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De moeder van Hugo Borst lijdt aan de ziekte van Alzheimer.
Ze woont inmiddels op een gesloten afdeling in het
verpleeghuis. Van heel dichtbij schrijft Borst over zijn
moeders achteruitgang en het leven van haar acht
medebewoners.
Introversie is niet zielig of saai. Met frisse blik belicht
Liesbeth Smit de verschillende kanten van introvert zijn.
Hoe ga je er op de werkvloer mee om? Zijn er ook mensen
die zowel introvert als extravert zijn? En wat moet je
eigenlijk allemaal weten over je introverte kind?
Op rake en geestige wijze neemt NRC-columnist Japke-d.
Bouma onze taal onder de loep. Jeukwoorden, de grootste
taalergernissen, maar ook de pareltjes. Een heerlijk stukje
taalbeleving.
Snaartheorie, vloeistofmechanica en biofysica: het lijkt
soms alsof moderne natuurkunde alleen te begrijpen is
voor een select groepje specialisten. Wetenschapper Helen
Czerski bewijst het tegendeel door de mooiste ideeën uit de
natuurkunde te linken aan kleine alledaagse dingen uit onze
omgeving.
Schrijver Leon Verdonschot volgde de wereldkampioen
kickboksen een jaar lang intensief. Tijdens trainingen, in
voorbereiding op wedstrijden, thuis en in zijn vrije tijd. Hij
sprak (jeugd)vrienden, familieleden, trainers en
medesporters.
Wat is nu eigenlijk literatuur en hoe werkt het? Het mooie is
dat iedereen daar een eigen idee over heeft, iedereen leest
vanuit zijn eigen ervaringen en is op zoek naar zijn eigen
antwoorden. Toch zijn er wel een paar aanwijzingen die
elke lezer kunnen helpen een tekst eens anders te lezen.
Hoe lees ik? staat vol met dat soort suggesties, aan de hand
van zinnen, alinea's, verhalen en romans. Van de Max
Havelaar via De zwarte met het witte hart naar David
Mitchell. Het eindigt bovendien met allerlei tips voor
leesclubs, boekhandelaren, scholen, beginnende schrijvers
en alle andere lezers.
Het is begin jaren dertig, de tijd van de grote crisis. De jonge
weduwe Eliza Wyatt staat voor de haast onmogelijke taak
het familiebedrijf voort te zetten. Een vreemdeling
genaamd Gabe Harper biedt hulp. Maar is hij wel de man
die hij zegt te zijn?
Vijftiger Paul Krüzen woont al zijn leven met zijn vader in
een dorp aan de Duitse grens. De vlucht van zijn moeder
met een aangewaaide Rus markeerde ooit de grote
kentering. Na de Rus kwamen de Chinezen, daarna de rest
van de wereld.
Lichte jaren' is het eerste deel van de ‘Cazalet-kronieken'en
speelt eind jaren dertig. De familie Cazalet beleeft een
zonovergoten, onbekommerde zomer. Maar onder de
idyllische oppervlakte broeit er van alles. De oorlog werpt
zijn schaduw vooruit.
Als Jennifer haar steenrijke verloofde Terence bij het altaar
van hun miljoenenbruiloft laat staan, neemt ze een
impulsieve beslissing. Ze ruilt haar peperdure jurk in voor
een vliegticket naar Canada. Eenmaal daar aangekomen,
loopt alles toch net ietsje anders…
Twee zinderende verhalen die zich afspelen in zonnig
Griekenland. In ‘Harteloos’ krijgt een getekend man weer
hoop door de liefde van Vivian. In ‘Verscheurd verlangen’
ontmoet Andrea in het vliegtuig een bestsellerauteur die
haar hart sneller laat kloppen.
Avery gaat naar een universiteit zo ver mogelijk van huis,
om te vluchten voor haar verleden. Een verleden dat
zichtbaar is op haar lichaam, maar dat ze koste wat kost wil
verbergen. Ook voor Cam; hoe sexy, lief en fantastisch hij
ook is.
Mirjam Oldenhave is pleegmoeder van de negenjarige Esi,
die oorspronkelijk uit Ghana komt. Esi blijkt een leuk, maar
ook eigenwijs meisje te zijn dat een plek moet vinden bij
haar nieuwe ouders.
De dertienjarige Brian woont bij zijn vader op een afgelegen
terrein in een caravan. Als Lucien, de verstandelijk en fysiek
beperkte broer van Brian tijdelijk bij hen komt wonen, is
Brian verantwoordelijk voor de verzorging van zijn broer.
Felix, de autistische broer van Lotte Pradel, wordt verdacht
van moord. Driedubbele moord: op hun vader, hun
stiefmoeder en een nog onbekende vrouw. Al heeft Lotte
Felix al lange tijd niet gezien, één ding weet ze zeker: haar
broer kan onmogelijk de dader zijn.
Op het moment dat Anne de envelop in een brievenbus laat
vallen, weet ze dat ze nooit meer terug kan. Alles moet ze
achterlaten. Haar leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ze
vertrekt naar Sicilië in de hoop dat ze daar niet gevonden
wordt…
Jelka schrikt zich dood als het bedje waarin haar zoontje
Cody hoort te liggen leeg is. Haar man Oscar wordt op het
politiebureau vastgehouden en verdacht van de moord op
zijn zoon. Kan ze haar man nog vertrouwen? Of wil iemand
anders hen iets aandoen? En waarom?
Minister van Defensie Ava Rodenburg wil een nieuw type
drone aanschaffen, de oppositie is tegen. Ex-commando
Eliot Koler wordt op de hielen gezeten door de MIVD,
omdat hij op het spoor is van geheime, controversiële data.
Voor de buitenwereld zijn Matthijs en Olga een koppel dat
het goed voor elkaar heeft. Als Matthijs gechanteerd wordt
en Juliette onder onduidelijke omstandigheden een ongeluk
krijgt, neemt Olga het heft in eigen handen.
De Nederlandse Mischa en haar Russische man Nicolaj zijn
een beroemd ballet-echtpaar. Nadat hun dochtertje is
overleden bij een auto-ongeluk, staat hun huwelijk onder
druk. Als een brand in hun woning blijkt aangestoken,
beschuldigen ze elkaar.
Vijf vrouwen, collega’s, beginnen aan een zware trektocht.
Slechts vier van hen bereiken de eindstreep. Financieel
rechercheur Aaron Falk is extra geïnteresseerd in de
vermiste vrouw, Alice Russel. Zij is de klokkenluider in zijn
onderzoek en is op de hoogte van enkele geheimen.

