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Abonneer je op Boeken Magazine
en maak je keuze uit
ons exclusieve aanbod!
Iedereen die een jaarabonnement neemt op Boeken Magazine
mag een titel kiezen uit onderstaande selectie boeken.
Surf naar www.boeken-magazine.be, klik op “Abonnement”
en maak vandaag nog je keuze!
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Gerijpte wijsheid

Dood water

Engel

| Wilfried Van Craen

| Toni Coppers

| Toni Coppers

Jan Hoet, Gabriel Garcia Marquez, Harry
Mulisch, Alice Herz-Sommer, Annie M.G.
Schmidt, Thich Nhat Hanh, Giacomo Casanova, Lucian Freud, Luis Buñuel, Benoîte
Groult, Diane Athill, Jean-Paul Sartre en
Simone de Beauvoir, John Berger, Michel
de Montaigne, Simon Vinkenoog, Woody
Allen, Leo Vroman… Ziedaar een greep uit
de inspirerende figuren die voorkomen
in dit fascinerende boek van de bekende
psychotherapeut Wilfried Van Craen. Dit
boek poogt een samenvatting te brengen
van de levenswijsheid waarmee deze en
andere ‘oude wijzen’ ons kunnen verrijken.

Een pijp langs de Antwerpse Scheldekade:
het enige aanknopingspunt bij de verdwijning van Albrecht Stuyt, een missiepriester
aan wie een geurtje van pedofilie kleeft. Bizar genoeg vinden duikers bij het dreggen
niet het lijk van de geestelijke, maar wel dat
van Pina Gonzalez, een voormalig hoertje
uit het Schipperskwartier. Algauw raakt
Liese Meerhout verstrikt in een kluwen van
intriges, doodsbedreigingen, rauwe seks
en gewetenswroeging. Niets blijkt moeilijker dan zoeken naar de waarheid in dood
water.
Bekroond met de Hercule Poirotprijs voor
het beste spannende boek!

Op zijn ronde door het Museum voor Schone Kunsten in Brussel ontdekt nachtwaker
Alain Richaux tot zijn afgrijzen dat er onder
een schilderij een beeldje van een engel ligt,
badend in een plas bloed.
Inspecteur Liese Meerhout van de afdeling
Kunstcriminaliteit ontvangt in de dagen na
dit merkwaardige voorval verscheidene
raadselachtige boodschappen. Is het een
grappenmaker die haar op stang wil jagen
of bevatten de briefjes aanwijzingen en
tips?
Een buitengewoon knap geconstrueerde intrige die haar oorsprong vindt in een
weerzinwekkende gebeurtenis uit een ver
verleden...
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JOUW CADEAU!
Een luxe Notitieboek van Sigel*
Elke nieuwe abonnee ontvangt
een Notitieboek van Sigel
als welkomstgeschenk!
*

Aanbod geldig zolang de voorraad strekt.

Godfried Danneels. Biografie
| Jürgen Mettepenningen
en Karim Schelkens
Godfried Danneels (1933) was de afgelopen decennia het gezicht van de kerk in België. Het levensverhaal van deze minzame, enigmatische man loopt
van Kanegem tot Rome, en ver daarbuiten. Danneels heeft, als professor, priester en kerkvorst,
de grote veranderingen in onze samenleving op de
eerste rij meegemaakt. Minder bekend is zijn rol als
kerkelijk topdiplomaat.
Biografen Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens hebben een schat aan bronnen geraadpleegd,
spraken tientallen mensen die het pad van de kardinaal hebben gekruist en kregen ook exclusieve
toegang tot zijn privéarchief. Het resultaat is een
verrassend maar ook kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België
en van de wereldkerk.

Langzaam,
sterf langzaam
| John Burley
Het is gedaan met de rust als in het bos vlakbij de school het gruwelijk verminkte lijk van
een middelbare scholier wordt gevonden.
De patholoog-anatoom, Dr. Ben Stevenson,
is geschokt door de gewelddadigheid, en net
als alle andere ouders bezorgd om zijn eigen
kinderen. Terwijl hij steeds intensiever bij het
onderzoek betrokken raakt, wordt hij geconfronteerd met een schokkende ontdekking
die de rustige gemeenschap voor altijd zal
ontwrichten.   ‘Met zijn griezelige beschrijving van het kleinsteedse leven en zijn zenuwslopende plotwendingen is ‘Langzaam,
sterf langzaam’ spanning op z’n best.’ The
Literary Guild

Samen sterke
verhalen vertellen.
Het mooiste uit de
literatuur.
Voor het eerst pakt het Vlaamse Lezerscollectief uit met een
bloemlezing ‘Sterke verhalen’
om samen te lezen. Van Herman de Coninck tot Oscar Wilde, van Hugo Claus tot Pessoa,
mooier kan literatuur niet worden.
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