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De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt overal lekkers naartoe: naar de aapjes in het
oerwoud, de pinguins op de Zuidpool en een beertje in zijn grot. Kun jij alle eitjes en
lekkernijen vinden? Groot zoekplatenboek met kleurrijke, gedetailleerde dwarsdoorsnedes
waarin gezocht en geteld moeten worden. Vanaf ca. 4 jaar.
Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een terroristische organisatie te ontmaskeren is
mislukt, en de betrokken politicus beweert nu dat zíj terroristen zijn. De jeugdthriller Elke
seconde telt is het bloedstollende vervolg op 1 seconde van Sophie McKenzie, die met haar
debuut Vermist bijna elke juryprijs in Engeland won. Voor jongeren vanaf 13 jaar. Met politie
niet betreden-elastiek. Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun poging om een terroristische
organisatie te ontmaskeren is mislukt. De betrokken politicus, die torenhoog in de peilingen
staat, loopt vrij rond. En híj beschuldigt juist Charlie en Nat van terrorisme! Met de politie en de
terroristen achter hen aan, ziet Charlie ziet maar één uitweg: ze moet in haar eentje naar het
hol van de leeuw om bewijs tegen hem te verzamelen. Durft ze dat? Zal het haar lukken om
hun onschuld te bewijzen?
De Ierse O’Hurleys: een hechte familie om meteen in je hart te sluiten. Het onafscheidelijke
artiestenechtpaar Frank en Molly heeft altijd geprobeerd om niet alleen hun volharding aan hun
vier kinderen door te geven, maar ook hun inlevingsvermogen en hun passie. Nu is het aan
zoon Trace en drieling Abby, Maddy en Chantel om daarmee een eigen leven op te bouwen.
Op een afgelegen ranch in Virginia wijdt Abby zich sinds de dood van haar echtgenoot, een
beroemde autocoureur, helemaal aan de opvoeding van haar twee zoontjes en het fokken van
paarden. Dit leven, dat ze met veel geduld en moed heeft opgebouwd, wordt onverwacht
bedreigd door de komst van Dylan Crosby, een journalist die een boek over haar man schrijft.
Voor hem mogen zijn vele vragen gewoon bij zijn research horen, voor Abby leiden ze naar
een pijnlijke waarheid die achter slot en grendel moet blijven, omwille van haar kinderen. Maar
dat is niet het enige gevaar dat de vasthoudende Dylan vormt. Minstens zo onrustbarend is de
wervelwind aan emoties die hij in haar losmaakt... Eerste compleet nieuwe en uitgebreide
editie!
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft haar man,
Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war zijn door de
verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat hij Julie heeft
vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind meer met Brett en Abby
mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het beste van te maken, wanhopig
op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin McKinnon begrijpt best dat Brett
Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze
zijn vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich al na een paar minuten
onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze
Craig steeds vaker en merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt. Maar kan ze hem
vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een
kans dat ze haar hart aan het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...

Fool’s Gold 6 - Helemaal de zijne Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één
probleem: er wonen te weinig mannen... Oké dan, Nevada Hendrix accepteert
uiteindelijk toch de droombaan die Tucker Janack haar aanbiedt. Ze doet dat alleen wel
onder een duidelijke voorwaarde: hun werkrelatie moet puur zakelijk blijven. Hij heeft
haar hart al eens gebroken, en ook al was dat jaren geleden, ze weet nog goed
hoeveel moeite het haar heeft gekost die dreun te boven te komen. Dus ook al voelt ze
ondanks alles nog steeds iets voor hem, ze zal voet bij stuk houden. Gelukkig is zijn
verblijf in Fool's Gold maar van korte duur... Deel 6 van de serie Fool’s Gold. Dit
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verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
LET OP!: Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers The Power of the Heart
brengt de kracht, de wijsheid, de liefde en de intelligentie van ons hart op een volkomen
vernieuwende wijze onder de aandacht. Wat hebben Paulo Coelho, Isabel Allende,
Eckhart Tolle, Deepak Chopra en Maya Angelou met elkaar gemeen? Ze onderkennen
de noodzaak van het luisteren naar je hart. Auteur Baptist de Pape sprak met hen en
nog vele anderen. Hij creëerde een boek met een verrassende wetenschappelijke en
spirituele onderbouwing dat aan het begin staat van een onstuitbare internationale
beweging: laat je hart je gids zijn. Vind je ware potentie en je geluk, leef dichter bij je
intuïtie. Coelho, Allende, Tolle, Chopra en Angelou inspireren, De Pape overtuigt.
Dat hij 's nachts zijn bed uit moet voor een schoorsteenbrand is
brandweercommandant Brendan Caine wel gewend. Dat hij die nacht oog in oog zou
komen te staan met Lucy Drake had hij echter totaal niet verwacht! Opeens wordt hij
herinnerd aan die ene gepassioneerde kus, jaren voor zijn huwelijk. Wie had gedacht
dat hij na het overlijden van zijn vrouw en met de zorg voor zijn twee kleine kinderen
weer zo'n sterk verlangen zou voelen? Lang geleden had Lucy grote haast om Hope's
Crossing te verruilen voor de grote stad. Nu ze terug is en het monumentale huis gaat
betrekken dat haar tante haar heeft nagelaten, denkt ze dat ze Brendan wel weer onder
ogen durft te komen. Destijds heeft ze hem toch ook weten te weerstaan? Alleen lijkt
het vuurtje van hun wederzijdse aantrekkingskracht nog helemaal niet gedoofd...
Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar leven had er heel anders
uitgezien als ze tijdens die bruiloft een jaar geleden niet dat vervloekte bruidsboeket
toegeworpen had gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze nog geen week later
stapelverliefd werd op huisarts Noah. En dan was ze nu ook niet zwanger geweest. Ze
kan maar beter haar plannen om de wereld te verbeteren gedag zeggen. Want in plaats
van arme kindjes in ontwikkelingslanden heeft ze nu immers haar eigen kind om zich
druk over te maken! Noah McIlroy is dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij
samen met haar kiezen voor huisje-boompje-beestje. En Caitlyns familie wil hem daar
maar al te graag een handje bij helpen. Maar doet hij er wel verstandig aan om de
bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?

Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de
mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe,
superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid.
Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas
Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig
verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is
van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even
moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met
Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde,
Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd
door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Eva Tyne, een Ierse violiste die in New York woont en werkt, stort in na haar
debuut als soliste en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Na haar ontslag uit het
ziekenhuis, nog versuft van het incident, stort ze zich in het New Yorkse
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nachtleven en waagt ze zich in een odyssee vol chaos en gevaar. Nadat zij het
heeft uitgemaakt met haar vriend, valt ze voor een geheimzinnige man die haar
een zeldzame viool aanbiedt. In snel tempo raakt Eva verstrikt in een wanhopig
makend psychologisch spel, wanneer blijkt dat haar verlangens haar dreigen te
vernietigen. Het beklemmende verhaal over een avontuurlijke jonge violiste en
haar obsessieve zoektocht naar een zeldzame Stradivarius, geschreven door
een opvallend, nieuw literair talent.
Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de
East End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om de dagen door te komen,
behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog
een. De moordenaar heeft het voorzien op vrouwen en stopt als een soort
merkteken haar in hun mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat het
eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl Catherine nieuwsgierig het nieuws over de
moorden volgt, beseft ze langzamerhand dat geheimen uit haar eigen verleden
verband houden met deze moorden en dat ze leeft in een wereld waarin niets is
wat het lijkt, een wereld van seksuele obsessies, verraad en moord, en van een
waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan voorstellen. Kate Williams
studeerde in Londen en Oxford. Haar boek over koningin Victoria werd door The
Spectator gekozen tot boek van het jaar.
Naar twaalf thema's gegroepeerde selectie uit de brieven die de auteur in het
kader van zijn Vestdijkbiografie aan diverse mensen zond en de antwoorden
daarop.
Scheduled lettings, and contracts awarded and accepted.
Populair-wetenschappelijke artikelen van verschillende Amerikaanse
wetenschappers op het gebied van biologie, cognitiewetenschap, wiskunde en
fysica.
In een stadje in het zuiden van de Verenigde Staten groeit de jonge Jim, Biscuit
voor vrienden, bij zijn grootmoeder op. Op een dag treft hij zijn nichtje L.A.
toegetakeld aan op de veranda en hij neemt haar mee naar binnen. Ze is te
getraumatiseerd om haar verhaal te doen. Al snel blijkt dat er in de stad meisjes
verdwijnen die vermoord teruggevonden worden. Jim vermoedt dat er een
verband is tussen de verdwijningen en hij denkt dat L.A. er meer van weet.
Naarmate de lange, warme zomer vordert ontdekt Jim steeds meer verdachten.
Geplaagd door visioenen van de slachtoffers en geholpen door een bevriende
politieman, gaat hij op zoek naar de moordenaar.
Striker, een bedrijf gespecialiseerd in oliemanagement, doet een
verbazingwekkende ontdekking tijdens een routineonderzoek naar de ligging van
een kleine oliereserve aan de kust van Equatoriaal Guinea. Op een seismogram
is te zien dat onder het kleine olieveld een veld ligt dat meer olie bevat dan heel
Saoudi-Arabië. Striker is van mening dat het eigenaar van het olieveld is, door
een getekende overeenkomst, en dus in feite heel Equatoriaal Guinea bezit. Met
de hulp van de cia en de militaire organisatie Hadrian wil Striker de huidige
regering omverwerpen en zo controle over het land krijgen. Een geheimzinnig
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document, dat alleen bekend is onder de naam Het Hadrianus Memorandum,
blijkt hierin van essentieel belang.
Boektrailer
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