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Gekleed in een safaripak en voorzien van een muskietennet reist Casey Michaels af naar A'Qaban voor een sollicitatiegesprek
met sjeik Rafik al Rafar. Ze verwacht een barre kamelenrit door de woestijn, gevolgd door een ontmoeting met een man in een
lang gewaad. Maar de sjeik blijkt strak in het pak te zitten, en hij leidt haar rechtstreeks naar zijn moderne kantoor. Daar staat ze
dan met een onflatteuze flaphoed op haar hoofd! En ze krijgt het bijzonder warm van de zwoele blik waarmee de knappe
woestijnprins haar opneemt. Had ze haar rugzak nu maar volgestouwd met sexy lingerie, in plaats van die veel te grote
zandwerende onderbroeken...
Populair-wetenschappelijke artikelen van verschillende Amerikaanse wetenschappers op het gebied van biologie,
cognitiewetenschap, wiskunde en fysica.
Emily heeft de pest aan die arrogante Londense winkelmeisjes, die haar achter haar rug uitlachen. De meisjes hebben echter
geen flauw benul dat de slonzig geklede Emily een professionele 'mystery shopper' is - met een verborgen camera. Sandie houdt
van mooie spullen. Wanneer zij wordt ontslagen, is 'undercover' winkelen de enige manier om haar passie voor glamour te blijven
stillen. Grazia is een arme weduwe maar wil haar luxe levensstijl niet veranderen. Ook zij gaat incognito vele winkels bezoeken.
Hoe meer schoenen, parfum en lingerie ze koopt hoe minder tijd ze heeft om te rouwen. Emily, Sandie en Grazia zijn door
omstandigheden 'shopaholic' van beroep en worden dikke vriendinnen. Tot er plotseling dikke ruzie uitbreekt. Een bruisende,
hippe roman over vriendschap en dromen, die een spannend kijkje achter de schermen biedt van de duurste winkels.
Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze willen Siepie uitlaten met een touw, proberen met Siepie in de poppenwagen
te gaan wandelen, vieren Siepies verjaardag en beleven nog meer grappige avonturen met de poes. In oblong formaat met
kleurrijke tekeningen. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
A world list of books in the English language.
Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen van het grappige schaap Veronica, de gezellige dametjes Groen, en de
dominee. Met speelse illustraties in kleur en zwart-wit. Vanaf ca. 9 jaar.
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy getemd worden. Sebastian, zoon van een
graaf, is van huis weggelopen om piraat te worden. Op een van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze
zijn echtgenote is. Lucien zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar verdwenen broer zijn grootste schuldenaar is.
Verkleed als man lapt Julienne alle regels van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars om haar broer te vinden. Hugh wil
liever feesten dan graaf worden. En hij wil al helemaal niets te maken hebben met die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat
zij een wel erg aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière bij een
glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een dramatische,
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pijnlijke en onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New York, waar ze haar tijd vult met
een suf baantje. Ze moet terug naar Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt
ze met haar bejaarde bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze
door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet
meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor Mac.
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij naar Kunstmuseum Den Haag. Hij vindt er allerlei mooie schilderijen en andere
kunstwerken. Maar dan wordt Berlage wakker! Prentenboek over de architect Berlage (1856-1934), met kleurenillustraties gebaseerd op zijn
werk. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
Jorge Bucay begeleidt je in De reisgenoot op de weg naar geluk. Hiervoor stelt hij drie vragen, die voor iedereen van belang zijn, welke weg
je ook kiest: Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? En met wie? In eerste instantie lijken dit simpele vragen, maar de antwoorden zijn niet zo
makkelijk te geven. Bucay wisselt onderweg praktische adviezen af met inspirerende beeldspraak zodat je je eigen antwoorden kunt vinden
om zo je weg naar geluk te bewandelen.
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan wordt naar het huis van een mysterieuze oudtante
gestuurd. Wat heeft haar familie te verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste deel in de Lente-serie van Virginia Andrews.
Nadat haar familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt Jordan March naar oudtante Frances gestuurd, de lang vergeten zus van
haar dominante oma Emma. Zij woont in een afgelegen, vervallen boerderij en is de vreemdste persoon die Jordan ooit heeft ontmoet.
Waarom heeft haar oma deze onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden? Was Frances, net als Jordan, te snel volwassen geworden? In
de donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan een allesvernietigend geheim, waardoor de familie March nooit meer dezelfde zal
zijn... Lees hoe het verhaal van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de Lente-serie!
Amigurumi zijn schattige, in het rond gehaakte knuffeltjes die in Japan razend populair zijn. Ook bij ons groeit het aantal liefhebbers elke dag.
Joke, een grafisch vormgeefster met een voorliefde voor haken, verzamelt sinds 2011 de mooiste patronen van over de hele wereld op haar
website www.amigurumipatterns.net. Met meer dan 60.000 fans is die uitgegroeid tot een ware community en een verzamelplek waar
haakliefhebbers en ontwerpers elkaar treffen en tips en patronen uitwisselen. Na het overweldigende succes van haar eerste boekje
kriebelde het bij Joke om voor een tweede keer op zoek te gaan naar de meest onweerstaanbare beestjes om zelf te haken. En ze heeft ze
gevonden: dit boek biedt opnieuw een verzameling van 15 patronen van 12 designers, vrij eenvoudig zelf te maken, volledig aan je eigen
voorkeur aan te passen en leuk om te verzamelen of cadeau te doen. Met patronen voor beginners en gevorderden: na een korte introductie
tot de verschillende steken en technieken kan je meteen aan de slag. Haken goes 3D met amigurumi, een ideale ontspanning voor elk
moment.

Wat als iemand de belangrijkste stad ter wereld platlegt met een eenvoudig computervirus... 'Cyberstorm is het boek dat ik zelf
had willen schrijven.' Hugh Howey, auteur van Silo Het is kerstavond als New York wordt getroffen door een van de zwaarste
sneeuwstormen uit de geschiedenis. Op hetzelfde moment valt een groep anonieme hackers de energiemaatschappijen van
Amerika aan en gaat alles in één keer op zwart. Afgesloten van de buitenwereld proberen Mike Mitchell en zijn familie te overleven
in hun appartementencomplex terwijl de temperatuur naar een ijzingwekkend niveau daalt. Samen met zijn buren probeert Mike
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het beste van de situatie te maken, maar de sfeer slaat al snel om als bendes van buiten horen van hun riante voedselvoorraad en
noodaggregaten. Ineens is de sneeuw niet meer hun enige vijand... 'Intrigerend en beangstigend boek over de kracht van angst.
Dit boek geeft perfect weer hoe afhankelijk de wereld is geworden van het internet.' Fantascize
Eén lange zomer in de jaren dertig. Het leven van de jonge Margaret Marsh verandert plotsklaps wanneer Lydia, een wereldwijs
en stoer dienstmeisje, bij Margarets religieuze familie intrekt. Na de geboorte van Margarets broertje worden ze elke woensdag
het huis uitgestuurd om samen van de idyllische Engelse kust te genieten. Langzaam komt Margaret erachter dat de wereld lang
niet zo keurig en vroom is als ze altijd had gedacht. Ook het huwelijk van haar ouders blijft niet onberoerd door de komst van het
dienstmeisje. Ondanks zijn krampachtige obsessie met zonde en deugdzaamheid is haar vader niet tegen Lydia’s charmes
bestand. Alle keurslijven gaan af en het leven van de stijve Engelsen trilt op zijn grondvesten. Op de klippen vertelt over
volwassen worden, religie en onderhuidse verlangens. Het is Jane Gardam in volle glorie, compleet met tragikomische scènes,
warmte, wijsheid en intrigerende perspectieven.
Sea-Doo Water Vehicles 88-96
Caro lijkt werkelijk alles te hebben: geld, een prachtig landhuis, een succesvolle echtgenoot die enorme bouwprojecten ontwikkelt.
Maar Caro is niet gelukkig. Steeds vaker zoekt ze de rust op van het eiland dat haar grootvader haar heeft nagelaten. Op deze
betoverende plek heersen woeste schoonheid en is de natuur onaangetast. Er zwerven zelfs wilde paarden. Dan ontdekt Caro dat
hun financiële situatie een stuk minder rooskleurig is dan ze dacht. De enige manier om een faillissement van het bedrijf van haar
man te voorkomen is door het wilde land op het eiland van haar grootvader te ontwikkelen en te verkopen. Caro is gedwongen
haar leven, haar huwelijk en zichzelf onder de loep te nemen en te bepalen wat werkelijk belangrijk is.
Isabel, June en Kat hebben elkaar jaren niet gesproken als hun moeder en tante Lolly vraagt of ze naar huis komen. Opeens bevinden de
drie vrouwen zich in hun oude zolderkamer, van elkaar vervreemd en op het punt de vrouw te verliezen die altijd voor hen klaarstond: Lolly.
En die eist bovendien dat ze elke vrijdag samen Meryl Streep films kijken. Maar dankzij de filmavonden kunnen Isabel, June en Kat hun
geheimen weer delen en vinden ze de kracht om er voor Lolly te zijn. 'Een enerverende en opwekkende leeservaring' Kirkus Book Review
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