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Met Hero laat bestsellerauteur Rhonda Byrne aan de hand
van de levens van 12 zeer succesvolle mensen zien dat
iedereen in het leven alles heeft meegekregen om je dromen
waar te maken. Jij ook! Waar je ook staat in het leven en hoe
je ook bent, het is nooit te laat om van je leven een succes te
maken. Als je dat doet, zal je ontdekken wie je bent en
waarom je hier bent! In dit boek komen succesvolle
zakenmensen en sporters, mannen en vrouwen aan bod. Zij
kregen het succes niet cadeau, maar wisten hun innerlijke
talenten te gelde te maken door geloof in eigen kunnen en
zonder vrees de wereld tegemoet te treden. Rhonda Byrne,
die wereldberoemd werd met The Secret, vertelt ook haar
eigen verhaal.
New Cars & Trucks Buyer's GuideAutocarPopular Science
Bewerking van een klassiek verhaal uit de 19e eeuw over
een gewoon Amerikaans jongetje dat erfgenaam blijkt te zijn
van een strenge Engelse graaf. Deze kleine 'lord' stelt alles in
het werk om het trotse hart van zijn grootvader te vermurwen.
Vanaf ca. 10 jaar.

Popular Science gives our readers the information
and tools to improve their technology and their world.
The core belief that Popular Science and our readers
share: The future is going to be better, and science
and technology are the driving forces that will help
make it better.
Popular Mechanics inspires, instructs and influences
readers to help them master the modern world.
Whether it’s practical DIY home-improvement tips,
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gadgets and digital technology, information on the
newest cars or the latest breakthroughs in science -PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Als de jonge Olivia Keene ziet hoe haar vader haar
moeder wurgt, bedenkt ze zich geen moment en
grijpt het eerste het beste voorwerp om hem voor het
hoofd te slaan. Zodra de gevolgen van haar daad tot
haar doordringen, beseft ze dat niets ooit meer
hetzelfde zal zijn. Haar moeder helpt haar te
vluchten en regelt een onder-komen bij een oude
kennis aan het hof van Brightwell. Daar vangt Olivia,
die door het trauma niet meer kan spreken, een
geheim gesprek op tussen de heer des huizes en
zijn zoon Edward. Edward ontdekt dat Olivia op de
hoogte is van informatie die zijn reputatie kan
schaden en stelt haar aan als gouvernante om haar
in de gaten te kunnen houden. Maar hoe vaker hun
paden elkaar kruisen, hoe duidelijker wordt dat zij
niet zijn grootste bedreiging, maar juist zijn redding
blijkt te zijn. Na Onvoorwaardelijk en De
apothekersdochter schreef Julie Klassen opnieuw
een prachtige historische thriller die speelt in de
Regency-periode in Engeland. Liefhebbers van Jane
Austen kunnen hun hart ophalen aan De stille
gouvernante!
Hoe ver zou jij gaan om in de ogen van de moordenaar van je
dochter te kunnen kijken? Wanneer zijn zeventienjarige Anna
op brute wijze wordt verkracht en vermoord, stort de wereld
van dr. Davis Moore volledig in. Het politieonderzoek loopt al
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snel vast: er is geen enkele aanwijzing te vinden voor dader
of motief. Na een jaar haalt dr. Davis Moore de eigendommen
van zijn dochter op. Als hij tussen haar spullen sporen van
DNA-materiaal van de moordenaar aantreft, stelt hem dat
voor een dilemma. Moore, specialist op het gebied van
fertilisatie aan de New Tech Zwangerschapskliniek, ontwikkelt
een duivelse gedachte: het inbrengen van het genetische
materiaal bij een van zijn patiëntes om een exacte kopie van
de moordenaar van zijn dochter te creëren. Voor hem is dit
de enige weg om de identiteit van de dader te kunnen
vaststellen. Moordenaar zonder gezicht is een aangrijpende
thriller over het lot van een onschuldige jongen die, zonder
dat hij het weet, met slechts één doel ter wereld is gebracht:
het oplossen van een gruwelijke misdaad. 'Kevin Guilfoile had
mij met Moordenaar zonder gezicht al snel volledig in zijn
greep met een even futuristisch als geloofwaardig verhaal.
Even grappig als beklemmend. Even spannend als
ontroerend. Langzaam maar zeker komen alle verhaallijnen
bij elkaar tot een van de meest onvergetelijke ontknopingen
die ik ken. Met een portie kippenvel als uitsmijter...' - Sander
Verheijen, Crimezone.nl ***** Boeiende thriller over
seriemoordenaars, DNA-experimenten en religieus fanatisme
met meer interessante personages dan echte helden. Erg
goed en erg innovatief... - NU.nl **** 'De ingenieuze plot leidt
naar een verbijsterend einde. Voor mij is dit nu al 'Het boek
van het jaar 2006'.' - Crimezone *****
Hij is de ideale man. Zij twijfelt. Hij houdt vol. Zij houdt af.
Judith, midden dertig en single, is eigenares van een
lampenzaak. Hannes, architect, begin veertig, is de droom
van iedere schoonmoeder. Ze leren elkaar kennen en Judith
geniet met volle teugen van de aandacht van deze charmeur,
die zich volledig op haar richt. Toch begint ze het algauw
benauwd te krijgen: door zijn voortdurende liefdesbetuigingen
en aanwezigheid voelt ze zich door hem gevangengezet. Ze
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probeert hem uit haar leven weg te krijgen, maar het gaat van
kwaad tot erger als hij van geen ophouden weet. Het gaat
steeds slechter met Judith, wat Hannes liefde alleen maar
groter maakt. Totdat ze haar intuïtie volgt en op onderzoek
uitgaat. Is Hannes wel de man die hij zegt dat hij is? Een
frisse liefdesgeschiedenis verandert in een psychothriller die
Stephen King de koude rillingen zou hebben bezorgd.
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.

Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers.
Met Gedumpt, het achtste deel in de serie Het leven
van een Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen
geblazen. Bram Botermans vindt zichzelf perfect!
Maar jij en ik weten wel beter: Bram zal altijd een
sukkel blijven. Het zit Bram Botermans niet mee. Zijn
beste vriend Theo is hem spuugzat en heeft Bram
gedumpt. Probeer dan maar eens nieuwe vrienden
te maken! Als laatste wanhopige poging probeert
Bram Sproet op te leiden tot officiële Theovervanger. Maar dat loopt niet helemaal volgens
plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij
besluit daarom zijn geluk in handen van het lot te
leggen: dobbelstenen, horoscopen en
fortunecookies. En dan vindt hij iets dat hem écht
kan helpen bij zijn beslissingen. Maar of dat nou zo
slim is.... Jeff Kinney ontwikkelt online games. Als
kind hield hij geen dagboek
bij (daar heeft hij spijt
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van), maar hij wilde dolgraag cartoonist worden.
'Ik zie dit zo een nieuwe megasuccesvolle
boekenserie worden à la Twilight en Harry Potter.
[...] Als je Twilight goed vond, zul je hier zeker ook
van genieten, ongeacht je leeftijd.' www.fanbolt.com 'Volgens MTV News zou Ik ben
Nummer Vier wel eens 'de nieuwe Twilight' kunnen
worden. Dit is ook echt iets voor fans van De
hongerspelen. Maar laat je niet door de Young Adult
vergelijkingen weerhouden. Ik ben Nummer Vier
hield ook mij van het begin tot het einde in zijn
greep.' - www.booktopia.com 'Ik kan deze recensie
in 5 woorden samenvatten:HET BESTE BOEK TER
WERELD.GEEF MIJ HET VERVOLG NU.VET VET
VET VET VET.' - www.kidliterate.com
Vier verhalen die een sinistere inslag en een
verrassende wending aan het slot gemeen hebben
Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon
verschijnen. Een app die zijn leven, net als het computerspel
Erebos, weer volledig overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
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