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Wanneer een 12-jarige Zwitserse jongen in een
zomer in de vroege jaren zestig bij zijn oom logeert,
ontdekt hij twee nieuwe werelden: die van boeken en
die van het vrouwelijk geslacht.
Met veel gedetailleerde illustraties in kleur wordt
informatie gegeven over het leven van de eekhoorn.
Onder begeleiding vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf
ca. 8 jaar.
Mijn naam is Fond. Jane Fond. Elke nacht redt Lola
als geheim agent de wereld, maar in het gewone
leven gaat dat toch niet zo gemakkelijk. Het
restaurant van Lolas vader loopt niet zo goed als
gehoopt. Wanneer Lola hoort dat er binnenkort een
heel slechte recensie over het restaurant in de krant
gaat verschijnen, is het tijd voor actie! Samen met
haar beste vriendin Flo bespioneert ze dagenlang de
journalist die het artikel schrijft. Ze willen alles doen
om te voorkomen dat het artikel in de krant komt.
Een gevaarlijke missie dus, die nog lastiger wordt als
Lola de oudste zoon van de man wel heel erg leuk
blijkt te vinden
Door middel van prenten wordt informatie gegeven
over de bijenteelt. Voor kinderen vanaf de eerste
klassen van het basisonderwijs.
Informatie in korte hoofdstukken over de
veranderingen die er in je lichaam plaatsvinden
tussen je 9de en 15de jaar en over seks en wat daar
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allemaal mee samenhangt. Met humoristische,
verduidelijkende tekeningen in kleur. Vanaf ca. 9
jaar.
De koningin wil met pensioen, maar eerst moet de
kroonprins trouwen. Het heeft heel wat voeten in de
aarde om een geschikte partner voor hem te vinden.
Prentenboek met bonte illustraties in gemengde
techniek. Vanaf ca. 4 jaar.
Handboek voor de beginnende ruiter.
Prentenboek met kleurrige illustraties over de
belevenissen van Lotje en Kleintje op een vliegende
tapijt.
Harriet Sherwood keek altijd op tegen haar grootmoeder.
Maar als ze de beslissing neemt haar oma te volgen in haar
gevecht tegen sociale ongelijkheid, belandt ze uiteindelijk in
de gevangenis. Harriet kon niet voorzien dat de agent die
haar arresteerde, Tommy O'Reilly zou zijn - de grootste
vijand uit haar jeugd en een beruchte pestkop. In de
gevangenis heeft Harriet alle tijd van de wereld en vult haar
dagen met het ophalen van herinneringen aan de drie
generaties vrouwen die haar zijn voorgegaan. In elk verhaal
klinkt de kracht van haar familie en het diepe geloof in de
rechtvaardige God sterk door. Uiteindelijk helpen de
herinneringen Harriet om haar eigen doelen te bepalen en
geven haar de moed om ze na te streven.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had
gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van
Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als
vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in
het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te
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winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van
zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een
bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave
is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd
geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de
Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt
voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord
van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Praktisch handboek voor ondernemers om het welzijn en de
tevredenheid van hun klanten centraal te stellen.
Lola's geheime missieVan Holkema & Warendorf

Een visserszoon uit Duinkerken wordt in de 17e eeuw
kaper onder admiraal Michiel de Ruyter en schopt het
zelf tot ridder en admiraal in dienst van de Franse
koning.
Studieboek op hbo-niveau.
Als de schilderes Eva Magnus en haar dochtertje Emma
langs een rivier wandelen, ontdekken ze het dode
lichaam van een man. Eva belooft Emma dat ze de
politie gaat bellen, maar dat doet ze niet. Waarom niet?
En waarom reageert Eva elke keer zo ongemakkelijk als
Emma zegt dat het fijn is dat ze meer geld hebben nu?
Inspecteur Konrad Sejer is belast met het onderzoek
naar de man in de rivier. Op zijn bureau ligt ook nog de
onopgeloste zaak van de prostituee Maja, die een paar
dagen eerder vermoord is. Al snel ziet Sejer een verband
tussen beide misdaden: er is één naam die steeds
opduikt - Eva Magnus. ‘Een adembenemend verhaal
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over vriendschap en wraak. Spannend van begin tot
eind!’ – Vrij Nederland Winnaar van de Glazen Sleutel
voor beste Scandinavische misdaadroman en de
Riverton Prize voor beste Noorse thriller. Karin Fossum
(Sandefjord, 1954) is schrijfster en dichter. Eva’s oog is
het eerste deel van de zeer succesvolle inspecteur Sejerserie. Deze thriller werd bekroond met de prestigieuze
Rivertonprijs en de Glazen Sleutel voor de beste
Scandinavische misdaadroman. In de Sejer-serie
volgden daarna nog twaalf delen, waarvan meerdere zijn
verfilmd. Haar laatste roman over inspecteur Konrad
Sejer is Veenbrand, eveneens bekroond met de Rivertonprijs voor beste Noorse thriller.
Nadat in 1945 de oorlog eindelijk voorbij is, maken de uit
Oostenrijk gevluchte joodse zusjes Steffi en Nelli zich
zorgen over hun familie en over hun toekomst: in het
gastland Zweden of in hun geboorteland. Vanaf ca. 12
jaar.
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