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Meneertje Bots veroorzaakt de hele dag door het ene ongeluk na het andere, en is eigenlijk
nergens goed in. Hij is hard op zoek naar iets wat hij wel goed kan, maar dat is knap lastig
Meneertje Bots is het zesde deeltje van de Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
Voor de lezers van 'The Help'. Een ontroerende en fascinerende roman over het harde
bestaan van een vroedvrouw in de jaren dertig. Na een bewogen tijd probeert vroedvrouw
Patience Murphy een nieuw leven op te bouwen op het platteland van West-Virginia, waar ze
een kleine boerderij heeft geërfd. Geld heeft ze niet, net zomin als de door de crisis geteisterde
families die haar hulp zoeken omdat ze de dokter niet kunnen betalen. Patience zet alles op
alles om te helpen. Al improviserend, soms met de moed der wanhoop en op de raarste
plekken brengt ze kinderen op de wereld. Toch wordt ze met wantrouwen bekeken: ze is een
vrouw die zich niet conformeert, die in haar eigen levensonderhoud voorziet en die niet bang is
om voor haar mening op te komen. De enige gelijkgestemde is de plaatselijke veearts. Ze blijft
vechten tegen vooroordelen en wantrouwen - eerst alleen, later met hulp uit onverwachte
hoek. En elke keer als ze een pasgeboren baby in haar armen houdt, weet ze dat ze nooit zal
opgeven. Al komt het gevaar wel heel dichtbij...
Donder en Bliksem waren al dien tijd in Italië geweest, en zij kwamen ook in ongelegenheid.
Hun moeder had de tweelingen opgesloten in een vulkaan, om hen tot den zomer van de baan
te houden; want dàn zouden zij weêr nuttig zijn. Daar beneden vonden zij speelmakkertjes, die
hen behaagden, en hadden zij een vroolijken tijd: zij stoeiden en kookten en rommelden, en
zonden golven heete lava en asch naar boven, om de lieden in den omtrek te verschrikken. Dit
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verveelde hen ten laatste en toen beraamden zij het plan, om een aardbeving te doen ontstaan
en daarbij zelven de vlucht te nemen. Zij schopten en trapten dus, als kinderen, die onder de
dekens een beenengevecht houden, en de aarde dreunde ervan. Het vuur raasde, Donder
rommelde en Bliksem vloog op en deed pogingen om het deksel van den vulkaan af te
werpen. Ten laatste gelukte dat, en zij stormden naar buiten met zulk een vreeselijk lawaai, dat
de arme menschen het einde der wereld nabij waanden. Steden werden verwoest, heuvels
werden verplaatst, de zee stroomde landwaarts in, asch en steenen bedekten een geheele
landstreek en vernieling en wanhoop heerschten overal.

Na de dood van haar vader stuit Kate Hardesty tussen diens papieren op iets dat haar
een totaal ander inzicht geeft in de man die zij als zo'n nuchter en gereserveerd mens
heeft gekend. Zeekaarten waarop een gezonken fregat staat aangegeven, een schat
die ruim twee eeuwen op de bodem van de zee op zijn ontdekker heeft gewacht. Haar
vaders levenswerk? Of niet meer dan een geheime romantische droom? Hoe dan ook,
Kate ziet het als haar plicht zijn werk te voltooien, zelfs al moet ze daarvoor een beroep
doen op Ky Silver - en daarmee een periode van haar leven oprakelen die ze liever
voorgoed achter zich had gelaten...
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje in het nest van
een andere bij leggen? Lees van alles over soorten bijen, hoe ze leven en hun rol bij de
bestuiving. En wat je zelf kunt doen! Met doetips en grote kleurrijke illustraties van 40
tekenaars. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Yuri Davydov is een gefrustreerd man. Jaren geleden verliet hij zijn vaderland om rijk te
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worden in Amerika, maar daar heeft hij het nooit verder geschopt dan taxichauffeur. En
nu zint Yuri, die ooit nauw betrokken was bij de ontwikkeling van het biologische
wapensysteem van de Sovjet-Unie, op wraak. Wraak op de wereld die hem zoveel te
kort heeft gedaan. En dan belanden er steeds vaker verdachte gevallen op de
autopsietafel van de forensisch pathologen jack Stapleton en Laurie Montgomery. Een
jonge, gezonde vrouw die is bezweken aan ademhalingsmoeilijkheden; een Griekse
immigrant die ten prooi is gevallen aan een fatale longontsteking. Tegelijkertijd wordt er
van hogerhand op jack en Laurie een grote druk gelegd om een raadselachtige reeks
sterfgevallen onder gevangenen te onderzoeken. Wanneer jack bij toeval ontdekt dat
deze schijnbaar afzonderlijke sterfgevallen wel degelijk met elkaar te maken hebben en
dat er een nietsontziende moordenaar in het spel is, ontmoet bij slechts scepsis bij zijn
collega's en superieuren. Alleen Laurie is bereid hem te geloven. En samen moeten zij,
in een race tegen de klok, een gruwelijk scenario zien te voorkomen...
Dit boek legt je precies en uitgebreid uit wat er gebeurt in het lichaam van het paard,
zowel vlak voor als tijdens hoefbevangenheid. Het biedt praktische oplossingen en
eenvoudige preventieve maatregelen. Na het lezen van dit boek weet je hoe je je
paard, pony of ezel kunt helpen om te herstellen en gezond te blijven.
Toneeltekst waarin een groepje mensen bij een sterfbed hun gemeenschappelijk
verleden heel verschillend beleven.
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij naar Kunstmuseum Den Haag. Hij
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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.
Hoe haal je een koe uit de sloot? Nat! Meer dan zestig moppen en raadsels. Met veel
tekeningen. Van AVI-M3 t/m AVI-E3. Vanaf ca. 6 jaar.
This title can be previewed in Google Books http://books.google.com/books'vid=ISBN9789052603551.
Een jonge vrouw die werkt in een bar in het negentiende eeuwse Mississippi, ontdekt dat ze
van adellijke afkomst is en moet trouwen met de koning van Cardinia.
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