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Urbanus heeft het zoveelste plannetje bedacht om
Nonkel Fillemon zijn geld af te troggelen en deze
keer lukt het hem nog ook! De familie Urbanus eet
elke dag kreeft en kaviaar die ze speciaal laten
overvliegen uit Rusland. maar Urbanus verveelt zich.
en hij lust niet zo graag kreeft. Is rijkdom dan toch
niet zo geweldig? En dan ziet hij een advertentie
voor zijn droomjob in de krant...
In een meervoudige moordzaak, geteisterd door
leugens en misleiding, is advocaat Dismas Hardy
wettelijk verplicht om een verschrikkelijk geheim te
bewaren ook al staat het leven van zijn cliënt op het
spel. Als Dylan Vogler, bedrijfsleider van het
populaire koffietentje Bay Beans, dood wordt
gevonden in een steegje, leidt de vondst van
marihuana in zijn rugzak tot de ontdekking dat de
high society van San Francisco haar drugs bij het
onschuldig ogende koffietentje kocht. Politie en
media wijzen al snel met een beschuldigende vinger
naar Maya Townshend, de eigenaar van Bay Beans
en het nichtje van de burgemeester. Op Dylans
klantenlijst blijken een paar zeer belangrijke en
invloedrijke personen te staan en Maya lijkt de spil in
een levensgevaarlijk web te zijn geweest.
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,
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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.
Gedichtjes met platen van dieren, waaronder een
wild paard. Bevat ook een ABC en een rekentafel.
Een van de gedichtjes gaat over Sinterklaas.
Kartonkleurig omslag met zwarte sierrand.
`De betovering is verbroken, zeggen mensen
wanneer hun grote liefde voorbij is. `Het sprookje is
uit , als was het een illusie waarmee hun gevoel hen
al die jaren had bedrogen. Alsof het een verblinding
is geweest, en ze nu verdriet hebben omdat ze beter
zijn gaan zien. `Ik ben droeviger maar wijzer,
verklaren ze, alsof liefhebben een vorm van domheid
was en hun ontgoocheling een dure, maar
noodzakelijke levensles. Het tegendeel is waar.
Liefhebben is de illusie niet, maar leven. `Te willen
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beschermen wat je lief is, desnoods voorbij dit leven.
Dit lijkt Tilly s drijfveer. Zij is ernstig ziek en zoekt
een vervangster voor zichzelf, iemand die straks
haar plaats naast haar man kan innemen. De vrouw
die zij vindt blijkt echter zo perfect bij hem te passen
dat hij haar zonder dat Tilly dit wist zelf al had
gevonden en in het geheim al een relatie met haar
heeft gehad. Door de verrassing die Tilly hun
bereidt, verandert haar tragedie in een klucht. Maar
wie heeft daarvan eigenlijk de regie? Niets is wat het
lijkt. Eén man, twee vrouwen en een afgelegen huis
op een zonnig vakantie-eiland. Een wrange komedie
over liefde, trouw, overspel en wraak voor iedereen
die ooit geloofd heeft in de liefde.
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten
strijde trekt tegen zijn aartsvijand, stuurt hij zijn
dochter als bruid naar een stamhoofd om diens
loyaliteit te kopen.
Alexandra LaDuca, intelligent rechercheur en
uitstekend scherpschutter, lijkt iedere zaak die de
FBI haar geeft aan te kunnen. Maar dan wordt ze
gevraagd om de Secret Service te ondersteunen
tijdens een bezoek van de president aan de
Oekraïne. Het is haar taak een gevaarlijke en tegelijk
charmante topcrimineel in de gaten te houden. De
opdracht blijkt veel omvangrijker en vele malen
gevaarlijker dan ze dacht. Ze doet ontdekkingen niet
alleen de veiligheid van de president, maar ook haar
eigen leven op het spel zetten. Als de maffia lucht
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krijgt van haar rol begint het web van gevaar zich om
haar te sluiten. Een adembenemende thriller die je
ongenadig in zijn greep houdt. Noel Hynd is een
gevestigd auteur die vele thrillers op zijn naam heeft
staan.
De zesentwintigjarige Ginny Selvaggio is anders dan
anderen. Ze voelt zich het meest op haar gemak in
de keuken. Na de onverwachte dood van haar
ouders zoekt Ginny troost bij haar
lievelingsrecepten, zoals de broodsoep van haar
Italiaanse grootmoeder. Tot haar verbijstering staat
plotseling Nonna¿s geest voor haar neus,
opgeroepen door de krachtige geur van de soep met
een geheimzinnige waarschuwing: ¿Laat haar
niet...¿ Een geest in de keuken is niet Ginny¿s enige
uitdaging. Haar zus Amanda wil het ouderlijk huis
verkopen. Ook vindt ze foto¿s van een vreemde
vrouw. Hoe meer Ginny ontdekt hoe meer ze gaat
koken, de meest overheerlijke familierecepten
verschijnen dampend op tafel ¿ met alle gevolgen
van dien. Jael McHenry is een getalenteerde en
enthousiaste amateurkok en columniste. Ze
studeerde ¿creative writing¿ aan de American
University, blogt over eten en koken en houdt van
popmuziek. Jael McHenry woont in New York City.
www.jaelmchenry.com www.twitter.com/jaelmchenry
Een kunstwerkje dat ooit Michelangelo inspireerde, dreigt de
inzet te worden van een internationaal conflict zonder
weerga. Als geheim agente Alexandra LaDuca door Madrid
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reist, raakt ze verwikkeld in een merkwaardige zaak die al
gauw angstwekkende proporties aanneemt. In een
ontdooiende Alpengletsjer wordt het lichaam van een
Chinees staatsburger gevonden. Net als Alexandra was hij op
zoek naar een gestolen kunstwerk: een klein beeldje dat de
Piëta van Malta wordt genoemd en waarop Michelangelo
waarschijnlijk zijn grote werk baseerde. Er blijken meer
mensen te zijn die letterlijk alles zullen doen om dit werk in
handen te krijgen. Alex en haar mysterieuze nieuwe partner
banen zich een weg door een web van intriges, gevaar en
verraad; tegelijkertijd wordt de lezer meegesleurd op een
fascinerende reis door de moderne wereld van spionnen,
terroristen, kunstdieven en meedogenloze moordenaars.
Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad. Hij heeft
weinig om naar uit te kijken. Zijn vader en broer nemen hem
niet serieus en zijn moeder is zomaar op een dag
weggelopen. Het enige wat Dennis nog van haar heeft is een
foto waarin ze in een mooie zomerjurk voor hem poseert.
Dennis is zuinig op die foto, want zijn vader heeft de rest van
de fotos verbrand. Komt daar Dennis fascinatie voor
verkleden vandaan? Droomt hij daarom van de nieuwe
Vogue, mooie ontwerpen en zachte stoffen? Wanneer Dennis
ontdekt dat Lisa, het knapste meisje van school, dezelfde
fascinatie voor kleding en verkleden heeft, gaat een wereld
voor hem open. Dennis had het gevoel alsof hij in een
achtbaan zat. Hij hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn. Ik
kan diegene zijn, die ik maar wil, dacht hij. Dit ontroerende,
verrassende en grappige boek zal kinderen én ouders
aanspreken. David Walliams is acteur en komiek. Met zijn
afstotelijke typetjes en provocerende grappen maakte hij
furore in de succesvolle Britse tv-serie Little Britain. Jongen in
jurk is zijn eerste boek. Quentin Blake behoeft geen
introductie. Hij verwierf internationale roem als illustrator van
de klassiekers van Roald Dahl. Hij ontving meerdere prijzen
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voor zijn werk.
Toen Liao Yiwu ontdekte dat er een levendige christelijke
gemeenschap bestond in China, wist hij weinig van het
christendom. Hij had, als alle Chinezen, geleerd dat religie
iets slechts was, dat gelovigen in het gunstigste geval
misleide mensen waren, maar waarschijnlijker nog:
kapitalistische spionnen. Omdat zijn werk al even verboden
was als het geloof, voelde hij een band met de Chinese
christenen, en de opofferingsgezindheid waarmee zij hun
geloof beleden sprak hem aan. Zo schrijft hij onder andere
over de non die haar leven wijdt aan het terugkrijgen van
onteigend land, de chirurg die in een dorp is gaan wonen om
daar mensen gratis te behandelen en de dominee die
vermoord is tijdens de Culturele Revolutie. God is rood is het
portret van een gemeenschap die zichzelf, tegen de klippen
van het regime op, niet wil verloochenen. Tot 1990 was Liao
Yiwu (Sichuan, 1958) een ‘gewone’ Chinese dichter,
schrijver en muzikant. Tegen wil en dank werd hij een
belangrijke stem in de Chinese vrijheidsstrijd. Zijn werk
verschijnt allang niet meer in China, maar wel in de rest van
de wereld. In 2012 kreeg hij de Vredesprijs van de Duitse
boekhandel.
This work has been selected by scholars as being culturally
important, and is part of the knowledge base of civilization as
we know it. This work was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the original work as possible.
Therefore, you will see the original copyright references,
library stamps (as most of these works have been housed in
our most important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public domain in the
United States of America, and possibly other nations. Within
the United States, you may freely copy and distribute this
work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on
the body of the work. As a reproduction of a historical artifact,
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this work may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur,
that this work is important enough to be preserved,
reproduced, and made generally available to the public. We
appreciate your support of the preservation process, and
thank you for being an important part of keeping this
knowledge alive and relevant.

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.
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.
Prentenboek met gekleurde litho's waarop afbeeldingen
van schepen uit verschillende tijdperken en landen. Er
wordt begonnen met boomstammen en geëindigd met
een brik.
Papieren kind is een ontroerend verhaal over drie
vrouwen die zich geconfronteerd zien met een kind van
wie ze ieder op hun eigen manier gaan houden. De
jonge Tia staat voor een groot dilemma wanneer zij
zwanger blijkt te zijn van Nathan, een getrouwde man
met twee zoontjes. Hij laat haar weten voor zijn gezin te
kiezen, wat voor Tia voelt als haar verdiende straf. Ze
heeft altijd geweten dat ze een hoge prijs zou betalen
voor deze stiekeme relatie. Tia maakt haar zieke moeder
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wijs dat ze niet weet wie de vader is en ze kiest ervoor
haar kind ter adoptie af te staan. Juliette, de vrouw van
Nathan, weet niet dat haar man een buitenechtelijk kind
heeft. Tot ze op een dag een brief opent en leest over
zijn inmiddels vijfjarige dochter, Savannah. Juliette is
radeloos, maar realiseert zich dat ze er alles voor over
heeft om haar gezin bij elkaar te houden. Ze besluit op
zoek te gaan naar de adoptieouders van het kind.
Caroline doet haar uiterste best een goede moeder te
zijn voor haar geadopteerde dochter Savannah. Toch
voelt ze zich voortdurend tekortschieten met haar
veeleisende baan als arts. Diep in haar hart weet ze dat
het moederschap haar nooit heeft aangetrokken, maar
het kost haar de grootste moeite om dat tegenover
zichzelf en haar man Peter toe te geven.
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
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de
bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke tante en oom. Op zijn
elfde hoort hij dat hij een tovenaar is. Dat verandert zijn hele
leven. Vanaf ca. 11 jaar.
Een Japans-Amerikaanse huurmoordenaar probeert onder te
duiken in Osaka maar wordt gedwongen toch nog een
opdracht uit te voeren als de Japanse geheime dienst hem op
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het spoor komt.
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...
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