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Nu Sandor eindelijk heeft opgebiecht dat hij verliefd is op Maaike, kunnen ze hun geluk niet op. Hoewel ze op schoolreis
in Zwitserland zijn, hebben ze toch een paar spannende momenten met elkaar. En als ze weer in Nederland zijn, hebben
ze eindelijk de kans met elkaar af te spreken op een plek waar niemand hen kan storen of betrappen. Maar hun liefde
geheim houden wordt steeds lastiger... Hoe moeten ze het tot het eind van het jaar volhouden om op school toneel te
spelen, nu steeds meer mensen kunnen zien wat er tussen hen hangt? Geheime passie is het vierde deel in de Stiekem
Verliefd-serial, de nieuwe serie van Lizzie van den Ham die zich op het Thorbecke College afspeelt.
23 bijdragen van M. Smeyers, J. Wisse, J.van Lier, A.en H. Pauwels, B. Cardon, K. Smeyers, C. Stroo, R. Van Dooren,
J. Van Leeuwen, A. Esch, R. Van Uytven, L. Van Buyten, B. Dekeyzer, M. Madou, D. Vanwijsberghe, H. Mund, Y.
Bruijnen, J.R.J.van Asperen de Boer, P. Syfer-l'Olne, H.Verougstrate, R. Van Schoute, D. de Crombrugghe, F. Dopreé,
L. Masschelein-Kleiner, L. Depuydt-Elbaum, R. Guislain-Witterman, N. Goethgebeur, R. Ghys, van p.13 t.e.m.
p.321Catalogus van p. 322 t.e.m. p. 587.
Londen, 1826 Devin Aincourt is een rokkenjager en een gokker. Dat zijn de Aincourts altijd geweest, en dat zullen ze
blijven ook. Een Aincourt kijkt nu eenmaal niet op een cent, ook niet als dat ten koste gaat van het familiebezit. Wanneer
zijn moeder hem voorstelt familienaam en landgoed te redden door met een rijke Amerikaanse erfgename te trouwen,
vindt Devin dat prima. Zíjn titel in ruil voor de volledige beschikking over háár fortuin - meer is het tenslotte niet. Maar
Miranda wil wél meer. Ze wil het landgoed restaureren, Devin uit de klauwen van zijn sluwe maîtresse redden... en hem
ervan overtuigen dat zijzelf zijn grote liefde is!
Op reis door de Verenigde Staten ontmoet een jonge man zijn ontrouwe echtgenote.
Omdat de 14-jarige Mary in Engeland gevaar loopt als heks te worden beschouwd, reist ze midden 17e eeuw naar
Amerika, waar ze met haar geneeskrachtige kruiden velen helpt.
Het gaat niet goed met Sabrina's bedrijf - zeg maar gerust slecht. Net als ze vreest het hoofd niet langer boven water te
kunnen houden, ontmoet ze de steenrijke en warmbloedige Argentijn Javier. Tot haar verrassing biedt hij haar financiële
steun én vraagt hij haar ten huwelijk. Niet uit liefde, blijkt, maar om zijn Britse nichtje te kunnen adopteren. Hoewel
Sabrina er een bloeiend bedrijf voor terugkrijgt, is ze teleurgesteld dat haar huwelijk alleen maar op papier zal bestaan.
Of beloven Javiers zwoele blikken toch meer?
Mij niet gezien (Picture me Gone) is het nieuwe verhaal van Meg Rosoff, die tien jaar geleden met Hoe ik nu leef (How I live now) de wereld
veroverde en vele prijzen in de wacht sleepte. In Mij niet gezien gaat het over de 12-jarige Mila. Als geen ander voelt ze mensen feilloos aan
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en kan ze situaties goed inschatten. Wanneer een goede vriend van haar vader vermist wordt, denkt ze te kunnen helpen door naar
aanwijzingen te zoeken. Maar wanneer hij onvindbaar blijft, begint ze hevig aan zichzelf te twijfelen. Heeft ze iets belangrijks over het hoofd
gezien? ‘Een verrassend gelaagd verhaal over vriendschap.’ Thomas de Veen, NRC Handelsblad
Na een lange autorit komt Gaby aan bij haar nieuwe werkgever om te solliciteren naar de baan van nanny. Een adembenemend knappe man
doet open. Tot haar verbijstering gooit hij de deur voor haar neus dicht. Dít misverstand wordt gelukkig snel opgehelderd. Daarna blijken er
echter nog meer uit de weg geruimd te moeten worden. Een ervan is dat het niet verstandig zou zijn je hart te verliezen aan je baas. Dit boek
is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Alweer het zesde deel in de heerlijke, schaamteloze it-girl-serie. Het regent non-stop op Waverly Academy, maar voor Jenny Humphrey is de
wereld een en al zonneschijn. Er zijn twee weken voorbijgegaan sinds ze bijna van school werd gestuurd, en sindsdien is ze de nieuwe it-girl.
Maar bij veel macht hoort ook veel verantwoordelijkheid - en nog meer problemen. De meiden op Waverly Academy zijn allemaal even mooi,
rijk en schaamteloos... maar er kan er maar één de it-girl zijn!
Elena's leven staat totaal op zijn kop. Ze heeft haar relatie verbroken om bij haar grote liefde Leonardo te zijn, maar hij blijkt een geheim te
hebben. Alles ontglipt haar: haar baan, de liefde, vriendschappen en haar geluk. Elke avond stort ze zich in een nieuw avontuur met een
andere man, tot ze een ongeluk krijgt. Ze komt bij in het ziekenhuis, waar tot haar verbazing Leonardo aan haar bed staat. Hij wil haar
verdriet wegnemen. Maar Leonardo heeft nog niet afgerekend met een demon uit zijn verleden... De Italiaanse nachten-serie is de sensuele
Italiaanse trilogie die lezeressen diept raakt. 'Romantische en spannende trilogie' - Italië Magazine `Leonardo mag bij mij wel langskomen in
de keuken!' Wil `Boeiend en aantrekkelijk. Ik ben verliefd op de personages!' Valerie Voor de lezers van Mijn Man en Negentig dagen
Genevieve.
In De meest gestelde vragen over diabetes mellitus hebben we een selectie gemaakt uit de vragen over diabetes mellitus die eerder
gepubliceerd werden in Vademecum Huisartsen of Internisten Vademecum. In Vademecum geven specialisten antwoord op uiteenlopende
praktijkvragen van lezers. Waar nodig zijn de in deze selectie opgenomen vragen door de oorspronkelijke auteurs aan de nieuwste inzichten
aangepast. Het resultaat is een handzaam en nuttig naslagwerk, dat ook de “professionele patiënt’ van pas kan komen’.
"Het rijengrafveld op de Donderberg bij Rhenen is de grootste, langst gebruikte en mogelijk rijkste vroegmiddeleeuwse begraafplaats van
Nederland. De ruim 1100 begravingen waaronder zo'n 300 crematies en 14 paardengraven, dateren van circa 375 tot 750 na Chr. De graven
bevatten meer dan 3000 voorwerpen die zich nu in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden bevinden. Ze vormen opvallend rijke collecties
sieraden, kralen, keramiek, glaswerk, wapens, werktuigen en hergebruikt Romeins materiaal. Landschappelijk bevindt het grafveld zich op de
oostelijke punt van een stuwwal, die ook andere vroegmiddeleeuwse vondsten opleverde, waaronder een goudschat en een muntschat, maar
ook rijke prehistorische graven."--Cover.

Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn
zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt
worden en het lezen gemakkelijker wordt. Regen en sterren Vier vreemden raken onverwacht bij elkaar betrokken door een
ongeluk dat zich in de baai van hun Griekse vakantie-eiland voltrekt. De Ierse Fiona heeft alles achtergelaten om met haar
geliefde de wereld door te trekken – maar dan laat hij zijn ware gezicht zien. Elsa, een succesvolle Duitse presentatrice, lijkt
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ergens voor op de vlucht te zijn. De stille Engelse David ziet vol tegenzin zijn toekomst als zakenman tegemoet. En de
Amerikaanse Thomas mist zijn zoontje enorm sinds zijn scheiding. Waarom zoekt hij hem niet op? Maeve Binchy (1940-2012) is
wereldwijd geliefd vanwege haar warme schrijfstijl en overtuigende personages. Van haar hartverwarmende boeken zijn
wereldwijd ruim twintig miljoen exemplaren verkocht.
In Seeker heeft Quin Kincaid de gelofte afgelegd om Zoeker te worden. Het leek een nobel doel, maar dat was bedrieglijk. Haar
vader is een moordenaar. Haar oom een leugenaar. Haar moeder een slachtoffer. En de jongen van wie ze houdt, zint op wraak.
Haar vriend Shinobu is de enige die ze vertrouwt. Hij is even wanhopig als Quin om antwoorden te krijgen. Maar hoe dieper ze
graven in het verleden, hoe donkerder alles wordt. Er zijn sinds lang verdwenen Zoeker-families, schimmige allianties en meer:
een duister plan dat generaties geleden is gesmeed om hen te vernietigen. Het verleden is angstaanjagend dichtbij. En het zal
hen vernietigen.
Een meeslepende roman over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw Na de dood van haar man wordt Catrijn huishoudster
bij de familie Van Nulandt. Ze is er op haar plek en kan de vrouw des huizes ondersteunen tijdens haar schilderlessen. Catrijns
verleden achtervolgt haar echter en ze moet op zoek naar een andere betrekking. Ze komt terecht bij Evert van Nulandt in zijn
plateelfabriek in Delft, waar haar schildertalent op waarde wordt geschat. Er breken woelige tijden aan. Catrijn overleeft in 1654 de
Delftse donderslag die de binnenstad in puin legt ternauwernood en daarna staat ze voor een levensbepalende keuze tussen haar
hart en haar hoofd. Wacht ze op haar grote liefde, die voor jaren de zee op gaat, of kiest ze voor de man die haar zekerheid kan
bieden? Simone van der Vlugt verweeft het meeslepende verhaal van Catrijn met een intrigerende periode uit de Nederlandse
geschiedenis: de Gouden Eeuw, waarin handel, wetenschap en kunsten een enorme vlucht namen.
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