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Katie is dertig jaar, heeft een mooi huis, een aardige vriend en een goede baan. Als ze echter een jaar na het overlijden van haar
moeder een brief van haar advocaat krijgt, die van haar leven een leugen maakt, verandert alles. Ze besluit op zoek te gaan naar
haar verleden, en naar zichzelf. Maar een plan is één ding, de praktijk is vaak weerbarstiger - en familiebanden blijken niet zo
onverwoestbaar als ze altijd dacht...
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.
Praktische adviezen voor het vergaren en beheren van vermogen.
Laura woont alleen met haar kinderen Betty en Rees sinds haar man David haar heeft verlaten om een nieuw gezin te stichten
met de jongere Chloe. Wanneer de negenjarige Betty en haar vriendinnetje om het leven komen bij een auto-ongeluk stort Laura
in en raakt geobsedeerd door één gedachte: de man die haar dochter heeft aangereden beroven van datgene waar hij het meest
van houdt, zodat hij weet wat zij doormaakt. Ze komt erachter wie hij is en begint hem te achtervolgen.
Het meeslepende verhaal van een sterke vrouw, een politiek dier met maar één blinde vlek: de onvoorwaardelijke liefde voor haar
kinderen. Geen vrouw is in haar leven zozeer belasterd als Catharina de Medici. Geboren in 1519 in het geslacht van de De
Medici's, de beroemde Florentijnse familie van machthebbers, wordt ze al op jonge leeftijd betrokken bij allerlei politieke
machinaties. Ze wordt gevangengezet door vijanden van de familie en uitgehuwelijkt aan een prins, die later koning Hendrik II van
Frankrijk wordt. Haar rol als koningin is omstreden: was Catharina een koude, meedogenloze moordenares of juist de meest
competente monarch die Frankrijk heeft gekend? Jeanne Kalogridis studeerde Russisch en microbiologie. Voordat ze fulltime ging
schrijven heeft ze in Washington acht jaar lesgegeven in 'Engels als tweede taal'. De duivelse koningin is haar tweede roman die
in het Nederlands verschijnt. Eerder publiceerde ze Het portret van Mona Lisa.

Yamaha YZF & WRF Performance ProjectsHoofse minne en burgerlijke liefde in de prentkunst rond 1500Wat de nanny
zagA.W. Bruna Uitgevers
Er wordt gefluisterd dat Sir Blaidd Morgan elke vrouw kan krijgen die hij maar hebben wil. Niemand kijkt er dus van op
wanneer hij een poging gaat wagen om de schone, maar ongenaakbare Lady Laelia van Throckton Castle te veroveren.
Wat echter weinigen weten, is dat het charmeren van Lady Laelia slechts een dekmantel is voor de werkelijke reden van
Blaidds bezoek aan Throckton: de koning heeft hem opgedragen onderzoek te doen naar een mogelijk complot tegen de
kroon. Maar Blaidd is nog niet op het kasteel, of hij ziet zijn missie in het water vallen. En dat alles door een
onbeschaamde meid die eerst probeert hem de toegang tot het slot te ontzeggen en daarna doodleuk zijn hart
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binnendringt!
Alexa vermoedt dat er meer aan de hand is met de manier waarop haar vader om het leven kwam. Terwijl ze aan een
nieuw semester op Untreaceable University begint en de intrigerende Mary ontmoet, probeert ze te achterhalen wat haar
vader in de laatste maanden van zijn leven heeft gedaan. Als ze ontdekt dat hij en zijn zus betrokken waren bij een
topgeheim onderzoek naar een zeventiende-eeuws manuscript over destructieve magische muziek, roept ze het onheil
over zichzelf af; ze moet opboksen tegen krachten die uit alle macht willen voorkomen dat de waarheid uitkomt. Die
waarheid zal gruwelijker zijn dan ze zich kan voorstellen. Uiteindelijk komt ze voor een keuze te staan die niet alleen haar
eigen leven in gevaar brengt, maar ook de levens van haar beste vrienden kan verwoesten.
Chronologisch gerangschikte oorlogservaringen van meer dan honderd Nederlanders.
Nooit had de twintigjarige Rachel Van Buren kunnen bedenken dat haar vader zou overlijden tijdens de overtocht naar
San Francisco. Hoe overleeft ze nu met haar broertje en zusje in de door goudkoorts bevangen stad? In plaats van een
eldorado blijkt de stad een modderpoel vol smerige goktenten waar ruige mijnwerkers de dienst uitmaken. Er zijn nog
geen wetten, politie of gevangenis, en al snel doorziet Rachel het veiligste plan: direct weer vertrekken. Haar broertje en
zusje denken daar echter anders over, want de avontuurlijke stad heeft hen al snel in de greep. Zelfs Rachel ontkomt niet
aan de verleiding wanneer barman Johnny haar hart sneller doet kloppen. Maar ze geeft niet toe. Voor geen goud. Toch?
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voor-de-prijs-voor-één-scenario
staat niet in Muttis Zo wordt iedere sufkop verliefd op je. 7.55 Dit betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet
zijn qua schoonheid en glamour. Een van mijn vriendjes zou wel eens zo zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het krieken van
de dag al hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik voorbereid zijn. Maar niemand mag het weten. Ik moet glamour
uitstralen, maar dan op een natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss, een piepklein beetje foundation, een vleugje
poeder, lippenstift, mascara en een ietsje eyeliner. 8.00 uur Goed, wat moet ik aan? Nachtkleding of dagkleding? 8.01
uur Geen Teletubbies-pyama, dat is een ding dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt? Yep. Georgia heeft
eeuwen gewacht tot er een vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk: Robbie de Oorspronkelijke SeksGod en
Masimo, de Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de twee gaat het worden?
Was de spanning al te snijden in De pion, in De toren gaat James nog een stap verder. Opnieuw wordt FBI-agent Patrick
Bowers meegetrokken in een dodelijk web van intriges dat de lezer naar adem doet happen. Op weg naar San Diego
neemt Bowers zich stellig voor de pyromaan te pakken die de stad onveilig maakt en daarna eindelijk tijd door te brengen
met zijn immer sarcastische stiefdochter Tessa. Maar voordat hij het weet, bevindt hij zich met collega s Ralph en LiènHua in een race tegen de klok om een levensgevaarlijke crimineel een halt toe te roepen. De branden blijken nog maar
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het topje van de ijsberg, want langzaam ontrafelt zich een opzienbarend plan rondom het meest schadelijke biowapen
ooit.
Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin, gaat hij bij familie in een andere staat wonen om zijn school af
te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij gehoopt had.
Op een gure winterdag daalt Mevrouw Verona de heuvel van Oucwègne af, in de wetenschap dat de terugtocht voor
haar fysiek niet meer haalbaar is. In het dal gaat ze bij de rivier zitten, in afwachting van haar laatste moment, aan haar
voeten een trouwe hond.
Een heerlijke roman in acht delenAls kunstenares Francesca haar nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen
de vonken er meteen vanaf. Ian brengt haar compleet van haar stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in de
slaapkamer. Dat is het begin van een stormachtige en sensuele verhouding.Deel 3Omdat Ian zich bewust is van
Francesca s onschuld worstelt hij met zijn gevoelens voor haar. Maar hij moet haar krijgen, bij deze obsessie gaat zijn
lust iedere voorzichtigheid voorbij.Onzeker door haar eigen verlangens gaat Francesca Ian uit de weg, totdat hij haar
confronteert met een spannend voorstel: ze gaan een puur fysieke relatie met elkaar aan met voor haar de beloning van
verleidelijke, verboden genot...
Artikelen over globalisering in verband met allerlei aspecten van voedsel, voedselproductie en voedselvoorziening wereldwijd.
Met enige tegenzin stelt FBI-agent Patrick Bowers een onderzoek in naar een dubbele moord in een afgelegen stadje in het noordwesten van
Wisconsin: helemaal niet de complexe zaak waar hij zich doorgaans in vastbijt. Maar dan stuit hij op een cybercomplot. Er lopen lijnen van
spionagezaken uit de tijd van de Koude Oorlog naar de huidige spanningen in het Midden-Oosten. Terwijl Bowers de kluwen ontwart, wordt
hij geconfronteerd met oude, amper geheelde wonden uit zijn eigen verleden.
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. Bloeiende mimosa Sint-Petersburg, 1910. Valentina Ivanova is een bijzonder getalenteerde en geliefde pianiste in de
hoogste kringen van Sint-Petersburg. Als ze op een dag valt voor de charmes van de Deense Jens Friis dreigt haar wereld in te storten. Haar
ouders keuren Jens niet goed en dwingen haar zich te verloven met de zoon van een graaf. Terwijl Valentina voor haar onafhankelijkheid
vecht, nadert de revolutie met rasse schreden. Ze komt voor een onmogelijke keuze te staan die haar leven voorgoed zal veranderen. Kate
Furnivall, half Engels en half Russisch, put inspiratie uit de levens van haar Russische voorouders. Eerder verschenen De wilde orchidee,
Russische kamille en De pioenroos.
Een Duitse legereenheid kampeert al maanden in de bossen van Polen. Drie soldaten zien steeds meer op tegen hun werkzaamheden – het
executeren en in massagraven dumpen van onschuldige mensen – en vragen hun commandant om een andere taak. Die krijgen ze: in het
bevroren woud moeten de soldaten op zoek naar zich schuilhoudende joden. Wanneer ze er – bijna tegen hun zin – een te pakken krijgen,
besluiten ze voordat ze teruggaan naar het kamp eerst hun honger te stillen. In een verlaten huisje maken ze van hun laatste restjes een
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maaltijd, die ze delen met de joodse gevangene en een Poolse boer. Maar door die ogenschijnlijk eenvoudige handeling komen de soldaten
voor een groot dilemma te staan: hoe leid je iemand naar het schavot als je de dag ervoor nog de maaltijd met elkaar hebt gedeeld? In een
nauwkeurige, afgemeten stijl confronteert Mingarelli de lezer met de dodelijke logica waarnaar de soldaten moeten handelen, en daarmee
met zijn eigen geweten.
-- E-boek enkel leesbaar met iBooks. -- Velen voelen zich geroepen om een blog te beginnen, weinigen houden het langer dan enkele
maanden vol. Of je nu plannen hebt om jouw droomblog uit de grond te stampen of vindt dat jouw bloggoesting een fl inke boost kan
gebruiken: het BLOGBOEK bundelt alle kennis die longtime blogster Kelly Deriemaeker de afgelopen tien jaar verzamelde, en laat je achter
met een hoop inspiratie, tips en tricks van andere succesvolle bloggers, frisse ideeën en vooral veel goesting om zelf aan de slag te gaan.
Waarom bloggen mensen? Welke blog wil je maken? Hoe vaak moet je posten? Hoe meet je je succes? Hoe krijg je meer bezoekers? Hoe
vind je je focus? Dit boek biedt antwoord op deze en vele andere blogkwesties.
Engeland, 1942. Saba is opgegroeid met de Libanese verhalen van haar vader en de Turkse liedjes van haar grootmoeder. Als haar wordt
gevraagd om in het Midden-Oosten voor de Engelse troepen te zingen, vertrekt ze zonder aarzelen naar de wereld waar haar wortels liggen.
Ze begint aan een lange reis, van het kleurrijke Turkije naar de vergane glorie van Beiroet, tot in de labyrintische straten van Damascus.Al
snel ontdekt Saba dat ze als Brits meisje van Arabische afkomst een bijzondere positie heeft in de hogere kringen van het Midden-Oosten.
Ze sluit vriendschap met filmsterren en spionnen, diplomaten en smokkelaars, die er ondanks de dreiging van de Tweede Wereldoorlog een
decadente levensstijl op nahouden. Sommigen onder hen hebben echter zo hun eigen motieven om Saba s vertrouwen te winnen. Er zijn
namelijk talloze gevaarlijke geheimen die een meisje als zij gemakkelijk kan ontdekken
Boektrailer
Tijdens de zomer van 1845 worden de broers Edward en John Little door een list van hun ouders verdreven van hun thuis in het moerasland
van Florida. Die verraderlijke daad zal hen voor altijd tekenen. Jarenlang trekken ze als cowboys te paard door het zuiden van de vs, vele
gevaren trotserend. In het losbandige New Orleans worden ze echter van elkaar gescheiden en komen ze tegenover elkaar te staan in de
woeste en wanhopige oorlog tussen Mexico en de vs. Hun familieband bekoelt en hun bloedband wordt op de proef gesteld door de wrede,
alles verterende oorlog. Met zintuigelijk proza weet James Carlos Blake een tot de verbeelding sprekende tijd en plaats, het Wilde Westen
van Amerika, tot leven te brengen met buitengewone personages. Een wonderbaarlijk en woest verhaal van bloedwraak en avontuur in een
vervlogen tijd.
Keuze uit het dichtwerk van de Nederlandse dichter en geleerde (1764-1845)
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