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Een baby als cupido... Kate Ashton is totaal van slag als ze ontdekt dat haar nacht met dokter
Sam Ryder gevolgen heeft gekregen. Hoe moet ze de zorg voor haar baby combineren met
haar drukke baan als verpleegkundige? Natuurlijk kan ze niet verwachten dat de
onweerstaanbare arts zich aan haar bindt, na één nachtje! Toch moet ze de stoute schoenen
aantrekken en het hem vertellen. Liefst zo snel mogelijk... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een
2-in-1 bundel.
Aristoteles en Dante zijn allebei van Mexicaans-Amerikaanse afkomst, maar verder verschillen
ze in alles van elkaar. Toch raken ze bevriend. Dankzij hun vriendschap ontdekken ze wie ze
zijn, en wie ze willen worden. Vanaf ca. 15 jaar.

Bijdragen over de politieke strijd van vrouwen en de vrouwenbeweging, over devrouw
in het dagelijkse bestaan en over de rol die zij in het culturele leven vervult
WHO'S WHO OF AMERICAN WOMEN is the one essential reference to depend on for
accurate & detailed facts on American women of achievement. This new edition
includes in-depth biographical profiles of prominent, accomplished women.

De Mechelse rechercheurs Nadia Mendonck en Dirk Deleu zitten een
seriemoordenaar op de hielen, maar worden steeds op het verkeerde spoor
gezet.
De cynische Saoirse (17) gelooft niet meer in de liefde. Ze is vastbesloten om
nooit meer aan een serieuze relatie te beginnen. Tot ze op een
eindexamenfeestje Ruby ontmoet. Die daagt haar uit tot een experiment: een
zomer vol klassieke dates die zo in een romantische comedy zouden passen, en
die eindigt zodra vakantie voorbij is – geen verwachtingen van eeuwige liefde,
geen gebroken harten, geen gezeur. Klinkt als een perfect plan, maar Ruby en
Saoirse vergeten één ding: aan het einde worden de personages in de film altijd
écht verliefd.
1974: De film Emmanuelle wordt een van de grootste Franse kassuccessen aller tijden.
Op de filmposter een onbekend meisje van twintig jaar, met ontbloot bovenlijf en kort
haar, poserend op een rieten stoel. Een nieuwe ster is geboren: Sylvia Kristel.
Emmanuelle is een fenomeen. De film draait meer dan elf jaar lang op de ChampsElysées, in Japan en in de Verenigde Staten. Sylvia, die inmiddels een relatie heeft met
Hugo Claus, gaat in Parijs wonen. Ze maakt kennis met beroemdheden als Warren
Beatty, Alain Delon, Gérard Depardieu en Roger Vadim. Maar het glamourleven heeft
ook zijn schaduwzijde. Drank en drugs, meerdere huwelijken die sneuvelen meer dan
eens wordt ze slachtoffer van haar eigen goedgelovigheid. Uiteindelijk gaat Sylvia terug
naar Nederland, sadder but wiser. In Amsterdam bouwt ze een bestaan op als
schilderes en actrice. In Naakt vertelt Sylvia Kristel het eerlijke, aangrijpende en soms
ook geestige verhaal van een bijzonder leven. Onthullend en openhartig: de
autobiografie van een Nederlands filmfenomeen.
Bundel met vijftig verhalen over allerlei feesten in Nederland en Vlaanderen, maar ook
in andere landen. Ze zijn geschreven door bekende en minder bekende binnen- en
buitenlandse schrijvers. Vanaf ca. 11 jaar, voorlezen vanaf ca. 5 jaar.
Essays en foto-impressies over het verlies van onschuld en de medeverantwoordelijkheid van
de mens voor het kwaad en het lijden in de wereld.
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