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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.
Hij is de ideale man. Zij twijfelt. Hij houdt vol. Zij houdt af. Judith, midden dertig en
single, is eigenares van een lampenzaak. Hannes, architect, begin veertig, is de droom
van iedere schoonmoeder. Ze leren elkaar kennen en Judith geniet met volle teugen
van de aandacht van deze charmeur, die zich volledig op haar richt. Toch begint ze het
algauw benauwd te krijgen: door zijn voortdurende liefdesbetuigingen en aanwezigheid
voelt ze zich door hem gevangengezet. Ze probeert hem uit haar leven weg te krijgen,
maar het gaat van kwaad tot erger als hij van geen ophouden weet. Het gaat steeds
slechter met Judith, wat Hannes liefde alleen maar groter maakt. Totdat ze haar intuïtie
volgt en op onderzoek uitgaat. Is Hannes wel de man die hij zegt dat hij is? Een frisse
liefdesgeschiedenis verandert in een psychothriller die Stephen King de koude rillingen
zou hebben bezorgd.
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan
wordt naar het huis van een mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te
verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste deel in de Lente-serie van
Virginia Andrews. Nadat haar familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt
Jordan March naar oudtante Frances gestuurd, de lang vergeten zus van haar
dominante oma Emma. Zij woont in een afgelegen, vervallen boerderij en is de
vreemdste persoon die Jordan ooit heeft ontmoet. Waarom heeft haar oma deze
onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden? Was Frances, net als Jordan, te snel
volwassen geworden? In de donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan een
allesvernietigend geheim, waardoor de familie March nooit meer dezelfde zal zijn...
Lees hoe het verhaal van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de Lenteserie!
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 binnendringt!
Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon verschijnen. Een app die zijn leven,
net als het computerspel Erebos, weer volledig overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
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Angstaanjagend verhaal over een ontmoeting tussen kinderlijke onschuld en ultieme
kwaadaardigheid. De tienjarige Howie Dugley is verminkt. Zijn gezicht is voor de helft
verbrand en hij mist twee vingers aan zijn linkerhand. Op straat wordt hij nagekeken en
door leeftijdgenoten wordt hij gepest. Op een dag ontmoet Howie een man die net zo
gehavend is als hij, en voor het eerst in zijn leven heeft hij het idee een vriend te
hebben. Maar is het wel een echte vriendschap?
Liefdevol geïllustreerd bedverhaal in twee talen (Nederlands en Indonesisch) met
online audioboek in het Nederlands en printbare kleurplaten.
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.
Nic Costa (5) De dood van de zoon van een archeoloog, lijkt te maken te hebben met
de rituele verering van de god Mithras. Rechercheur Nic Costa zet alles op alles om de
zaak op te lossen. Een nieuwe thriller in de uiterst succesvolle Nic Costa-reeks Op een
plein op de zuidelijkste van de zeven heuvels van Rome, de Aventijn, ligt Villa Malta.
Een van de sleutelgaten van de villa biedt een spectaculair uitzicht op de koepel van de
St. Pieter. De zevenjarige Alessio Bramante kijkt elke dag op weg naar school even
door het sleutelgat. Maar op een dag verdwijnt hij spoorloos in de catacomben onder
de villa, te midden van de resten van een Mithraïsche tempel. Hoofdverdachte is de
vader van de jongen, Giorgio Bramante, een charismatische hoogleraar archeologie.
En zes van zijn studenten hebben Alessio tijdens een drinkgelag betrokken bij een
bizar ritueel ter ere van de god Mithras. Uiteindelijk pakt de politie Giorgio Bramante op
voor de moord op zijn zoon. Veertien jaar later duikt in een relikwieënkastje in een klein
museum langs de Tiber op onverklaarbare wijze een T-shirt op van Alessio waarop
verse bloedvlekken verschijnen. Na een jarenlange gevangenisstraf is Bramante
inmiddels vrijgekomen, en een voor een sterven alle betrokkenen bij de verdwijning van
zijn zoon. Inspecteur Costa en zijn team raken verstrikt in het duistere web rondom de
mysterieuze verdwijning van Alessio en de riten rond de zeven sacramenten van
Mithras. De interactie tussen Hewsons drie rechercheurs en de karaktertekeningen van
zijn personages tillen dit boek ver uit boven plot-driven boeken als De Da Vinci Code en
diens navolgers. Een superieure mix van geschiedenis, spanning en menselijkheid.
Booklist Vernuftig.... Met een doordachte oplossing die maar weinigen zullen
verwachten. Publishers Weekly
In haar schoenen Abby McDonald Scherp en humoristisch Tasha, een losgeslagen en
goedgebekte studente uit Amerika, vlucht naar Engeland nadat het hele land op
televisie heeft kunnen volgen hoe ze in het bubbelbad belandde met een bekende tvpersoonlijkheid. Ze ruilt van universiteit en kamer met de serieuze, hard studerende
Emily uit Oxford. Maar al snel ontdekt Tasha dat het leven op de Universiteit van
Oxford niet te vergelijken is met haar studentenleven in Amerika Ondertussen probeert
de schuchtere, preutse Emily in het zonnige Californië haar ex-vriendje te vergeten die
haar keihard heeft gedumpt. Gehuld in hippe zomerjurkjes loopt ze allerlei feestjes af
en stort zich op de knappe beach boys. Maar wat ze ook doet, ze blijft zich dat vreemde
meisje met dat gekke accent uit Engeland voelen Wanneer Tasha en Emily zich geen
raad meer weten in hun vreemde omgeving, zoeken ze elkaar op via MSN. Kunnen
Tasha en Emily elkaar helpen zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving zonder
zichzelf te daarbij volledig te verliezen? In haar schoenen is een goed geschreven,
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coming of age-roman die vlot leest en ondertussen belangrijke themas bespreekt.
'Ik zie dit zo een nieuwe megasuccesvolle boekenserie worden à la Twilight en Harry
Potter. [...] Als je Twilight goed vond, zul je hier zeker ook van genieten, ongeacht je
leeftijd.' - www.fanbolt.com 'Volgens MTV News zou Ik ben Nummer Vier wel eens 'de
nieuwe Twilight' kunnen worden. Dit is ook echt iets voor fans van De hongerspelen.
Maar laat je niet door de Young Adult vergelijkingen weerhouden. Ik ben Nummer Vier
hield ook mij van het begin tot het einde in zijn greep.' - www.booktopia.com 'Ik kan
deze recensie in 5 woorden samenvatten:HET BESTE BOEK TER WERELD.GEEF
MIJ HET VERVOLG NU.VET VET VET VET VET.' - www.kidliterate.com
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 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.
Het schaap Veronica
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy
getemd worden. Sebastian, zoon van een graaf, is van huis weggelopen om piraat te
worden. Op een van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze
zijn echtgenote is. Lucien zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar
verdwenen broer zijn grootste schuldenaar is. Verkleed als man lapt Julienne alle
regels van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars om haar broer te vinden. Hugh
wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil al helemaal niets te maken hebben met
die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg aantrekkelijke vrouw in
haar gevolg heeft.
Roemenië, jaren vijftig. Bij de ingang van een ziekenhuis wordt een man gevonden,
kwetsbaar als een baby. Hij heeft geen identiteitspapieren bij zich en zegt geen woord,
en het duurt dagen voordat men ontdekt dat hij doofstom is. Safta, een jonge zuster,
voorziet hem van papier en potloden. Oneindig traag verschijnen zijn herinneringen op
papier: een heuvelrug, een stal, een automobiel, een landhuis, honden, spiegelkamers
en samowars uit een verdwenen wereld. Safta deelt deze herinneringen, want zij
groeide op in hetzelfde landhuis als de doofstomme man die Augustin blijkt te heten. Hij
als zoon van de kok, zij als dochter van de rijke bewoners. Terwijl Safta's wereld steeds
groter werd - ze leerde talen, de maatschappij en liefde kennen - bleef die van Augustin
klein en onveranderlijk. Safta vertrok voordat de oorlog uitbrak, Augustin bleef achter
en hun levens namen voorgoed een andere wending, om na een aantal jaar weer bij
elkaar te komen. Schilder van stilte is een intense roman over verlies en hoop.

Met Hero laat bestsellerauteur Rhonda Byrne aan de hand van de levens van 12
zeer succesvolle mensen zien dat iedereen in het leven alles heeft meegekregen
om je dromen waar te maken. Jij ook! Waar je ook staat in het leven en hoe je
ook bent, het is nooit te laat om van je leven een succes te maken. Als je dat
doet, zal je ontdekken wie je bent en waarom je hier bent! In dit boek komen
succesvolle zakenmensen en sporters, mannen en vrouwen aan bod. Zij kregen
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het succes niet cadeau, maar wisten hun innerlijke talenten te gelde te maken
door geloof in eigen kunnen en zonder vrees de wereld tegemoet te treden.
Rhonda Byrne, die wereldberoemd werd met The Secret, vertelt ook haar eigen
verhaal.
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.
Vier verhalen die een sinistere inslag en een verrassende wending aan het slot
gemeen hebben
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met Gedumpt, het achtste
deel in de serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen
geblazen. Bram Botermans vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik weten wel beter:
Bram zal altijd een sukkel blijven. Het zit Bram Botermans niet mee. Zijn beste
vriend Theo is hem spuugzat en heeft Bram gedumpt. Probeer dan maar eens
nieuwe vrienden te maken! Als laatste wanhopige poging probeert Bram Sproet
op te leiden tot officiële Theo-vervanger. Maar dat loopt niet helemaal volgens
plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij besluit daarom zijn geluk in
handen van het lot te leggen: dobbelstenen, horoscopen en fortunecookies. En
dan vindt hij iets dat hem écht kan helpen bij zijn beslissingen. Maar of dat nou
zo slim is.... Jeff Kinney ontwikkelt online games. Als kind hield hij geen dagboek
bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag cartoonist worden.
Er speurt iemand mee over de schouders van De Cock en zijn assistent Vledder.
De achttienjarige Sandra Verloop is uitverkoren in een radioprogramma. Ze wil
graag kennis maken met een bekende Nederlander. Voor haar is dat:
rechercheur De Cock van het politiebureau Warmoesstraat. Sandra valt met haar
neus in de boter. De Cock en Vledder zijn op zoek naar een lijk, terwijl ze
gewoonlijk naar een moordenaar speuren. De zaak begint met een telefoontje
van een man die zegt dat hij iemand heeft vermoord. Een ander telefoontje leidt
de rechercheurs naar de parkeerplaats bij het Havengebouw. De achterbank van
een daar geparkeerde auto biedt een gruwelijke aanblik. Er ligt een dode vrouw,
met in de opengesperde ogen nog 'n blik van schrik, angst en verbijstering. De
Cock moet de geschiedenis induiken om te begrijpen waar het motief voor moord
deze keer te vinden is
Als de jonge Olivia Keene ziet hoe haar vader haar moeder wurgt, bedenkt ze
zich geen moment en grijpt het eerste het beste voorwerp om hem voor het
hoofd te slaan. Zodra de gevolgen van haar daad tot haar doordringen, beseft ze
dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Haar moeder helpt haar te vluchten en
regelt een onder-komen bij een oude kennis aan het hof van Brightwell. Daar
vangt Olivia, die door het trauma niet meer kan spreken, een geheim gesprek op
tussen de heer des huizes en zijn zoon Edward. Edward ontdekt dat Olivia op de
hoogte is van informatie die zijn reputatie kan schaden en stelt haar aan als
gouvernante om haar in de gaten te kunnen houden. Maar hoe vaker hun paden
elkaar kruisen, hoe duidelijker wordt dat zij niet zijn grootste bedreiging, maar
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juist zijn redding blijkt te zijn. Na Onvoorwaardelijk en De apothekersdochter
schreef Julie Klassen opnieuw een prachtige historische thriller die speelt in de
Regency-periode in Engeland. Liefhebbers van Jane Austen kunnen hun hart
ophalen aan De stille gouvernante!
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