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Joss (18) wordt tijdens haar opleiding Tijdreizen gekoppeld aan Mav, een buitenaards wezen. Gevaarlijk, want een
huurmoordenaar heeft het op Mavs leven voorzien. Vanaf ca. 15 jaar.
All gasoline engines, 2WD and 4WD.
Dickens' wereldberoemde kerstvertelling (A Christmas Carol) over de vrek Scrooge, die tijdens de kerstdagen drie geesten op
bezoek krijgt: Verleden, Heden en Toekomst. Dit verandert het leven van Scrooge en van velen in zijn omgeving.

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
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
Eekhoorn bereidt zich voor op zijn verjaardagfeest. Hij stuurt uitnodigingen voor al zijn dierenvrienden. Nu hoopt hij dat al
zijn vrienden zal komen. Vanaf ca. 9 jaar.
Authentiek Koninkrijk geloof: Vertrouwt niet op de beloften van God, maar in de God die belooft. Zoekt niet de
zegeningen van God, maar de God die zegent.
Na een nare scheiding heeft Tara Kendall haar baan opgezegd om in Parable een carrière te beginnen als kippenboerin.
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Haar boerderijtje is een waar paradijs, en tussen de kakelende kippen komt ze helemaal tot rust. Alleen de roestige
trailer aan de overkant is haar een doorn in het oog. Net als de bewoner, de irritant zelfverzekerde cowboy-sheriff met
wie ze al een paar keer een aanvaring heeft gehad. En aan wie ze op een of andere manier telkens moet denken. Het
hoofd van sheriff Boone Taylor staat niet naar romantiek. Al helemaal niet nu zijn twee zoontjes, die sinds het overlijden
van zijn vrouw door zijn zus werden opgevoed, weer bij hem komen wonen. Het is dus te gek voor woorden dat zo'n
stoere vent als hij geen woord kan uitbrengen als hij zijn nieuwe buurvrouw tegenkomt! Hij besluit haar zoveel mogelijk te
mijden. Maar dan wordt hij weggeroepen voor een noodgeval, en is Tara de enige die hij kan vragen op de jongens te
passen...
A monograph on design bureau Smidswater, showcasing their best projects in an array of design disciplines.
Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste maar begaafde zoon uit een oud en deftig geslacht, die - tot de dag waarop hij de
lieflijke, kleine Inez ontmoet - een wild leven leidt. Onder haar invloed wordt Peter, een mens geslingerd tussen rede en hartstocht, van
zichzelf verlost . Als hun levens zich ten slotte scheiden, gaat Peter alleen `de weg, die dieper voert in het hart der eenzaamheid . Dit
verrassende boek, dat, zonder overdrijving, tot de klassieken der moderne Nederlandse literatuur gerekend mag worden, is geschreven met
een beheerst realisme en een wijsgerige, aristocratische romantiek; het is zuiver, helder en bewogen en de prachtige beschrijvingen van een
sneeuwjacht over de Rijn, de slapende Betuwe, de stad Arnhem, het strand, de duinen en Den Haag omstreeks 1920 zullen de lezer keer op
keer treffen.
Amigurumi zijn schattige, in het rond gehaakte knuffeltjes die in Japan razend populair zijn. Ook bij ons groeit het aantal liefhebbers elke dag.
Joke, een grafisch vormgeefster met een voorliefde voor haken, verzamelt sinds 2011 de mooiste patronen van over de hele wereld op haar
website www.amigurumipatterns.net. Met meer dan 60.000 fans is die uitgegroeid tot een ware community en een verzamelplek waar
haakliefhebbers en ontwerpers elkaar treffen en tips en patronen uitwisselen. Na het overweldigende succes van haar eerste boekje
kriebelde het bij Joke om voor een tweede keer op zoek te gaan naar de meest onweerstaanbare beestjes om zelf te haken. En ze heeft ze
gevonden: dit boek biedt opnieuw een verzameling van 15 patronen van 12 designers, vrij eenvoudig zelf te maken, volledig aan je eigen
voorkeur aan te passen en leuk om te verzamelen of cadeau te doen. Met patronen voor beginners en gevorderden: na een korte introductie
tot de verschillende steken en technieken kan je meteen aan de slag. Haken goes 3D met amigurumi, een ideale ontspanning voor elk
moment.
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Een jong Australisch meisje komt terecht in de intriges van een boekhandel in New York.
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