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De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt overal lekkers naartoe: naar de
aapjes in het oerwoud, de pinguins op de Zuidpool en een beertje in zijn grot. Kun jij
alle eitjes en lekkernijen vinden? Groot zoekplatenboek met kleurrijke, gedetailleerde
dwarsdoorsnedes waarin gezocht en geteld moeten worden. Vanaf ca. 4 jaar.
In Perfecte prooi van Helen Fields, het vervolg op Perfecte resten, gaan inspecteurs
Luc Callanach en Ava Turner achter een moordenaar aan die zijn slachtoffers uitzoekt
op basis van hun onschuld. Perfecte prooi van Helen Fields is na Perfecte resten het
tweede deel in de serie met inspecteurs Luc Callanach en Ava Turner in de hoofdrol.
Voor de fans van de Helen Grace-serie van M.J. Arlidge. Tijdens een rockfestival valt
een medewerker van een liefdadigheidsinstelling midden in het publiek dood neer. Zijn
buik is met één haal opengesneden. Niemand heeft de moordenaar gezien. Een week
later wordt in een vuilcontainer het lichaam van een basisschoollerares aangetroffen.
Ze is gewurgd met haar eigen sjaal. Inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach hebben
geen aanknopingspunten en kunnen geen motieven vaststellen. Ze tasten in het
duister, totdat blijkt dat de slachtoffers op diverse gebouwen in de stad met graffiti
worden beschreven. Dan ontdekken ze dat de boodschappen geschreven zijn voordat
de mensen vermoord werden en begrijpen ze dat de moordenaar zijn volgende
slachtoffer zo aankondigt. Hoe onschuldiger de prooi, hoe beter... Perfecte prooi van
Helen Fields is een must-read voor lezers die houden van duister, dodelijk, griezelig en
aangrijpend. ‘Met Perfecte resten heeft Fields al een prachtige thriller geschreven.
Perfecte prooi is zo mogelijk nóg beter.’ – Scotland Correspondent
Runa (14) vertrekt vanuit Italië met vijftig wolven op zoek naar een veilige plek voor de
bedreigde dieren. Een van hen is Rocco, die van mens in een wolf is veranderd. Het
wordt een gevaarlijke tocht, waarbij wolvenhater Giacomo maar ook journalisten en de
kinderbescherming haar proberen te dwarsbomen. Vanaf ca. 12 jaar.
De zoektocht van een onderzoeksjournaliste naar een man die is verdwenen tijdens
zijn hobby, schatzoeken via GPS, leidt tot gevaarlijke tochten door een letterlijke en
figuurlijke duisternis.

Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze willen Siepie uitlaten met
een touw, proberen met Siepie in de poppenwagen te gaan wandelen, vieren
Siepies verjaardag en beleven nog meer grappige avonturen met de poes. In
oblong formaat met kleurrijke tekeningen. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their
technology and their world. The core belief that Popular Science and our readers
share: The future is going to be better, and science and technology are the
driving forces that will help make it better.
Mayke en Han zijn pleegouders van zes kinderen en wonen in een grote
boerderij in Friesland. Als hen gevraagd wordt crisisopvang te bieden aan drie
zusjes bedenken ze zich geen moment en nemen de meisjes liefdevol in huis. Al
snel merkt Mayke dat er iets aan de hand is met de 14-jarige Nikki en krijgt ze
het vermoeden dat er veel meer speelt dan een uithuisplaatsing van drie
mishandelde kinderen. Dan verdwijnt één van de andere pleegkinderen. Wat is
er met hem gebeurd? Hebben de zusjes er iets mee te maken?
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De plaats was Charleston, het jaar was 1820. Hij was een jonge Nederlander die
zijn verarmde vaderland was ontvlucht om fortuin te maken in de Nieuwe Wereld.
Zij was een zwart meisje in een samenleving waar iemand zoals zij niet meer
waard was dan een onmondig stuk vee dat naar believen gekocht en gebruikt
kon worden. Dát hij haar kocht was dus niet zo vreemd. Deden blanke mannen
dat toen niet vaker met slavinnen die hun wel aanstonden? Wat er daarna
gebeurde was in de ogen van de wereld om hen heen echter zo schandalig en
zelfs illegaal dat het alles in gevaar bracht - zelfs hun leven en dat van hun
kinderen. Toen hadden ze nog maar één keuze... In Leon & Juliette reconstrueert
Annejet van der Zijl een waargebeurde negentiende-eeuwse liefdesgeschiedenis
die alles trotseerde, tot de vergetelheid aan toe. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
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.
Hoe haal je een koe uit de sloot? Nat! Meer dan zestig moppen en raadsels. Met veel
tekeningen. Van AVI-M3 t/m AVI-E3. Vanaf ca. 6 jaar.
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.
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de bezemkast bij zijn zeer
onvriendelijke tante en oom. Op zijn elfde hoort hij dat hij een tovenaar is. Dat
verandert zijn hele leven. Vanaf ca. 11 jaar.

Maria (ik-figuur) krijgt op haar twaalfde verjaardag een jonge slaaf cadeau. Zij
kan met hem doen en laten wat ze wil. Vanaf ca. 10 jaar.
Sergio Herman maakte een wereldreis om zijn culinaire kennis uit te breiden.
Samen met Axel Daeseleire, die even gepassioneerd is over vreemde culturen
en producten, ging hij op avontuur. Met 'eten' als universele taal verkenden ze
verschillende regio's over de hele wereld. Dit boek is het resultaat van die
tournee: aan de hand van 30 streekgebonden gerechten en tal van culinaire
verhalen neemt Sergio je mee op culinaire wereldreis. Van de rijkelijke banketten
van de maharadja in India tot de streetfood van Mexico-Stad.
The most trustworthy source of information available today on savings and
investments, taxes, money management, home ownership and many other
personal finance topics.
Het is al zestien jaar geleden dat Agnes werd ontvoerd in het vakantiedorp
Brantevik, waar ze werd opgesloten in een donkere kelder en haar baby af moest
staan na de geboorte. Tegenwoordig leidt Agnes met haar man Tobbe en
dochter Nicole een schijnbaar rustig familieleven in Bromma. Maar ze kan haar
zoon Adam, zoals hij genoemd zou worden, niet vergeten. De man die haar haar
pasgeboren baby afnam, zit zijn straf in de gevangenis uit. De vrouw die hem
hielp en het kind zijn nooit gevonden. Dan verdwijnt Agnes opnieuw. Nicole keert
terug naar Brantevik om te achterhalen wat er is gebeurd met haar moeder en
haar broer. Maar dat brengt ook haar leven in gevaar.
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje in het nest van
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een andere bij leggen? Lees van alles over soorten bijen, hoe ze leven en hun rol bij de
bestuiving. En wat je zelf kunt doen! Met doetips en grote kleurrijke illustraties van 40
tekenaars. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
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.
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