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Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar leven had er heel anders
uitgezien als ze tijdens die bruiloft een jaar geleden niet dat vervloekte
bruidsboeket toegeworpen had gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze
nog geen week later stapelverliefd werd op huisarts Noah. En dan was ze nu ook
niet zwanger geweest. Ze kan maar beter haar plannen om de wereld te
verbeteren gedag zeggen. Want in plaats van arme kindjes in
ontwikkelingslanden heeft ze nu immers haar eigen kind om zich druk over te
maken! Noah McIlroy is dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij
samen met haar kiezen voor huisje-boompje-beestje. En Caitlyns familie wil hem
daar maar al te graag een handje bij helpen. Maar doet hij er wel verstandig aan
om de bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?
In een vervallen gebouw komen drie meisjes bij bewustzijn. Eén van hen mag het
huis niet levend verlaten. En ze moeten zelf kiezen wie... Bloedstollend!
In een stadje in het zuiden van de Verenigde Staten groeit de jonge Jim, Biscuit
voor vrienden, bij zijn grootmoeder op. Op een dag treft hij zijn nichtje L.A.
toegetakeld aan op de veranda en hij neemt haar mee naar binnen. Ze is te
getraumatiseerd om haar verhaal te doen. Al snel blijkt dat er in de stad meisjes
verdwijnen die vermoord teruggevonden worden. Jim vermoedt dat er een
verband is tussen de verdwijningen en hij denkt dat L.A. er meer van weet.
Naarmate de lange, warme zomer vordert ontdekt Jim steeds meer verdachten.
Geplaagd door visioenen van de slachtoffers en geholpen door een bevriende
politieman, gaat hij op zoek naar de moordenaar.
Een Japans-Amerikaanse huurmoordenaar probeert onder te duiken in Osaka
maar wordt gedwongen toch nog een opdracht uit te voeren als de Japanse
geheime dienst hem op het spoor komt.
Bij de sloop van een huis wordt een gruwelijke ontdekking gedaan: in de kelder
staat een kooi, gemaakt van menselijke botten met een doodsbang kind erin.
Inspecteur Phil Brennan werkt aan de zaak en komt een seriemoordenaar op het
spoor, die zijn prooi in de kooi terug wil hebben... Uit het spoor dat Brennan volgt,
blijkt dat hij tot zijn schrik nauwer bij deze zaak betrokken is dan hij zou wensen.
Sweet Magnolias Hij mag haar elke dag wel komen helpen! Deel 10 Lynn Morrow
doet wanhopig haar best het hoofd boven water te houden. Het lukt haar elke
dag maar nét om eten op tafel te krijgen voor haar twee kinderen, en dat allemaal
door haar egoïstische ex-man, die keer op keer zijn verplichtingen aan zijn laars
lapt. Toch vindt ze het lastig hulp te accepteren, ook van haar oude vriend Mitch
Franklin. Hij vindt desondanks steeds manieren om haar te helpen, en
langzaamaan begint ze reikhalzend naar zijn komst uit te zien. Aannemer Mitch
is geen typische ridder op het witte paard. Na het verlies van zijn vrouw heeft hij
wel wat anders aan zijn hoofd dan het helpen van een alleenstaande moeder.
Voor Lynn heeft hij echter een zwak; ze lijkt in niets meer op het zorgeloze
meisje op wie hij vroeger verliefd was, en hij heeft er veel voor over om haar
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weer gelukkig te zien. En wie weet leidt dat wel tot iets moois...
Caro lijkt werkelijk alles te hebben: geld, een prachtig landhuis, een succesvolle
echtgenoot die enorme bouwprojecten ontwikkelt. Maar Caro is niet gelukkig. Steeds
vaker zoekt ze de rust op van het eiland dat haar grootvader haar heeft nagelaten. Op
deze betoverende plek heersen woeste schoonheid en is de natuur onaangetast. Er
zwerven zelfs wilde paarden. Dan ontdekt Caro dat hun financiële situatie een stuk
minder rooskleurig is dan ze dacht. De enige manier om een faillissement van het
bedrijf van haar man te voorkomen is door het wilde land op het eiland van haar
grootvader te ontwikkelen en te verkopen. Caro is gedwongen haar leven, haar huwelijk
en zichzelf onder de loep te nemen en te bepalen wat werkelijk belangrijk is.
Wat doe je als je vriend zó'n lekker ding is dat je bijna niet kunt geloven dat hij gek is op
jou! Isa en Ruben zijn stapelverliefd en kunnen hun geluk niet op nu ze gaan
samenwonen. En Isa is eindelijk een beetje gewend aan het idee dat Rubens
waanzinnig aantrekkelijke verschijning nu echt 'bij haar' hoort. Maar dan gaat Ruben
samenwerken met zijn knappe ex-vriendin en maakt Isa steeds langere dagen in de
dierenartsenpraktijk. Ze leert veel van haar nieuwe baas Hugo die haar bij een
ingewikkelde operatie betrekt. Ruben en Isa zien elkaar alleen nog als ze 's avonds bij
elkaar in bed ploffen en zo krijgt jaloezie de overhand. Is hun relatie bestand tegen
opdringerige collega's? En wanneer durft Isa nou eindelijk eens honderd procent
zichzelf te zijn bij Ruben?
Trailer Ze komt nooit meer terug Facebookpagina Scandinavische Thrillers
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.
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft
haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war
zijn door de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat
hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind
meer met Brett en Abby mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het
beste van te maken, wanhopig op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf
Robin McKinnon begrijpt best dat Brett Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn
gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot
haar schrik voelt ze zich al na een paar minuten onweerstaanbaar tot hem
aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig steeds vaker en
merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie
gevonden is, weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze
haar hart aan het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
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.

Fijnzinnig prentenboek zonder woorden, waarin een ruiter te paard een reis
maakt door verschillelde landen in Zuid-Europa, waarvan typerende
byzonderheden om grappige details in de illustraties zijn verwerkt.
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
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ook journalisten en de kinderbescherming haar proberen te dwarsbomen. Vanaf
ca. 12 jaar.
Kidd, een veelzijdige jongeman, houdt van schilderen en karate en heeft
belangstelling voor tarot, maar het grote geld verdient hij met het kraken van
computers: hij is een geniale hacker. Wanneer het erg stil wordt rond collegahacker Bobby, besluit Kidd -- tegen alle regels in -- een bezoekje aan zijn huis te
brengen. Hier treft hij het levenloze lichaam van Bobby aan en Kidd ontdekt dat
de dader het op zijn laptop had voorzien. Samen met LuEllen, zijn partner in
crime, opent hij de jacht op de dief én moordenaar. In een race tegen de klok
probeert Kidd de laptop te achterhalen voordat de moordenaar de informatie die
erop staat in de openbaarheid brengt. Want als dat gebeurt kunnen veel politici
hun carrière wel vergeten. Maar ook een groot aantal hackers, waaronder Kidd,
loopt een enorm risico...
Voor fans van Bridgerton Lady Mary Cynster is op zoek naar een echte held.
Maar waar vindt ze die…? Eindelijk is het moment aangebroken waar Lady Mary
Cynster jaren op hee¬ gewacht. Nu haar zus Henrietta zich verloofd heeft , is het
háár beurt om de liefde van haar leven te vinden. Ze weet precies wie ze wil – en
dat is zeker niet de wilde, ontembare en verleidelijke markies van Raventhorne,
Ryder Cavanaugh. Ryder zelf denkt daar heel anders over. Nog nooit hee¬ hij
een vrouw ontmoet die zich niet voor zijn voeten wierp – of in zijn bed... tot hij
Lady Mary Cynster ontmoet. Maar Ryder wil zijn leven veranderen en kan dat
alleen met Mary aan zijn zijde. Nu is het aan hem om Mary daarvan te overtuigen
en haar hart te veroveren..
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!
Als een jonge vrouw haar zelfopgelegde limiet van twintig mannen met wie ze het
bed mag delen bereikt heeft, begint ze een zoektocht naar deze mannen en
hoopt de ware onder hen te vinden.
Derde deel in de populaire en succesvolle VESPASIANUS-serie, door NRC Handelsblad
verkozen tot de beste boeken van 2011 'Het tempo is onverbiddelijk, en maakt het tot een
boek dat je niet weg kúnt leggen.!' - Goodreads.com Vespasianus is als officier aan de grens
van het Romeinse Rijk gestationeerd, waar hij lokale opstanden moet onderdrukken en de
Romeinse wet moet implementeren. Maar politieke gebeurtenissen in Rome Tiberius
toenemende krankzinnige uitspattingen en de groeiende graancrisis roepen hem terug naar de
stad. Als Caligula keizer wordt, gelooft Vespasianus dat de situatie zal verbeteren. In plaats
daarvan ziet hij de jonge keizer van Romes rijzende ster veranderen in een bloeddorstige,
incestueuze, machtsbeluste gek. Overdadige bouwprojecten, eindeloos veel
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gladiatorenspelen, Caligulas openbare vertoningen van de relatie met zijn zuster Drusilla, en
een doodsbange senaat vallen in het niet bij zijn meest ambitieuze plan. Caligula wil de brug
slaan naar de baai van Napels en gekleed in het borststuk van Alexander de Grote de stad
binnenrijden. En Vespasianus krijgt de taak toebedeeld om naar Alexandrië te reizen en het
borststuk uit het mausoleum van Alexander te stelen. De missie van Vespasianus leidt tot
diefstal, geweld en chaos en uiteindelijk tot hoogverraad
Deze tweetalige uitgave door Johan Wijnants bevat een luistervertaling in hedendaags
Nederlands. Op basis van de partituur en het originele libretto, werden de Italiaanse gezongen
tekst en de Nederlandse vertaling (met toneelaanwijzingen) zo gezet dat ze een comfortabele
leidraad bieden tijdens het beluisteren van de muziek, thuis of in het theater. Daarom worden
in de uitgave de belangrijkste Italiaanse dichtvormen behouden, terwijl de prozavertaling ook
de frasering en het inhoudelijke gehalte van de muziek op de voet volgt.
Een oude dame vertelt aan een onbekende jongen haar bijzondere levensverhaal.
‘Kostbaar geschenk’ van Karen Kingsbury: een roman verlies en zegeningen. Vier jaar
geleden nadat Hannah haar man en dochter verloor, durft ze weer vooruit te kijken samen met
haar dochter Jenny en haar nieuwe echtgenoot Matt. Matt en zij willen graag een kind
adopteren en nemen daarom Grace in hun gezin op. Maar juist als alles goed lijkt te gaan,
moeten ze Grace weer afstaan. Kan Hannah het aan om opnieuw een kind te verliezen? Jade
en Tanner verlangen ook naar een kind, maar tijdens haar zwangerschap krijgt Jade te horen
dat ze ernstig ziek is. Het ongeboren kindje vormt een bedreiging voor haar eigen leven. Ze
krijgt het advies om de zwangerschap af te breken. ‘Kostbaar geschenk’ is het derde en
laatste deel van de Vol vertrouwen-trilogie. De eerdere delen zijn ‘Wachten op de morgen’ en
‘Tweede kans’.
Fool’s Gold 6 - Helemaal de zijne Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één
probleem: er wonen te weinig mannen... Oké dan, Nevada Hendrix accepteert uiteindelijk toch
de droombaan die Tucker Janack haar aanbiedt. Ze doet dat alleen wel onder een duidelijke
voorwaarde: hun werkrelatie moet puur zakelijk blijven. Hij heeft haar hart al eens gebroken,
en ook al was dat jaren geleden, ze weet nog goed hoeveel moeite het haar heeft gekost die
dreun te boven te komen. Dus ook al voelt ze ondanks alles nog steeds iets voor hem, ze zal
voet bij stuk houden. Gelukkig is zijn verblijf in Fool's Gold maar van korte duur... Deel 6 van
de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Wetenswaardigheden over getallen met veel zwart-witte tekeningen en opdrachten. Vanaf ca.
12 jaar.
Documentaire over de Nederlandse schilder (1872-1944) bestaande uit brieven van hem aan
zijn jeugdvriend Van den Briel en brieven van deze aan anderen, zoals Seuphor, Harthoorn en
Welsh
New Jersey, 1975. Uitgerekend tijdens een stroomuitval wordt Radar geboren. Als er weer licht
is, schrikken de ouders, want Radar ziet er anders uit dan verwacht. Meteen begint een
avontuurlijke ontdekkingstocht naar de herkomst en de ‘genezing’ van Radar. De ouders
reizen naar Noorwegen om aan een gewaagd experiment deel te nemen. Daar leren ze een
groep poppenspelers kennen die in de brandhaarden van de wereld indrukwekkende
optredens verzorgt. Rasverteller Larsen neemt je mee naar twee broers in Bosnië, naar de
magie van een afgelegen rubberplantage in Cambodja en naar een containerschip op weg
naar Congo met honderden mechanische vogels. Alle avonturen staan met elkaar in verband
en Larsen weet je tot aan de grande finale in zijn ban te houden.
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