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De kerstvogel Bernadette Watts 1996 Katja gaat op weg om de nieuwe koning, die in een stal geboren is,
cadeautjes te brengen, maar na een lange tocht heeft ze nog slechts een kapotte houten vogel.
Prentenboek met grote gekleurde tekeningen in gemengde techniek. Vanaf ca. 5 jaar.
Haarlemsche bijdragen Herman Gerlings (Czn.) 1869
Prinses van de Griek Chantelle Shaw 2011-11-08 Prinses Kitty Karedes is zwanger van Nikos Angelaki,
een man die ze nauwelijks kent! Dit schandaal kan het koningshuis ten val brengen, dus zal ze het kind
alleen en in het geheim moeten opvoeden. De trotse Griek eist echter dat ze met hem trouwt, en het kan
hem niets schelen dat er geen liefde in het spel is. De huwelijksnacht zal immers vurig genoeg zijn...
Zwart Erewoord Victoria Quinn 2018-06-14 Ik heb alles voor Rome opgegeven. De enige vrouw waar ik
niet zonder kon leven. Maar kon ik me aan mijn belofte houden en mijn rug naar alles toekeren? Zou ik
echt mijn leven als Dominant achter me kunnen laten? Of zou ik haar alsnog mee de duisternis intrekken?
Vlucht van de zeven zwaluwen Victoria Holt 2021-02-08 Waarom krijgt Frederica zo’n akelig
onderbuikgevoel wanneer ze op het landgoed van Crispin aankomt? Ondanks de mysterieuze sfeer,
krijgt Frederica hartstochtelijke gevoelens voor Crispin en hij voor haar. Leven ze nog lang en gelukkig?
Niets is wat het lijkt wanneer er steeds meer verborgen familiegeheimen opduiken en dramatische
gebeurtenissen zich afspelen. Beeldt Frederica het zich in, of heeft iemand het op haar gemunt? In
‘Vlucht van de zeven zwaluwen’ neemt Victoria Holt je mee in een hartverscheurend drama op de
sprookjesachtige achtergrond van het romantische Victoriaanse tijdperk en idyllische landgoederen.
Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken door het te
combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en schreef
boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van oude fictieve familieverhalen
tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met
een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen zijn
verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is de trilogie De
vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’ Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de
Leeuwenhof is het decor van de levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier
proberen zij een weg door het leven te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een snel
veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen
achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd
te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van Zweden.
Mathilda weet niet dat Agneta haar tante is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan vertellen,
wordt Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende verandert
voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten
bewandelen op zoek naar geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De
Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken
en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’

Avrobode
Het drielichamenprobleem Cixin Liu 2020-10-23 Het is 1967. Ye Wenjie moet toezien hoe de Rode
Garde haar vader doodslaat tijdens de Chinese Culturele Revolutie. Deze moord zal niet alleen haar
leven tekenen, maar ook de toekomst van de hele mensheid. Veertig jaar later wordt de nanotechnoloog
Wang Miao gevraagd om een geheimzinnige reeks van zelfmoorden onder wetenschappers te
onderzoeken. Wangs onderzoek leidt hem naar een mysterieuze onlinegame en een virtuele wereld die
wordt beheerst door de onvoorspelbare interactie tussen haar drie zonnen. Maar is die wereld alleen
maar virtueel of bestaat zij misschien echt? Dit is het drielichamenprobleem, en het is de sleutel tot alles:
tot de dood van de wetenschappers, tot een samenzwering die lichtjaren omvat en tot de uitroeiing die de
mensheid onder ogen moet zien. Het drielichamenprobleem is het eerste, adembenemende deel van een
trilogie over ruimte en tijd, en over het voortbestaan van de aarde, waarvan wereldwijd al meer dan tien
miljoen exemplaren werden verkocht. Cixin Liu is de bekendste en succesvolste sciencefictionschrijver
van China. Voor Het drielichamenprobleem kreeg Liu als eerste Chinese schrijver ooit de Hugo Award,
de belangrijkste internationale prijs voor een sciencefictionroman. De trilogie wordt voor Netflix verfilmd
door David Benioff en D.B. Weiss, de makers van de hitserie Game of Thrones. Over Het
drielichamenprobleem: 'Het was geweldig om te lezen, deels omdat mijn alledaagse problemen met het
Congres ineens nogal beperkt leken.' BARACK OBAMA 'Een baanbrekend boek. Een unieke combinatie
van wetenschappelijke en filosofische speculatie, politiek en geschiedenis, complottheorie en
kosmologie, waarin koningen en keizers uit de westerse en de Chinese geschiedenis zich verplaatsen
naar een droomachtige gamewereld, terwijl politieagenten en natuurkundigen zich bezighouden met
wereldwijde samenzweringen, moorden en buitenaardse invasies in de echte wereld.' GEORGE R.R.
MARTIN
Het klaprozenjaar Corina Bomann 2017-09-26 Een ontroerende roman over liefde, eenzaamheid en
familiebanden Nicole groeide op als enig kind zonder vader en sindsdien droomt ze ervan zelf ooit een
groot gezin te hebben. Als ze tot haar grote vreugde merkt dat ze zwanger is, lijkt haar droom
werkelijkheid te worden... tot bij een onderzoek duidelijk wordt dat haar baby een erfelijke hartafwijking
heeft. Maar zij en haar man noch haar moeder zijn de oorzaak van het defecte gen. Bang en vol
brandende vragen gaat Nicole naar haar moeder, die in het verleden nooit over Nicoles vader wilde
praten. Geconfronteerd met het verdriet van haar dochter begint -Marianne te vertellen: over de jaren na
de Tweede Wereld-oorlog en de verbittering over alles wat Duits was die toen heerste; over haar grote
liefde uit Frankrijk en de tijd die hen langzaam maar zeker uit elkaar dreef; over de grote eenzaamheid
die ze sindsdien elke dag voelde. Nicole, diep geraakt door het verhaal van haar moeder, besluit dat het
tijd wordt om de wonden uit het verleden te helen en haar kind een -toekomst te geven, en ze gaat op
zoek naar haar vader... De pers over de boeken van Corina Bomann ‘Een boeiend, maar ook spannend
familieverhaal dat de lezer meevoert langs Engelse landhuizen, exotische landschappen, mystieke
gebeurtenissen, historische details en de romantiek van een verboden liefde.’ NBD Biblion ‘Een mooie
roman over de onthulling van een mysterieus familiegeheim.‘ Chicklit.nl
Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt geconfronteerd met een van de
moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit.
Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft een groepsreis cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij twee
vrouwen uit Leuven kennen van wie de ene al dagenlang haar echtgenoot telefonisch niet kan bereiken.
Berg biedt aan om te helpen en laat zijn team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven. Intussen
wordt in een containerpark in Leuven een afschuwelijk verminkt lijk gevonden. Het lichaam is zo zwaar
toegetakeld dat het eerst niet geïdentificeerd kan worden, maar zodra dat via dna-onderzoek is gebeurd,
blijkt dat het slachtoffer de reputatie had een onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. Berg wordt
geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait
telkens op niets uit. Tot hij ontdekt welke reden er achter de gruwelijke verminking zit. De waarheid is zo
verbijsterend dat niemand hem eerst wil geloven.
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in,
verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als
gastschrijver uit om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis
van de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele
familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij
heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is de
vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij

daarvoor de degens moet kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de
voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD
Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee
te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en
met wie je bent.’ Libelle
Jou hebben is niet genoeg E. L. Todd 2020-08-27 Terwijl Cayson worstelt met zijn besluit over de
medische faculteit, bemerkt hij dat Slade zich eigenaardig gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn waar hij zegt
dat hij is, en het wordt snel duidelijk dat hij iets verborgen houdt. Cayson is er zeker van dat hij een
vriendin heeft, en hoe meer Slade het ontkent, hoe meer dat Cayson kwetst. Waarom vertelt Slade hem
niet de waarheid? Hij besluit de zaak uit te spitten en ontdekt iets dat hij nooit voor mogelijk had
gehouden ... vooral niet van Slade. Trinity houdt haar relatie met Slade geheim, maar wanneer Skye haar
voor een date koppelt aan een vriend, kan ze het aanbod niet afwijzen. Slade is gek van jaloezie en
weigert haar ronduit op date te laten gaan. Maar Trinity beseft dat ze de schijn moet ophouden. Slade
duikt echter plotseling op tijdens de tijd. En zijn komst zal hun relatie voor altijd veranderen. Roland voelt
zich enorm schuldig tegenover Jasmine. Hoewel hij zich verschrikkelijk voelt omdat hij zijn jeugdvriend
heeft verraden, voelt hij zich nog slechter door de manier waarop hij Jasmine heeft behandeld.
Vastbesloten om het goed te maken, gaat hij achter haar aan, tot ze ermee instemt om met hem uit te
gaan — op een echte date.
Spaanse minnaar Abby Green 2011-11-22 Rowan had nooit gedacht dat ze haar man en zoontje ooit
nog zou terugzien. Volkomen onverwacht loopt ze hen in een Londens hotel tegen het lijf, en het is haar
meteen duidelijk dat Isandro Salazar haar veracht. Hij haat haar omdat ze hem en hun baby vlak na
diens geboorte heeft verlaten, maar ze kan hem onmogelijk vertellen wat haar ertoe bewoog die
afschuwelijke beslissing te nemen. Nu is ze terug en wil ze wanhopig graag het contact met haar kind
herstellen - én met Isandro. Want ondanks zijn woede en wrok is er nog steeds die onweerstaanbare
aantrekkingskracht...
Zwanger van de miljonair ; Spel van begeerte (2-in-1) Maureen Child 2017-01-10 Baby van de baas -Ze
is zwanger... van haar baas! (1) ZWANGER VAN DE MILJONAIR - Wat denkt Brady Finn wel niet? Dat
hij het Ierse kasteel waar zij al drie jaar manager is zomaar kan ombouwen tot een luxehotel voor
gameliefhebbers? Aine Donovan verzet zich met hand en tand tegen zijn plannen - en ook tegen het
verlangen dat hij in haar wekt. Dat laatste blijkt tevergeefs, want al snel ligt ze in zijn armen. Maar dan
blijkt ze zwanger te zijn... (2) SPEL VAN BEGEERTE - Toen Jenny Marshall gamemagnaat Mike Ryan
tegen het lijf liep, dacht ze de ware te hebben gevonden. Maar hij beschuldigde haar ineens van
spionage en ging ervandoor. Net nu ze denkt dat ze over hem heen is, blijkt hij haar nieuwe baas te zijn!
Hoewel hij haar duidelijk niet vertrouwt, belandt ze toch weer bij hem in bed. En dat blijft niet zonder
gevolgen. Hoe kan ze hem ervan overtuigen dat haar zwangerschap geen vooropgezet plan is? Deze
verhalen zijn ook los verkrijgbaar.
Gemaskerde betovering Victoria Holt 2021-03-08 De jonge Suewellyn Mateland heeft maar één droom
voor ogen... Ooit zou ze, koste wat het kost, in het Mateland familiekasteel wonen in Engeland. Maar
Suewellyn, woonachtig op een klein eiland in de Stille Zuidzee, heeft als buitenechtelijk kind geen enkel
recht op het kasteel dus hoe zou ze deze droom ooit kunnen verwezenlijken? Door een tragische ramp
op het eiland ziet ze plotseling de omstreden oplossing om haar intrede te maken in het fabelachtige
kasteel. Ze raakt verstrikt in haar eigen web van bizarre leugens en bedrog. Weet ze haar diepe geheim
verborgen te houden of wordt ze ontmaskerd? Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de
populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder
de aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek.
Hibbert beschikte over een breed talent en schreef verschillende genres onder meerdere pseudoniemen,
variërend van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk
gotische romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan
200 boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer
verkocht zijn.
De zevende maagd Victoria Holt 2021-04-23 Staat Kerensa hetzelfde rampzalige lot te wachten als de
zeven zondige nonnen uit de eeuwenoude legende? Het verhaal gaat dat lang geleden zeven nonnen
hadden gezondigd op het klooster St. Larnston in Cornwall en voor straf werden versteend. Alhoewel dit
zich in een ver verleden afspeelde, komt de legende ineens akelig dichtbij voor de jonge Kerensa. Zij
heeft maar één doel voor ogen: kasteelvrouw worden op St. Larnston en heeft hier letterlijk alles voor

over. Ook als dat betekent dat zij moet zondigen... Door haar vastberadenheid weet ze gretig en
hartstochtelijk gebruik te maken van de zoon des huizes. Zullen haar zonden worden vergeven of lacht
het noodlot haar tegemoet? Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse
auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te
brengen in haar boeken door het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte
over een breed talent en schreef boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend
van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische
romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200
boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht
zijn.
Over elk vergeten heen Jo Claes 2017-03-21 Op een kunstveiling in Antwerpen is hoofdinspecteur
Thomas Berg er getuige van hoe een bronzen beeld van onstantin Meunier tegen een recordprijs wordt
verkocht. Het beeld stelt de mythologische figuur Psyche voor en dateert van 1894. De nieuwe eigenaar,
die toevallig in hetzelfde hotel logeert als Berg, wordt die nacht vermoord en het beeld gestolen. De
belangrijkste verdachte is een Leuvense antiekhandelaar, tot op Valentijnsdag een tweede slachtoffer
valt. Zijn hart is doorboord met een pijl en zijn lijk ligt tentoongespreid in de crypte van de man die ooit
opdracht gaf om het beeld te maken. In de loop van het onderzoek wordt duidelijk dat het kunstwerk de
helft is van een set, Eros en Psyche, waarvoor twee geliefden model hebben gestaan: een meisje uit de
Leuvense burgerij en een joodse jongeman die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de Gestapo werd
verraden. Het oude liefdesverhaal, de moord op Valentijnsdag, de pijl in het hart... alle elementen lijken
erop te wijzen dat de dader doelbewust de mythe van Eros en Psyche kopieert, tot er een derde dode
valt en Berg beseft dat er nog iets veel gruwelijkers aan de hand is.
Drie jaar Anders Roslund 2021-06-01 Twee meisjes verdwenen op dezelfde dag toen ze slechts vier jaar
oud waren. Ze rusten voor altijd op hetzelfde kerkhof. Alleen liggen ze geen van beiden daadwerkelijk in
hun graf. Rechercheur Ewert Grens en undercoveragent Piet Hoffmann gaan op onderzoek uit. De
zoektocht naar een verband tussen de twee meisjes leidt hen naar een gruwelijke, perverse wereld.
Kunnen ze de meisjes levend terugvinden? De tijd dringt. ‘Onverbiddelijk spannend.’ – Skånska
Dagbladet ‘Roslund is een briljante misdaadauteur.’ – Dagens Nyheter ‘Een uitermate zenuwslopende
pageturner.’ – Svenska Dagbladet
De Donovan Brothers-brouwerij Victoria Dahl 2019-01-08 In de Donovan Brothers-brouwerij bruist en
borrelt het, en niet alleen van het bier! (1) Bruisende kussen (Feelgood 9) Met haar blonde paardenstaart
en grote groene ogen ziet Tessa Donovan er helemaal uit als the girl next door. Dat verklaart misschien
waarom rechercheur Luke Asher haar niet meteen ziet staan wanneer hij arriveert bij de Donovan
Brothers-brouwerij om een inbraak te onderzoeken. Daarbij heeft hij al genoeg aan zijn hoofd, zoals het
feit dat zijn collega zwanger is en iedereen denkt dat híj de vader is. Toch zoekt hij Tessa steeds weer
op. En al snel wil hij nog maar één ding: haar in zijn bed! (2) Tintelend verlangen (Feelgood 13) Met
Olivia Bishop is geen lol te beleven. Dat is althans wat haar ex altijd zei. En wat duidelijk blijkt uit haar
saaie bobkapsel en bril. Omdat ze wel wat plezier kan gebruiken, besluit ze haar leven drastisch om te
gooien. Vanaf nu komen haar vriendinnen op de eerste plaats en laat ze zich niet meer door een vent de
wet voorschrijven. Maar wanneer ze met haar boekenclub in een bierbrouwerij belandt en de sexy Jamie
Donovan ontmoet, weet ze dat ze ernstig in de problemen zit. Want deze man hoeft maar naar haar te
kijken, en ze is als was in zijn handen... (3) Verfrissend anders (Feelgood 17) Het was bedoeld als
onenightstand. Eén nacht vol passie. Vervolgens zouden Beth Cantrell en Eric Donovan ieder hun eigen
weg gaan. Dat was de afspraak, en de enige reden waarom Eric Beth die nacht in de waan liet dat hij zijn
wildere jongere broer, Jamie, was. Want waarom zou iemand als zij, nota bene de manager van een
seksshop, geïnteresseerd zijn in de saaie, conservatieve Eric? Tot zijn grote schrik loopt hij haar
maanden later onverwacht tegen het lijf - en nog wel in de brouwerij! Een kwestie van tijd dus voordat ze
de waarheid over hem ontdekt. En dat terwijl hij, nu hij haar weer ziet, niets liever wil dan een herhaling
van die ene nacht... Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Liefde in Twin Bridges: boek twee Debra Eliza Mane Nu Abby heeft besloten voorlopig in Twin Bridges te
blijven, heeft ze wat meer rust... of althans, dat hoopte ze. Nog steeds probeert ze in contact te komen
met Blake om hem zijn jas terug te geven en hem beter te leren kennen, maar wat zal er gebeuren als ze
hem écht weerziet? Nu ze een kans heeft om permanent ergens te gaan wonen bij Jacob op zijn land, is
het veel logischer voor een cowboy te kiezen die echt bestaat en niet alleen in haar hoofd. Bovendien
maakt Abby zich nog steeds zorgen over wat haar te wachten staat als ze na de winter weer terug moet

naar Nederland. Daar ligt een grote berg problemen op haar te wachten. Zal ze erin slagen zichzelf een
mooie kerst te bezorgen dit jaar?
Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04 Wegdromen met een verhaal dat je raakt met Onverwacht
geluk, de nieuwe roman van Danielle Steel! Als de jonge Isabelle McAvoy bij een kunstgalerie in Parijs
de rijke en oudere Putnam Armstrong ontmoet, voelt haar leven als een droom. Maar als ze plotseling
zwanger raakt, weet ze dat trouwen uitgesloten is en vlucht ze terug naar New York. Maar vanaf dat
moment lijkt ze altijd pech te hebben in de liefde... Wanneer Isabelle jaren later, na drie mislukte relaties
maar drie prachtige dochters, toch ineens uit onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk alles voor de
wind te gaan. Maar hoe sterk is de band tussen Isabelle en haar dochters als er een geheim uit het
verleden aan het licht komt?
Voor wie de klok slaat Jo Claes 2016-03-22 In Leuven gebeurt het onvoorstelbare: op de openingsdag
van het nieuwe academiejaar worden plots schoten afgevuurd op de stoet professoren in toga. De
toeschouwers stuiven gillend uit elkaar; de chaos is compleet. Op de straatstenen blijft een man dood
achter. Hoofdinspecteur Thomas Berg is niet alleen getuige van de aanslag, tijdens de achtervolging van
de dader verliest iemand van zijn team het leven. Berg voelt zich verantwoordelijk voor de dood van zijn
collega en is vastbesloten uit te zoeken wie achter de aanslag zit. De eerste tekenen wijzen op een
politieke moord, maar wie heeft er belang bij op een groep professoren te schieten? Berg staat voor een
raadsel. Hij krijgt hulp van Tatyana, de assistente van het slachtoffer. Stilaan begint er iets tussen hen te
groeien. Tot Tatyana hem iets vertelt wat niemand had vermoed en de zaak een bijzonder dramatische
wending krijgt. Jo Claes woont en werkt in Leuven. Voor wie de klok slaat is zijn nieuwe Thomas Bergroman. Uit dezelfde reeks werd De mythe van Methusalem bekroond met de Hercule Poirot-publieksprijs
2014 en De Gouden Strop 2015. Naast misdaadverhalen, schreef Claes ook novellen en romans en
publiceerde hij bestsellers over mythologie, hagiografie en iconografie. Meer info: www.jo-claes.be
http://www.houtekiet.be/boeken/p/detail/voor-wie-de-klok-slaat-e-book
De bol van Kandra (Oliver Blue en de school voor Zieners—Boek 2) Morgan Rice 2019-12-06 “Een
krachtig begin van een serie die een combinatie van pittige protagonisten en uitdagende
omstandigheden belooft, niet alleen voor tieners maar ook voor volwassen fantasy fans die op zoek zijn
naar epische verhalen, gevoed door krachtige vriendschappen en vijanden.” --Midwest Book Review
(Diane Donovan) (over Een Troon voor Zusters) “De verbeelding van Morgan Rice kent geen grenzen!” -Books and Movie Reviews (over Een Troon voor Zusters) Van #1 bestverkopende fantasy auteur Morgan
Rice komt een nieuwe serie voor jonge tieners (en ouder)! Fans van Harry Potter en Percy Jackson –
zoek niet verder! In DE BOL VAN KANDRA: OLIVER BLUE EN DE SCHOOL VOOR ZIENERS (BOEK
TWEE), is de elfjarige Oliver Blue terug in het heden en moet hij zijn best doen om Armando te redden
voordat zijn voorbestemde sterfmoment aanbreekt. Maar wanneer Oliver erachter komt dat de heilige Bol
van Kandra is gestolen, weet hij dat het aan hem is – en alleen aan hem – om de school te redden. De
enige manier om dat te doen is door terug in de tijd te reizen, naar Engeland in 1690. Daar moet hij een
heel belangrijk persoon zien te redden: Sir Isaac Newton. De Obsidian School heeft zelf ook krachtige
Zieners. Zij zien Oliver het liefst verdwijnen. Wanneer ze Chris, Olivers pestkop van een broer,
inschakelen en transformeren, zou dat weleens kunnen uitlopen op een gevecht tot de dood. DE BOL
VAN KANDRA is boek #2 in een meeslepende nieuwe serie vol magie, liefde, humor, liefdesverdriet,
tragedie, lotsbestemming en een verzameling schokkende verrassingen. Je zult verliefd worden op Oliver
Blue en het zal lastig worden om het boek ’s avonds neer te leggen. Boek #3 in de serie (DE
OBSIDIANS) is nu ook beschikbaar! “Dit is het begin van iets opmerkelijks.” --San Francisco Book
Review (over Een Zoektocht van Helden) Eveneens beschikbaar zijn de andere fantasy series van
Morgan Rice, inclusief EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN (BOEK #1 IN DE TOVENAARSRING), met
meer dan 1,300 vijfsterren recensies!
BABADADA, Nederlands met lidwoorden - Punjabi (in gurmukhi script), het beeldwoordenboek - visual
dictionary (in gurmukhi script) Babadada Gmbh 2019-10-19 BABADADA dictionaries are visual language
education: Simple learning takes center stage. In a BABADADA dictionary images and language merge
into a unit that is easy to learn and remember. The goal is to learn the basics of a language much faster
and with more fun than possible with a complicated text dictionary. This book is based on the very
successful online picture dictionary BABADADA.COM, which offers easy language entry for countless
language combinations - Used by thousands of people and approved by well-known institutions. The
languages used in this book are also called as follows: Niederländisch, néerlandais, holandés, olandese,

holandês, holenderski and Panyabí, Punjabi, Pandschabi
Een stapje verder Brenda Novak 2018-09-11 Silver Springs Is deze bad boy niet juist het béste wat haar
kan overkomen? Deel 2 Na een zware scheiding heeft Sadie Harris moeite de eindjes aan elkaar te
knopen. Als serveerster verdient ze niet genoeg om rond te komen, laat staan om de voogdij over haar
zoontje te krijgen - een strijd die ze absoluut wil winnen. Wanneer ze een advertentie ziet staan voor
huishoudster, besluit ze te reageren. Spannend vindt ze het wel. Ze gaat dan immers werken voor
Dawson Reed, de bad boy die onlangs terechtstond voor moord! Dawson heeft de mensen in Silver
Springs genoeg reden gegeven om hem te wantrouwen, maar in dit geval is hij onschuldig. Hij wil zijn
verleden achter zich laten en de familieboerderij opknappen, zodat zijn gehandicapte zus weer thuis kan
komen wonen. De hulp van de lieftallige Sadie blijkt al snel onmisbaar. Na een tijdje merkt hij dat hij méér
van haar wil, maar durft zij het aan iets met hém te beginnen?
Tom Clancy Opperbevel Mark Greaney 2017-05-09 In Rusland is de macht van president Valeri Volodin
tanende en in een poging het verloren gegane terrein terug te veroveren, verlegt hij zijn ambities naar het
buitenland. Omdat de Verenigde Staten in het verleden dergelijke expansieplannen altijd hebben
gedwarsboomd, besluit Volodin tot een andere aanpak. Een drijvende gasinstallatie in Litouwen wordt
opgeblazen. In Venezuela wordt een aanklager vermoord. Bij een aanval op een trein met Russische
troepen vallen tientallen doden. Wereldwijde chaos is het gevolg. De terreuraanslagen lijken niets met
elkaar te maken te hebben, tot president Jack Ryan een beangstigend patroon ontdekt. Maar hij heeft
geen bewijs...
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en Edward,
Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans
om je eigen huis in Zuid-Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het pittoreske
bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige
voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een belangrijke
rol te spelen in deze kleine en vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de burgemeester van het
Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro,
gaat zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas
gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de
Australische Edward en Gino, die met pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren
probeert samen met haar vriend een huis te kopen maar die in Londen geen schijn van kans maakt op
een betaalbare woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen,
aan een saai leven of een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent
Augusto om uit deze reacties die mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer
tot leven gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky Pellegrino heeft al vele heerlijke
romans op haar naam staan die zich (deels) afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse
zomers en geniet!
Voor altijd de baas Sandra Marton 2011-11-08 Emily is de perfecte secretaresse: toegewijd, precies, stipt
en altijd keurig gekleed. Zo keurig zelfs dat Jake, haar baas, niet eens weet dat ze zulke mooie benen
heeft, tot een vriend hem daarop wijst. Dezelfde vriend die haar wel eens mee uit wil nemen. Wát? Nooit
van Jakes leven! Als er íémand uitgaat met zijn mooie onschuldige Emily, dan is hij het zelf. Hoewel
Emily zich gevleid voelt door Jakes onverwachte aandacht, is ze erg op haar hoede. Ze weet immers hoe
snel en nonchalant hij zijn affaires in de regel beëindigt. En waarom zou het bij haar anders gaan?
Niets blijft over E. L. Todd 2021-01-14 Skye begint te geloven dat zij en Cayson nooit over hun
meningsverschillen heen zullen kunnen komen. De rest van de kliek raakt net zo geïrriteerd door
Caysons gedrag, en Skye is enigszins gerustgesteld dat ze niet de enige is. Ondanks de avances van de
knappe Ward, blijft ze vasthouden aan de overtuiging dat er maar één man is die ooit haar hart zal
hebben. Maar dat verandert wanneer Skye Cayson een onvergeeflijke fout ziet begaan. Cayson blijft
twijfelen over Skye. Hij weet dat hij van haar houdt, maar is dat genoeg om het verleden achter zich te
kunnen laten? Wanneer Sean naar zijn appartement komt voor weer een gesprek, vertelt hij Cayson iets
wat zijn leven voor altijd zal veranderen. En het is misschien genoeg om terug bij zinnen te komen.
Rolands leven gaat de goede kant op wanneer hij een promotie krijgt aangeboden op zijn werk. Alles valt
op zijn pootjes nu hij een vast salaris en genoeg geld heeft om een eigen woning te huren. Maar
wanneer hij samen met Heath naar een feestje gaat, maakt Skye een opmerking die hij maar niet van
zich af kan zetten. Conrad wendt zich tot zijn vader en vraagt hem weer om een gunst, maar hij is er niet

zeker van of zijn vader hem deze keer zal helpen.
De rode Koningin Juan Gómez-Jurado 2021-06-15 Deel 1 van de Antonia Scott-trilogie, dé Spaanse
bestsellersensatie Jon Gutiérrez is een zachtaardige rechercheur bij de politie van Madrid. Soms laat hij
zich te veel meeslepen door het onrecht in zijn stad. Als hij zelf bewijsmateriaal achterlaat om een
beruchte pooier op te kunnen pakken, wordt hij beschuldigd van corruptie en geschorst. Om het
vertrouwen terug te winnen moet hij ene Antonia Scott ervan overtuigen de politie bij te staan in een
spraakmakende moordzaak. Het probleem? Antonia Scott weigert al twee jaar om haar appartement te
verlaten. Ooit was Antonia een veelbelovende rekruut van ‘De Rode Koningin’, een eliteteam dat
speciaal werd opgeleid om in het diepste geheim misdaden op te lossen. Maar na een tragisch verlies
heeft Antonia zich teruggetrokken uit de maatschappij. Ze wil niemand spreken en al helemaal niet
bijspringen in een moordonderzoek. Dat het slachtoffer de zoon is van een invloedrijke bankdirecteur, en
dat zijn lijk midden in een zwaarbeveiligde villawijk tot op de laatste druppel is leeggebloed, verandert
daar niets aan. Maar dan blijkt dat de tienerjongen niet het enige slachtoffer is. En dat alleen Antonia de
gruwelijkheden kan stoppen. In de pers ‘Gómez-Jurado is de beste Europese thrillerauteur van dit
moment. Verraad de plot van De Rode Koningin alsjeblieft aan niemand, zelfs al zul je na het lezen over
niets anders willen praten.’ Zenda ‘Een rollercoaster vol plottwists en verrassingen. Dit is een auteur die
precies weet aan welke touwtjes hij moet trekken.’ ABC Cultural ‘Gómez-Jurado is hét bewijs dat
Spaanse thrillers van even hoog niveau kunnen zijn als de beste Engelse en Amerikaanse spanning.’ El
Cultural de El Mundo
Aquitanië Eva García Sáenz de Urturi 2021-06-22 De ontdekking van deze roman is toch wel het
personage van Eleonora, die moediger is dan menig man in haar tijd.’ - El Correo over Aquitanië, land
van water 1137. De hertog van Aquitanië – de meest welvarende regio van Frankrijk – wordt dood
aangetroffen in Compostella. Het lijkt op een complot en zijn dochter Eleonora zint op wraak. Daarom
trouwt zij met de zoon van degene die volgens haar de moordenaar van haar vader is: Lodewijk VI,
koning van Frankrijk. Maar de koning sterft tijdens de bruiloft van zijn zoon onder gelijke verdachte
omstandigheden. Eleonora en Lodewijk VII zullen samen moeten uitvinden wie hem, als onervaren
koning, op de troon wil hebben. Tientallen jaren voor de dood van de hertog van Aquitanië wordt een
onbekende jongen door zijn vijf moeders achtergelaten in een bos. Misschien is hij een monster, of
misschien een heilige... maar de kleine jongen overleeft en zal uiteindelijk een van de meest
uitzonderlijke mannen van middeleeuws Europa worden. Deze roman overspant een eeuw vol wraak,
bedrog en strijd, en beschrijft op overweldigende wijze het mysterie rond de drie personen die het begin
vormen van wat later Europa zal worden genoemd. ‘Als het schrijven van een roman is als het bouwen
van een kerk, dan heeft Garcia een kathedraal gebouwd. Een fantastisch, perfect gecomponeerd
middeleeuws kunstwerk. Het is de roman waarvan ik zou willen dat ik hem had geschreven.’ – Juan
Eslava Galán
Overwonnen Maya Banks 2017-11-07 Het laatste deel van de zinderende Hartstocht- trilogie Hij kan
zichzelf niet veranderen. Zijn jeugd heeft Silas tot de man gemaakt die hij nu is: gevaarlijk, wantrouwend
en veeleisend. Hij woont in zelfverkozen eenzaamheid, ervan overtuigd dat geen enkele vrouw ooit zijn
behoefte aan volledige controle zou accepteren – zowel in zaken als in de liefde. Totdat een jonge
violiste op zijn pad komt. Zij kan haar behoeftes niet veranderen. Hayley heeft moeite met de laatste
wens van haar vader: de opleiding aan een prestigieuze muziekschool in New York. Zelfs met meerdere
bijbaantjes valt het haar zwaar om rond te komen en woonruimte te vinden. Als ze Silas ontmoet, biedt
hij haar aan om te helpen. Maar als Hayley elke wens en eis van hem met liefde en acceptatie inwilligt,
weet Silas dat hij haar eigenlijk moet laten gaan. Maar dat is nu precies het enige wat Hayley hem
weigert... De pers over de boeken van Maya Banks ‘Opwindend leesvoer.’ Vrouw Glossy, De Telegraaf
‘Zeker een aanrader!’ Chicklit.nl ‘Spanning, sensatie en lots of sex!’ Ze.nl ‘Maya Banks geeft haar lezers
altijd precies wat ze willen.’ Romance Junkies ‘Vergeet Vijftig tinten grijs. Maya Banks heeft iets veel
beters voor je.’ Examiner.com
Geboren in schande Nora Roberts 2015-12-01 Tom Concannon is een rasechte Ier: een dromer, een
man van het grote gebaar, maar bovenal vader. Hij is gek op zijn dochters, en wat hem betreft zijn ze
perfect - hoe verschillend ze alle drie ook zijn... Deel 3 Shannon woont in de VS en weet pas sinds kort
dat Tom haar vader was. Sindsdien voelt ze zich stuurloos - ze weet niet meer goed wie ze zelf is.
Wanneer ze een uitnodiging krijgt van Brianna, haar halfzus, besluit ze daar dan ook op in te gaan. Het
gevoel van herkenning dat Ierland haar geeft, overvalt haar. Net als het feit dat Brianna's buurman,
Murphy, niet alleen heel erg aantrekkelijk is, maar op zijn beurt beweert dat hij háár herkent - als de

vrouw op wie hij altijd heeft gewacht.
Irena's kinderen Tilar Mazzeo 2017-04-20 Als verpleegkundige wordt de Poolse Irena Sendler in 1942
toegelaten tot het getto van Warschau. Al snel smokkelt ze weeskinderen uit de afgesloten wijk en ze
vraagt aan haar familie en vrienden om ze te verbergen. Met de hulp van haar grote liefde, een
verzetsstrijder, en een geheim netwerk van vrouwen en moeders weet Irena Sendler uiteindelijk meer
dan tweeduizend kinderen uit het getto te bevrijden. De kinderen worden verstopt in grafkisten en via
geheime routes door het riool weet Irena met gevaar voor eigen leven de nazi's te omzeilen. Van elk kind
dat ze wist te redden schreef Irena Sendler de naam en ware identiteit op, zodat hun families ze zouden
vinden als de oorlog ooit voorbij zou zijn.
Kinderscènes Valery Larbaud 2021-05-18 Dit boek bevat de nooit eerder integraal vertaalde Enfantines
van Valery Larbaud. Met toevoeging van een destijds niet opgenomen ‘enfantine’ en gravures uit een
geïllustreerde editie van 1926. In Kinderscènes roept Valery Larbaud fijnzinnig de fantasie- en
gevoelswereld van kinderen en jonge adolescenten op, onnadrukkelijk in het teken van de verglijdende
tijd of tegenover de nuchtere stijl van volwassenen gesteld. Soepel, beeldend en geestig weet hij de
vluchtige kinderziel in taal te vangen. Deze verrassende verhalen hebben ruim een eeuw nadat ze in
1918 in Frankrijk als bundel uitkwamen nog steeds een onnavolgbare charme. ‘Enfantines bevat
prachtige verhalen.’ – Maarten ’t Hart ‘Een alleraardigste, zachte, heel licht ironische, schuwe,
vriendelijke man. Je bent telkens bang hem in de conversatie te hard aan te stoten.’ – E. du Perron over
Larbaud aan Jan Greshoff ‘De Enfantines zijn zo eenvoudig, zo helder, zo argeloos schalks dat je erg
goed moet kijken om te ontdekken waar Valery Larbauds kunst precies in schuilt.’ – Roger Grenier ‘Uw
verrukkelijke Enfantines dompelen me onder in pure tover. Ik lees en herlees ze een voor een.’ – André
Gide aan Valery Larbaud
Niets erger dan spijt Jos Pierreux 2018-05-25 Terwijl in het hele land terreurdreiging niveau 3 heerst,
worden in Knokke twee tienermeisjes verkracht. Hun aanrander heeft kenmerkende tatoeages. Luk Borré
bijt zich in het onderzoek vast. Er wordt een aanslag gepleegd op zijn leven: wie wil zich op de speurder
wreken en waarom? Als mama Borré gehospitaliseerd wordt, heeft zij maar één wens. Haar zoon wordt
geacht ervoor te zorgen dat die ingewilligd wordt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Trammelant
komt blijkbaar in de beste families voor want ook het huwelijk van overste Theofiel Mangels staat op
springen.
De doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In Leuven worden op enkele dagen tijd twee mannen in hun
woning door een inbreker neergeslagen: een boekenverzamelaar met een zwaar boek, een
kunsthandelaar met een bronzen kunstwerk. Beide mannen bezwijken aan hun verwonding; telkens
verdwijnt er iets waardevols. Hoofdinspecteur Thomas Berg ontdekt dat er in de twee gevallen een
verwijzing naar een plaatselijke, folkloristische figuur werd achtergelaten die niets met de overvallen lijkt
te maken te hebben. Hij is ervan overtuigd dat de inbraken gelinkt zijn, maar zijn team denkt daar anders
over. En dan valt een derde slachtoffer, iemand die Berg kent, waardoor hij persoonlijk bij de zaak wordt
betrokken en het emotioneel erg moeilijk krijgt. Tot overmaat van ramp treffen Berg en zijn team opnieuw
een soortgelijke, mysterieuze verwijzing bij het lijk aan.
Voordat hij ziet (Een Mackenzie White-mysterie – Boek 2) Blake Pierce 2019-11-15 Van Blake Pierce,
bestsellerauteur van EENS WEG (een #1 bestseller met meer dan 600 vijfsterren recensies), is een
volgend boek verschenen in de ademloze nieuwe mysterie serie! In VOORDAT HIJ ZIET (A Mackenzie
White Mystery - Boek 2), worstelt de FBI-agente in opleiding, Mackenzie White, om een goede indruk te
maken op de FBI Academy in Quantico, in een poging zichzelf te bewijzen als vrouw en als nieuwkomer
uit Nebraska. In de hoop dat ze alles in zich heeft wat nodig is om FBI-agente te worden en haar leven in
de Midwest voorgoed achter zich te laten, wil Mackenzie gewoon onopvallend blijven en indruk maken op
haar superieuren. Maar dat verandert allemaal wanneer het lichaam van een vrouw op een vuilnisbelt
wordt gevonden. De moord vertoont schokkende overeenkomsten met de Vogelverschrikker
Moordenaar, de zaak die Mackenzie beroemd maakte in Nebraska, en in een hectische race tegen de
klok om deze nieuwe seriemoordenaar te stoppen, besluit de FBI het protocol te breken en Mackenzie
een kans te geven en haar op deze zaak in te zetten. Het is een grote doorbraak voor Mackenzie, haar
kans om indruk te maken op de FBI, maar de inzet is hoger dan ooit. Niet iedereen wil haar op de zaak
hebben, en alles wat ze doet lijkt fout te gaan. Terwijl de druk toenneemt en de moordenaar weer
toeslaat, bevindt Mackenzie zich als een eenzame drenkeling in een zee vol met ervaren agenten, en ze
realiseert zich al snel dat het water haar boven het hoofd stijgt. Haar hele toekomst bij de FBI is in
gevaar. Hoe stoer en vastberaden Mackenzie ook is, en hoe briljant ze ook is in het opsporen van

moordenaars, deze nieuwe zaak lijkt een onmogelijke raadsel, iets wat zelfs voor haar teveel is. Ze heeft
misschien niet eens tijd om de zaak op te lossen, terwijl haar eigen leven uit elkaar valt. Een donkere
psychologische thriller met een adembenemende spanning, VOORDAT HIJ ZIET is het tweede boek in
een meeslepende nieuwe serie met een geliefd nieuw personage wat moeilijk zal zijn om neer te leggen..
Boek # 3 in de Mackenzie White Mystery-serie is binnenkort beschikbaar.
Verleid door de zon Nora Roberts 2011-10-07 Even intrigerend als zijn naam, even gevaarlijk en
meeslepend als zijn foto's. Zo wordt oorlogsfotograaf Shade Wilder beschreven in het tijdschrift waarvoor
Bryan Mitchell de glamour-foto's levert. Maar wanneer ze samen een reportage moeten maken, wordt
haar al gauw duidelijk dat de samenwerking geen feest zal worden. De man is gewoon te arrogant voor
woorden. Shane staat evenmin te trappelen om op stap te gaan met een tenger popje dat de kost
verdient met het fotograferen van de jetset. Afstand houden lijkt hun allebei verreweg het beste. Helaas
staan daarbij twee dingen in de weg: de zinderend hete zomer en de fysieke nabijheid van de ander...
Anton kan toveren Ole Könnecke 2007 Anton kan toveren, maar op een andere manier dan iedereen
denkt. Groot vierkant prentenboek met expressieve tekeningen in sobere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan
weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte
Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family
die boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een
voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar
noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland
van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een
oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn
dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in
om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen...
'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
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