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Als je een gestoorde moordenaar vangt, zou dat toch op z’n minst beloond moeten worden. Niet voor brigadier Logan McRae. Hij
mag ‘zich verder ontwikkelen’ bij de regiopolitie, waar hij – terug in uniform – achter drugsdealers, winkeldieven en soms zelfs
ontsnapt vee aan moet. Totdat in het slaapstadje Banff het lichaam van een jong meisje aanspoelt. Hoofdinspecteur Steele wil McRae
terug bij Moordzaken, maar Logan heeft zijn handen vol aan zijn eigen B-divisie. Terwijl zijn oud-collega’s het platteland afstruinen,
raakt hij toch in het onderzoek verstrikt. Eén ding is algauw duidelijk: de provincie herbergt allerlei gevaarlijke criminelen – en niet
iedereen zal levend naar de stad terugkeren... De pers over De vermisten en de doden 'Ondanks de vele verhaallijnen is MacBride's
schrijfstijl niet erg ingewikkeld en leest het boek vlot.' **** Hebban.nl
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it.
This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the
original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the
world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other
nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright
on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures,
errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part
of keeping this knowledge alive and relevant.
York, 1575. Als Hawise Aske op de markt naar een knappe vreemdeling glimlacht, is dat de eerste in een reeks gebeurtenissen,
getekend door jaloezie, haat en verlangen. Hawise wordt al snel beschuldigd van hekserij en voor een jonge vrouw in het
Elisabethaanse York is er geen ontkomen aan de gevolgen van die beschuldiging. Meer dan vier eeuwen later reist de Amerikaanse
Grace Trewe af naar het vervallen huis in York dat ze van haar peettante heeft geërfd. Grace is vastbesloten kort te blijven zelfs
nadat ze haar knappe buurman Drew ontmoet. Maar naarmate ze langer in het huis is, raakt ze gefascineerd door haar steeds
realistischere dromen over een onbekende vrouw uit een vervlogen verleden. Drew is onder de indruk van de levensechte details die
Grace met hem deelt, maar maakt zich ook zorgen. Is Grace langzaam gek aan het worden? Of is haar leven op een of andere manier
verbonden met dat van de vrouw die ooit als heks werd verdronken?
Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten
Whiskey Creek
Lavendel en viooltjes
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Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis
de opzienbarende comeback van Hillary Clinton
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.
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste
opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van
de Russische miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van
Rusland, maar de maffia heeft andere plannen en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn
vaders enige zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild vormen tegen chantage, moord en
ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor en Jason samen moeten werken. En met een sluipmoordenaar op
vrije voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te
combineren in deze action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie
Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de krijger De weg van het
zwaard De weg van de draak De ring van aarde De ring van water De ring van vuur De ring van wind De ring van de
hemel
Onterfd, verstoten, maar hevig verliefd, volgde Emily Spenser al die jaren geleden haar kapitein naar de bloedige
oorlog op het Iberisch schiereiland. Als weduwe keert ze terug naar Londen om haar zoon de opvoeding te kunnen
geven die bij zijn afkomst hoort. Met het ontwerpen van hoeden probeert ze het hoofd boven water te houden. Haar
benarde positie lijkt helemaal uitzichtloos als een onverlaat haar dreigt af te persen. Hulp komt uit onverwachte hoek.
De Graaf van Cheverley duldt geen onrecht in zijn omgeving en doet er alles aan Emily te beschermen. Geheel
belangeloos, beweert hij, maar de blik in zijn ogen spreekt boekdelen. En Emily weet uit bittere ervaring dat vroeg of
laat de rekening vereffend zal moeten worden...
Coutumes du pays de Liège: door J. J. Raikem, M. L. Polain
Johannes Vermeer
De avonturen van Pinokkio
in schetsen en verhalen voor huis en school : ge"ill. : nieuwste geschiedenis
Meesterwerken uit de collectie van Andries Bonger
Catalogus bij de overzichtstentoonstelling van werk van de Nederlandse schilder (1632-1675).
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Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om
zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het
laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje
plots verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of
bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan
hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten
blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
In deze heerlijke dikke voorleesbundel vind je de allerleukste voorleesverhalen over de herfst. Over hoe de herfst haar
kleuren kreeg, over een knorrig biggetje dat liever niet wil dat de dagen korter worden, over Bladermonster Bob, over Hond
en Kat die dierendag vieren, over Zwier de Zevenslaper die geen zin heeft in zijn winterslaap en over Rani die nergens bang
voor is... toch? En over nog veel en veel meer! Met verhalen van Annemarie Bon, Marianne Busser & Ron Schröder, Ruby
Coene, Pieter Feller, Marjet Huiberts, Barbara Jurgens, Marloes Kemming, Hanna Kraan, Rindert Kromhout, Sjoerd
Kuyper, Lucas van de Meerendonk, Elisabeth Mollema, Mirjam Oldenhave, Nienke Peeters, Cora Sakalli, Pamela Sharon,
Manon Sikkel en Carry Slee. Met illustraties van Marieke ten Berge, Linda van den Berg, Marie-josé Bremer, Stefan Yamá
Cab, Sarah van Dongen, Job van Gelder, Annemarie van Haeringen, ivan & ilia, Hanneke de Jager, Gertie Jaquet, Eefje
Kuijl, Esther Leeuwrik, Michelle Leuveld, Mayon Middeljans, Nedda Nagel, Georgien Overwater, Natascha Stenvert, Marije
Tolman en Marijn van de Wateren.
Deirdre En De Zonen Van Usnach...
een algemene introductie om uw energiestromen in balans te brengen
Winter met Fien en Milo
Jaloers
Ken jij Pippi Langkous?
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.
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
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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..
Overzicht van het leven van de Nederlandse verzamelaar Bonger (1861-1936) en zijn kunstcollectie.
De instrumentaire getuigen bij notarieele acten volgens de wet op het notarisambt
Alaska
Odilon Redon en Emile Bernard
Huig de Groot en Maria van Reigersbergen
Dilemma van de liefde
Just Like Mom’s is een begrip in Whiskey Creek. Om haar oma te helpen het restaurant te behouden, keert
Addy Davies na vijftien jaar terug naar het stadje, de plek die ooit haar thuis was. Daar loopt ze
direct Noah Rackham tegen het lijf, van wie ze als tienermeisje al droomde. Maar Addy heeft een geheim
waardoor ze haar gevoelens voor Noah niet toe kan laten. Noah - populair, knap, succesvol - begrijpt
maar niet dat Addy niets met hem te maken wil hebben. Hij weet dan ook niet dat zijn aanwezigheid
herinneringen bij haar oproept die ze het liefst zou vergeten. Wat hij wel weet, is dat hij eindelijk
een vrouw heeft ontmoet aan wie hij zijn hart zou kunnen verliezen. Maar Addy’s terugkeer blijkt nogal
wat opschudding te hebben veroorzaakt in het eens zo harmonieuze stadje, en door de verdeeldheid die
ontstaat, komt ze lijnrecht tegenover Noah te staan. Toch kan ze haar geheim niet prijsgeven. Niet
zonder een nóg duisterder geheim aan het licht te brengen...
Jenny Humphrey, die we nog kennen uit de Gossip Girl-boeken, loopt altijd tegen problemen aan. Wat
gebeurt er deze keer met Jenny, Tinsley, and Callie op Waverly Academy? In januari komt de nieuwe
lichting studenten, en dat betekent: vers vlees! De campus van Waverly Academy staat op zijn kop door
een beeldschone broer en zus. De lucht is vol van verliefdheid en de laatste roddels. Alle meiden
kwijlen bij de nieuwe it-guy, maar ze zouden beter uit moeten kijken want zijn zus heeft het slecht met
hen voor. Er kan tenslotte maar één it-girl zijn!
Lang geleden, in de middeleeuwen, hadden alle ridders baarden. Behalve ridder Roderik, en die telde dan
ook niet mee. Ridders zonder baarden waren alleen maar goed om het bloed van dode draken op te dweilen,
harnassen te poetsen en aardappels te schillen. Draken verslaan, prinsessen uit torens bevrijden, op de
vuist gaan met ridders uit een vreemd, vijandig land - dat was er voor ridder Roderik dus allemaal niet
bij. Maar laat hij nu net iets kunnen waarmee hij alle andere ridders aftroeft...
kleengedichtjes
Chakra's voor beginners / druk 2
Held op sokken
de ellendige zomer van Sandra-zonder-s
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De vermisten en de doden
Nate en Sara hebben na een moeilijke jeugd het geluk gevonden. In een wegrestaurant onderweg naar Reno, waar ze in het geheim willen
trouwen, biedt een zieke man hun vijfhonderd dollar voor een lift. Ze stemmen toe, maar na uren in een steeds heviger sneeuwstorm wordt
verder rijden onverantwoord. Ze stoppen bij een verlaten motel, waar ze tot hun afgrijzen ontdekken dat hun passagier is overleden.De
verwarring is compleet wanneer blijkt dat de dode een koffertje met twee miljoen dollar bij zich draagt. Wat te doen? Nate en Sara willen best
oprecht en eerlijk zijn, maar de verleiding om het geld te houden is gewoon te groot. Door die beslissing belanden ze al snel in een
rampzalige draaikolk van geweld, hebzucht en verraad.
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de
knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen...
Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen
- waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden.
Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon
Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd
door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Grady is als kind bij zijn moeder weggehaald en verkocht aan een slavenhandelaar. Hij groeit in slavernij op tot een verbitterde jongeman vol
haat tegen de blanken. Kitty heeft haar eigen ouders nauwelijks gekend. Zij woont als slavin bij Missy Claire, een veeleisende jonge vrouw
die haar slecht behandelt. Kitty probeert problemen te vermijden door onderdanig en gehoorzaam te zijn. Wanneer Grady s baas Missy
Claire het hof maakt, leren Grady en Kitty elkaar kennen en Kitty is al snel hopeloos verliefd. Dan breekt de Burgeroorlog uit. Grady ziet zijn
kans schoon om te vluchten, zijn vrijheid te herwinnen en zich te wreken voor het onrecht dat hem is aangedaan. Kitty is bang om te
vluchten. Ze heeft nog nooit zelf een beslissing genomen, en nu staat ze voor de meest ingrijpende keuze van haar leven. Blijft ze bij Missy
Claire, in de relatieve veiligheid van de slavernij? Of grijpt ze haar kans op vrijheid en op geluk met Grady, met alle risico s van dien? Ook
Grady moet een keuze maken. Want uiteindelijk is er maar één weg die hem werkelijk naar de vrijheid zal leiden.
Harlequin Kerstspecial
Bijbel
HRC
Miljardair onder de mistletoe / Ingesneeuwd met haar baas / Weerzien met Kerstmis 3-in-1
Vuurwerk in de sneeuw
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.
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.
In HRC - De opzienbarende comeback van Hillary Clinton schetsen Jonathan Allen en Amie Parnes een indringend en kritisch portret van Hillary Clinton.
Na een hevige campagne om het presidentschap in 2008, besluit ze als minister van Buitenlandse Zaken met Obama samen te werken. Tijdens haar
ministerschap reist Hillary Clinton de hele wereld over, spreekt met wereldleiders en drukt haar stempel op de buitenlandse politiek. Hillary Clinton vindt
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zichzelf opnieuw uit en komt ijzersterk terug. HRC is het objectieve en echte verhaal gebaseerd op meer dan 200 interviews van haar politieke comeback en
de race om het presidentschap.
Wat een mop! / druk 7
Het heerlijke herfstboek
Huurmoord
De koudste kus
Van twee Vikingen
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne
Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het
Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd
geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van
Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze
Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te
vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat
Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen
vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar
hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets
gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan
gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
Andra (13, ik-persoon) mag met haar beste vriendin Selina en haar ouders mee naar de camping in Italië. Maar wordt het
wel leuk, nu Veerle ook meegaat en een van de jongens opdringerig wordt? Vanaf ca. 13 jaar.
Geraffineerd
Bij elke wending
12 jaar slaaf
Bijbel, dat is de gansche heilige Schrift ...
dat is De gansche Heilige Schrift
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