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Het is haar allereerste grote opdracht als rechercheur: undercover gaan als serveerster in de nachtclub van Jonah Blackhawk. Het laatste wat Allison Fletcher dan ook wil, is die opdracht in gevaar brengen door zich te laten afleiden door de aantrekkelijke Jonah. Bovendien, hoe weet ze of
ze hem kan vertrouwen?
Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar het roestige ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar wel tien jaar begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze mocht overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in
die ene kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van geheimen... Kan zij de geheimen ontrafelen?
Tonke Dragt over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig, spannend en betoverend mooi! Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in 1911.
Meer dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge, egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei weet te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap
en verbeelding onopvallend lijken, maar magisch zijn.
Matilda / druk 74
Consumer Product Safety Review
Verhalen van de nacht 5
Pas op: dit boek boordevol grumor heeft zoveel leeskracht dat het weleens vlam zou kunnen vatten. Durf jij het te lezen? Van Paul van Loon. Bah! Heb jij ook zo'n hekel aan lezen? Jimi RIP vindt er niets aan. Tot zijn zombiemoeder een boek vindt over een heel coole weerwolf, een sluwe vampier, een superslimme geest en hun avonturen. Jimi ontdekt dat boeken
wonderlijke krachten hebben, waardoor avonturen werkelijkheid zijn of kunnen worden... Je hebt geluk: zo n boek heb jij nu in handen! Maar pas op: een boek met zoveel leeskracht zou zomaar vlam kunnen vatten... Paul van Loon: 10x winnaar van de Prijs van de Nederlandse Kinderjury
In this manual, motoring historian James Taylor tells the story of the design, development and production of the BMW 5 Series, through each generation. Topics covered include: the history of BMW before the 5 Series; detailed model-by-model specifications; production details and running costs; M-Series and touring models; and advice on buying a BMW 5 Series
today.
BMW 5 Series
Gevangen in de tijd
Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken
Een kleine jongen zoekt zijn zus en vertelt iedereen hoe ze eruit ziet. Wie goed meekijkt, zal haar uiteindelijk herkennen. Prentenboek met humoristische illustraties in kleur, halve pagina's en uitklapbladen. Vanaf ca. 4 jaar.
Alles staat klaar voor het nieuwe reisbureau van Jesse Kreek; het heelal is onbegrensd. Vergezel Jesse op zijn onvergetelijke tijdruimtereis. En hou je goed vast: met lachgarantie! Jesse Kreeks ruimtereisgids is het avontuurlijke en hilarische vervolg op De ruimteatlas van Jesse Kreek van schrijver Martin Howard en
illustrator Chris Mould. Voor reislustige lezers vanaf 9 jaar. Alles staat klaar voor het nieuwe reisbureau van Jesse Kreek. Met de ronddraaiende stenencirkel kan hij in tijd én in ruimte reizen; het heelal is onbegrensd. Hoewel, met reisleiders Gerard Tandenbreker en Prins Huichel gebeuren er rare dingen. En op
Professor Stoule-Gang hoeft Jesse al helemaal niet te rekenen; die staat garant voor chaos en problemen. Vergezel Jesse op zijn onvergetelijke tijdruimtereis. En hou je goed vast: met lachgarantie!
Erfenis
De walvis wilde meer
Drum
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...
De tirannieke Nurse Ratched regeert haar afdeling in de psychiatrische inrichting van Oregon State met beklemmende discipline. De patiënten houden zich gedeisd door geestdodende medicatie en de dreiging van elektroshocktherapie. Haar strikte regime wordt verstoord door de komst van McMurphy, een levenslustige crimineel die doet alsof hij gek geworden is om kans te maken op een makkelijk leventje in een inrichting. Wanneer
McMurhpy ziet hoe de patiënten hun dagen hier doorbrengen en hoe hun levens verpieteren, besluit hij in opstand te komen. Hij begint opmerkingen te maken over het figuur van de Big Nurse, en introduceert kaartspellen bij zijn medepatiënten. Hij organiseert een ongeoorloofd uitje en weet zelfs twee prostituees de afdeling binnen te smokkelen. Hij betaalt daar niet alleen zelf de prijs voor, maar ziet ook hoe zijn vrienden meer en meer
beginnen te lijden nu ze in aanraking komen met de buitenwereld. In de soms onderhuidse, soms uitgesproken of zelfs fysieke strijd tussen McMurphy en Ratched vervagen de grenzen tussen goed en kwaad, mentaal gezond of gek, leven en dood. One Flew Over the Cuckoos Nest is een van de grootste, meest indrukwekkende romans van de twintigste eeuw. Een ode aan het leven en de vrijheid.
de ellendige zomer van Sandra-zonder-s
Midwinterbruid
Heb je mijn zusje gezien?

Londen 1850. Mist en vuile straten, en een begraafplaats met de naam Tom-All-Alone's waar ratten wonen. De eerbiedwaardige advocaat Edward Tulkinghorn houdt kantoor in een chique huis in Lincoln's Inn Fields, waar hij zijn machtige cliënten beschermt en een dodelijk geheim verbergt. Dat geheim dreigt te worden onthuld door een schimmige en onzichtbare tegenstander, die koste wat het
kost moet worden opgespoord en tot zwijgen gebracht. Ex-politieagent Charles Maddox, nu privédetective, moet die klus klaren. Algauw wordt de eerste gruwelijke moord gepleegd. Lynn Shepherd heeft zich voor Kerkhof in Londen laten inspireren door Charles Dickens' meesterwerk Bleak House. Ze is verdergegaan waar Dickens moest ophouden: in haar spannende historische roman beschrijft
ze een wereld waarin jeugdprostituees en te vondeling gelegde baby's ten prooi vallen aan de hebzucht en seksuele afwijkingen van de gegoede burgerij. En iedereen die daartegenin wil gaan wordt op genadeloze wijze uit de weg geruimd.
Niet zo heel lang geleden was Eragon nog een arme boerenjongen en zijn draak Saphira slechts een blauwe steen in het bos. Nu rust het lot van een hele beschaving op hun schouders. Ze zullen het tegen Galbatorix, de boosaardige koning, moeten opnemen. Er zal geen tweede kans komen. De Rijder en zijn draak hebben al meer bereikt dan iedereen had durven hopen, maar kunnen ze
Galbatorix omverwerpen en het recht in Alagaësia doen zegevieren? En zo ja, tegen welke prijs?
A Magazine of Africa for Africa
Automobile Design Liability, 3d: Recalls (2 v.)
Een heel jaar muziek met Anna

If you're looking for better understanding of your BMW, look no further! This manual provides the highest level of clarity and completeness for all service and repair procedures. Covers 525i, 530i, 535i, 540i, including touring.
Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een belofte. Nu moet hij die inlossen... Tien jaar geleden deed Gideon Yarbro het weesmeisje Lydia een belofte: mocht ze ooit hulp nodig hebben, dan moest ze hem een brief sturen. Nu is het zover. Lydia, inmiddels een mooie jonge vrouw, roept zijn hulp in omdat ze wordt
gedwongen tot een liefdeloos huwelijk. Gideon besluit haar te kidnappen en zelf met haar te trouwen. Lydia is al jaren heimelijk verliefd op Gideon. Met hem samenwonen in Stone Creek is als een droom die uitkomt. Toch is ze niet gelukkig: Gideon gedraagt zich afstandelijk, en ze voelt dat hij iets voor haar
verbergt. Als speurder voor Wells Fargo werkt Gideon aan een levensgevaarlijke klus, die als gevolg heeft dat hij binnenkort Stone Creek voorgoed moet verlaten. Hij wordt verscheurd tussen plichtsbesef en zijn verlangen naar Lydia. Is hij sterk genoeg om haar achter te laten, zodat ze een man kan vinden die
wél bij haar kan blijven?
En eentje zag ze vliegen
Jesse Kreeks ruimtereisgids
Kerkhof in Londen

Chesapeake Shores 11 - Midwinterbruid Had ze nu maar nooit dat bruidsboeket opgevangen! 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?
Het leven in een Vlaams gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog gezien door de ogen van een klein meisje.
De geheime tuin
Een knagend gevoel
Ken jij Pippi Langkous?

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.
Verzegeld hart
One Flew Over the Cuckoo's Nest
Jaloers
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