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Het enige waarin Elle Medina héél erg goed is, is shoppen... met de creditcard van haar vriendje. Helaas blijkt deze goudmijn ineens getrouwd te zijn, dus zit er voor haar niets anders op dan haar dertien koffers te pakken en in te trekken bij haar vriendin
Maya, in zonnig Santa Barbara. Vastbesloten nu echt iets van haar leven te maken, neemt Elle zich voor snel een goede baan, een leuk appartement én een geschikt vriendje te vinden. Helaas blijkt dit lastiger dan ze dacht - vooral doordat ze niet over
bruikbare vaardigheden beschikt, geen enkele winkel voorbij kan lopen en het liefst een man heeft die het verschil ziet tussen Prada en Valentino. Terwijl ze het ene na het baantje verprutst - van winkeldetective tot telefonisch medium - probeert ze te kiezen
tussen Joshua (die alles weet van Prada!) en Merrick (die ondanks zijn rode haar erg leuk is). Ondertussen doet ze ook nog auditie als paaldanseres en moet ze voor de rechter verschijnen omdat ze een uitsmijter zou hebben aangevallen. En tot overmaat
zitten haar schuldeisers haar op de hielen en moet ze noodgedwongen in een roestige oude caravan gaan wonen. Maar zo gemakkelijk heeft Elle niet op. Want langzaam maar zeker ontdekt ze dat ze in één ding echt kan uitblinken: zichzelf zijn! Dit verhaal is
eerder verschenen onder de titel Shoppen of stoppen.
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voor-de-prijs-voor-één-scenario staat niet in Muttis Zo wordt iedere sufkop verliefd op je. 7.55 Dit betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet zijn qua
schoonheid en glamour. Een van mijn vriendjes zou wel eens zo zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het krieken van de dag al hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik voorbereid zijn. Maar niemand mag het weten. Ik moet glamour uitstralen, maar dan op een
natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss, een piepklein beetje foundation, een vleugje poeder, lippenstift, mascara en een ietsje eyeliner. 8.00 uur Goed, wat moet ik aan? Nachtkleding of dagkleding? 8.01 uur Geen Teletubbies-pyama, dat is een ding dat
zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt? Yep. Georgia heeft eeuwen gewacht tot er een vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk: Robbie de Oorspronkelijke SeksGod en Masimo, de Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de twee gaat het
worden?
Monografie van de burgerlijk-romantisch schilder van dierstukken en stillevens in de traditie van Chardin.
De grafkelder
Om de eeuwige nacht
Nu of nooit
De erfenis van Richard Grenville

Met Peter van Geffel moest het, zoals zijn moeder al dikwijls had voorspeld, wel misgaan. Op jeugdige leeftijd sterft hij een gewelddadige dood. Ergens in de duinen bij Noordwijk wordt hij,
met een smalle dolk tot het heft in zijn rug, door een vroege wandelaar gevonden. Het onderzoek van de plaatselijke politie levert niets op. Er komt een bericht op de landelijke telex.
Natuurlijk belandt dat bij De Cock. Daarmee begint voor de Amsterdamse rechercheur - en zijn vaste maat Vledder - een nieuw avontuur, dat door Baantjer op zijn bekende laconieke wijze te
boek is gesteld.
'Tot in de dood' is het nieuwe deel in de Roy Grace-serie van Peter James waarvan alle delen afzonderlijk te lezen zijn. 'Wie eenmaal aan een Roy Grace-thriller begint, is voor zijn
omgeving onbereikbaar.' De laatste woorden die Jamie van zijn verloofde Logan hoort, zijn in een paniekerig telefoongesprek. Zij is zojuist de ondergrondse parkeergarage van hun flat in
Brighton in gereden. Jamie hoort haar gillen en dan is de lijn dood. De politie is er snel maar Logan is verdwenen. Diezelfde dag graven werklui in een park aan de andere kant van de stad
de resten op van een vrouw die ruim dertig jaar geleden als vermist werd opgegeven. Roy Grace en zijn team zien geen verband tussen de twee zaken, maar dan verdwijnt er weer een vrouw in
Brighton en opnieuw wordt vlak daarna een vermist persoon opgegraven. Wordt Brighton geconfronteerd met de eerste seriemoordenaar in jaren? Peter James is een van de bestverkopende
thrillerauteurs ter wereld.
Gedichtjes met platen van dieren, waaronder een wild paard. Bevat ook een ABC en een rekentafel. Een van de gedichtjes gaat over Sinterklaas. Kartonkleurig omslag met zwarte sierrand.
Circa Tiliam
Het geweten
feiten, meningen en het vervolg
in schetsen en verhalen voor huis en school : ge"ill. : nieuwste geschiedenis
Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin, gaat hij bij familie in een andere staat wonen om zijn school af te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij gehoopt had.
Na de opening van een Middeleeuws graf worden er meer lijken aangetroffen dan verwacht: het lichaam van de curator van ‘t museum ligt naast de kist... Forensisch archeoloog Ruth Galloway doet onderzoek. Deel 4 in de Ruth Galloway-serie. Ruth Galloway woont de opening van een middeleeuwse grafkist bij, maar treft
meer lijken aan dan ze had verwacht: het lichaam van de curator van het museum ligt naast de kist. Inspecteur Harry Nelson wordt erbij geroepen, en hoewel de dood van de curator een natuurlijke oorzaak zou kunnen hebben, zegt zijn gevoel iets anders. Als kort daarna de steenrijke eigenaar van het museum dood wordt
aangetroffen, bijt Harry zich vast in de zaak. Dreigbrieven aan het adres van het museum brengen Ruth ertoe om de collectie van menselijke beenderen te onderzoeken, maar daarmee komt ze in Nelsons vaarwater. Kan Ruth zich over haar persoonlijke gevoelens heen zetten en de waarheid achterhalen? Nelsons leven hangt er
vanaf.
Als de negentienjarige Alexa Westerhof een semester aan een kleine Londense universiteit gaat studeren, ontdekt ze al snel dat het gotische gebouw geheimen herbergt, geheimen die ook haar leven voorgoed zullen veranderen. Een dramatische gebeurtenis op de campus brengt haar in contact met magi, mensen met bijzondere
krachten, waar ze zelf ook over blijkt te beschikken. Terwijl ze colleges volgt en van het studentenleven geniet, bestudeert ze in het geheim magie en leert haar krachten ontwikkelen. Ze ontdekt dat Londen vol geheime plekken zit, van verborgen kelders en kroegen tot spookmetrostations, en het wordt haar vooral duidelijk dat
ze tegenover de buitenwereld niets mag loslaten over deze wereld. Intussen gebeuren er raadselachtige dingen; als eerst een docent en daarna haar huisgenote, het dromerige goth-meisje Rain, ten prooi vallen aan een onverklaarbare bewusteloosheid, gaat ze op onderzoek uit. Iemand houdt haar in de gaten, maar wie – en
waarom? De erfenis van Richard Grenville is het eerste deel van de trilogie De verborgen universiteit. Het is een verhaal over magie, een kunst en wetenschap die nog springlevend is – maar hoe lang nog?
De Cock en de treurende kater
Maandschrift voor bijenteelt
Staal & stormweer
In de afgesloten kelder van een huis in Londen worden vier lijken ontdekt, twee mannen en twee vrouwen. Inspecteur Wexford is met pensioen. Hij probeert te wennen aan het leven zonder baan, maar dat lukt nog niet goed. Wanneer hem wordt gevraagd om de politie als
adviseur te helpen bij een mysterieuze moordzaak, grijpt hij die kans dan ook met beide handen aan. In de kelder van een huis in Londen zijn vier lijken ontdekt, van twee mannen en twee vrouwen. De lichamen van de mannen en een van de vrouwen liggen al zo’n 12 jaar
in het gat, dat van de andere vrouw slechts twee jaar. Hoe ze in de kelder terecht zijn gekomen is een raadsel. De kelder is vanuit het huis niet te bereiken en de huidige eigenaar wist niet eens dat er een kelder was... Wexford probeert de identiteit van de vier
slachtoffers te achterhalen en er achter te komen wie hen heeft vermoord, maar door een schokkende ontwikkeling in zijn priv leven wordt de zoektocht naar de waarheid een stuk ingewikkelder.
21 augustus 1986. 's Avonds bij nieuwe maan sterft al het leven in een vallei in Noordwest-Kameroen uit. Kippen, bavianen, zeboes en vogels vallen dood neer in het gras, net als 1746 mannen, vrouwen en kinderen. Schade is er niet; hutten en palmen staan er
onaangeroerd bij. Dit zijn de feiten. Maar wat is er gebeurd? Stikvallei ontleedt elk facet van deze massale, raadselachtige sterfte in een thrillerachtig verhaal dat uitwaaiert tot IJsland en Hawa . Met precisie en verbeeldingskracht legt Frank Westerman drie lagen van de
waarheid bloot, waardoor het zicht op het mysterie telkens kantelt. Gaandeweg voert hij de lezer mee door het woud van verhalen dat in vijfentwintig jaar in de dodenvallei is opgeschoten. Welke woorden hebben zich aan de feiten gehecht en hoe zijn die uitgegroeid tot
mythes? Hoe ontstaan verhalen?
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als
Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer gelden en
nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin
Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus (2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant.
'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
Kus van mijn zus
Stikvallei
opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H. Schenkeveld
Tuurrrlijk!

Het Geweten is de geschiedenis van Edna Mauskopf die een al te grote liefde koestert voor haar medestudent Samuel. Haar even tragische als geestige verhaal beschrijft een zoektocht naar
verlossing en volmaaktheid. Het Geweten is het portret van een onthande generatie, maar tevens het verhaal van de nog net niet verstreken twintigste eeuw, waarbij het verhaal van de oorlog
en de tweede generatie prachtig afgewisseld wordt met hilarische beschrijvingen van het studentenleven. Het Geweten werd onderscheiden met de Debutantenprijs 1998 en Het Gouden Ezelsoor
1999. Het werd in het Duits vertaald en genomineerd voor de Literaturpreis Nordrhein-Westfalen.
Martin woont nog steeds bij zijn moeder. Steeds vaker grijpt hij terug naar zijn enige echte passie: het lezen van misdaadromans. Hier gaat hij zo in op dat hij geen oog heeft voor de
misdaden die in zijn omgeving worden gepleegd. Maar wanneer een collega op brute wijze wordt vermoord, ziet Martin eindelijk kans om op de voorgrond te treden.
Ali is een fervent paardrijdster. Behalve haar naaste familie weet niemand hoe slecht dat voor haar is: ze lijdt namelijk aan taaislijmziekte. Maar Ali is vastbesloten te léven voordat het
onvermijdelijke einde komt. Een dappere jonge vrouw met taaislijmziekte. Tot tranen toe ontroerend Cody is een stoere rodeorijder. Zijn woede jegens zijn vader, die hem in de steek liet
toen hij acht jaar was, geeft hem de kracht waarmee hij de stieren in de rodeoarena de baas kan. Voor mensen sluit hij zich af. Al neemt altijd deel aan de paardenraces die aan rodeo"s
voorafgaan. Ze houdt haar ziekte angstvallig geheim. Wanneer Cody echter haar geheim ontdekt, laat ze hem aarzelend toe in haar wereld. Bij elkaar vinden ze ware liefde, en Cody vindt
genezing voor de wonden uit zijn jeugd. Maar hun tijd samen is slechts kort en elke nieuwe morgen is oneindig kostbaar.
Vriendjes, vreemdgaan en andere verleidingen
Het gym
Elke nieuwe morgen
Onbegrepen
Wanneer Zoë op haar trouwdag in de steek wordt gelaten door haar grote liefde Jason, kan ze de medelijdende blikken van familie en vrienden niet langer verdragen. Zoë vlucht naar Amerika en komt
terecht in Boston, waar ze als nanny gaat werken bij de knorrige maar ongehoord sexy alleenstaande vader Ryan. Met zijn twee schattige kindertjes Ruby en Samuel kan ze het al snel goed vinden. Met
Ryan maakt ze knallende ruzie. Was hij maar minder aantrekkelijk. Gelukkig kan Zoë altijd terecht bij haar kleurrijke groepje nieuwe vriendinnen Trudy, Amber en Felicity, net als zij Engelse nannys.
Maar kunnen die haar redden wanneer haar verleden plotseling hinderlijk op de stoep staat?
In zijn Lectorale Rede gaat Willem Verbaan in op de veranderingen die de stad doormaakt, nu en in de toekomst. Door het globaliseringsproces is de competitie tussen steden op dit moment enorm. Het
aantrekken en ontwikkelen van talent is hierdoor cruciaal. Klimaatveranderingen beïnvloeden de leefbaarheid van de stad en de vitaliteit van haar inwoners. Duurzaamheidsdenken en waardencreaties
zijn daarom nieuwe koersen waarvoor ideeën en concepten ontwikkeld moeten worden. Er zal een verschuiving plaatsvinden van bouw naar beheer om de leefomgeving te verbeteren, met waardestijging
als resultaat. Governance-vraagstukken en een multidisciplinaire benadering worden uitgangspunten daarbij. Oude financieringsvormen voldoen niet meer. Kernthema's voor de stad worden
samenhang en het verbinden met nieuwe verdienmodellen; nieuwe partner- en financieringsvormen zullen ontstaan. Ketenintegratie en ICT gaan een fundamentele rol spelen in de nieuwe urbane
processen.
Literatuurwetenschappelijke essays, voornamelijk over Nederlandse letterkundigen van deze eeuw.
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis
Schuldig
De Achtervolging voortgezet
Philippe Rousseau, 1816-1887
Wat als hij beloofd heeft altijd van je te houden? Wat als hij gezegd heeft je nooit te zullen verlaten? Wat als hij, telkens opnieuw, tegen je loog? Moet hij daar dan niet voor gestraft worden...? Vijf jaar lang hebben Sally en Clive een passievolle
affaire gehad. Nu heeft hij haar gedumpt, om zich geheel aan zijn vrouw en gezin te wijden, terwijl Sally radeloos in haar slechte huwelijk achterblijft. Het begint met een onschuldige wandeling langs zijn huis en de brasserie waar zijn zoon werkt.
Dan neemt Sally contact op met Clives vrouw en dochter. Maar dat moet toch kunnen? Dat zijn heel normale dingen om te doen met vrienden, nietwaar? In haar obsessie om op de hoogte te blijven van zijn leven, verliest Sally haar eigen gezin en
zichzelf langzaam uit het oog. Totdat het lot voor een onverwacht bitterzoete wraak zorgt...
Een 16-jarige Duitse jongen is hevig verliefd op zijn tweelingzuster en leest per ongeluk in haar dagboek dat dit gevoel wederkerig is.
De naderende Getijdenvloed werpt haar schaduw ver vooruit over de continenten Yuros en Antiopia. Nieuwe vriendschappen worden gesloten, oude vriendschappen verbroken. Aan beide zijden van de brug bereiden zowel legerscharen als burgers
zich voor op het onvermijdelijke. Drie mensen spelen een gevaarlijk spel met hun lot: een mislukte magiër op zoek naar de waarheid, een jonge vrouw die zich tussen haar machtige echtgenoot en haar minnaar opstelt en een huurlinge die zich
tegen haar opdrachtgever keert. Zonder het zelf te beseffen, zullen deze drie mensen over het lot van hun wereld beslissen. 'Een nieuwe ster aan het fantasy-firmament . David Hair is de naam!' - Tor.com 'Dit is een van die boeken die zo episch
zijn, die je zo het verhaal binnenzuigen en zoveel tijd en emotie vergen, dat er bij het lezen van de laatste pagina s toch een gevoel van spijt optreedt.' - The British Fantasy Society
Studia Historiae Medicinae Gerrit Arie Lindeboom Septuagenario Oblata
De wraak van de minnares
Versjes en plaatjes
Beenderhuis
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