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Florence heeft haar moeder Jane nooit kunnen vergeven dat ze, als gevolg van Janes eerste en enige one-night-stand, een ongelukje was. Als tienermoeder heeft Jane moeten vechten om haar baby te mogen houden, maar Florence wil die verhalen niet horen. Totdat Florence eigen zorgvuldig geplande zoontje wordt geboren en met zijn komst zijn moeders
wereld op zijn kop zet. Voor het eerst in haar leven wendt ze zich tot haar moeder voor hulp.Zodra Jane haar pasgeboren kleinzoon in haar armen houdt, wordt ze overspoeld door lang weggestopte herinneringen aan het tumultueuze jaar dat zijzelf moeder werd: de woede van haar ouders, de nieuwe vrijheden van de sixties waarvan zij niet kon profiteren, en
de consequenties van de overweldigende liefde voor haar kind een gevoel dat Florence nu ook leert kennen. Is dit het moment waarop moeder en dochter eindelijk nader tot elkaar komen?
(1) TERUG NAAR DE KUST - Emily Castle aarzelt geen moment als ze hoort dat het restaurant van haar oma zwaar beschadigd is na een storm. Net als haar twee zussen springt ze onmiddellijk in het vliegtuig, weg van haar drukke baan en terug naar het kustplaatsje uit haar jeugd. Ze zal haar oma helpen tot het restaurant weer open kan, en daarna gaat ze
snel weer met haar eigen werk aan de slag. (2) HET ZINGEN VAN DE WIND - Gabriella Castle is altijd gefocust geweest op haar carrière, maar wanneer ze per ongeluk zwanger raakt en haar baan verliest, lijkt alles voor niets geweest. Zij, die altijd elk detail tot in de puntjes plande, moet zich erbij neer leggen dat haar leven volkomen op zijn kop staat. Ze
vertrekt naar Sand Castle Bay om zich op haar toekomst te beraden. (3) HET RITME VAN DE GOLVEN - Toen ze een tiener was, was Samantha Castle heimelijk verliefd op Ethan Cole. Geen wonder, want hij was knap én een gevierde footballspeler. Helaas was ze te verlegen om hem er iets van te laten merken. Die verlegenheid is nu verleden tijd, maar voor
Ethan heeft ze nog steeds een zwak, constateert ze als ze hem na jaren weer ziet. Niet dat ze hem dat nu wél zal laten merken... hij zit duidelijk niet op liefde en romantiek te wachten! Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Alex Rogo heeft een prima jaar achter de rug: hij werd benoemd tot tweede man op divisieniveau van UniCo en is verantwoordelijk voor drie onlangs geacquireerde bedrijven. Hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dan komt de raad van bestuur met een beleidswijziging. Er is cash nodig en Alex ́ bedrijven worden in de etalage gezet. Een vreselijk
dilemma voor Alex. Als hij de reorganisatie van zijn bedrijven succesvol afrondt, kunnen ze met maximale winst worden verkocht. Als hij daar niet in slaagt, gaan ze dicht. In beide gevallen zijn Alex en zijn medewerkers hun baan kwijt. En alsof dat nog niet genoeg is: zijn twee kinderen zijn tieners geworden! De bestseller Het Doel speelt in een tijd waarin
bottlenecks in de capaciteit de resultaten bepalen. In het vervolg Het is geen toeval zien we het tegenovergestelde: er is capaciteit te over. Ook het verkopen van deze capaciteit tegen lagere prijzen biedt niet voldoende soelaas meer. Alleen doorbraakideeën kunnen nog helpen. Het is geen toeval werkt een drietal van dergelijke ideeën uit. Eliyahu M. Goldratt
is een van de meest vooraanstaande managementfilosofen en wordt internationaal erkend als baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe managementconcepten en -systemen.
Wilhelmina
Praktisch perfect
Mithridates
Smeedijzeren tralies
Miljardair onder de mistletoe / Ingesneeuwd met haar baas / Weerzien met Kerstmis 3-in-1
Het levendige gezicht dat ik met kussen had willen overladen werd, vooraleer helemaal te verdampen, in de ovalen uitsnijding van een oud fotoalbum gevangen, en aldus niemand nog van sentimentele waarde en horend bij een tijd zo definitief voorbij als het interbellum waarin ze als een puntgave en ongestempelde postzegel met daarop de statige afbeelding van
Leopold II een moment lang in het bezit had geleken van onaangeroerde mogelijkheden, keerde ze, niet zonder afscheid te nemen met de sluier van rijstpapier die ritselend over haar gelaat viel en haar onherkenbaar maakte, genadeloos terug tot het imaginaire bestaan van waaruit zij me was verschenen. Koenraad Goudeseune (Ieper, 1965) schreef eerder de
verhalenbundels Vuile was (1993) en Een verdomd goede jeugdschrijfster & andere verhalen (2015), verschillende al dan niet fictionele brievenbundels, zoals Onuitsprekelijk is wat wij over de liefde zeggen (1999) en Wat duurt op drift zijn lang (2010), en meerdere dichtbundels, waaronder Dat zij mij leest (1998), Zen uit eigen werk (2005), Atletiek van snijbloemen
(2012), Het probleem met mensen die naar zee gaan (2014) en -bij Bokeh- Vet hart (2016).
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.
Sinds het overlijden van haar oudste zus op 46-jarige leeftijd wordt Nina Sankovitch overmand door verdriet, zorgen en schuldgevoel. Ze ontfermt zich over haar ouders, zorgt voor haar vier zoons en rent maar door om alles uit het leven te halen wat haar zus moest missen. Wanneer ze zelf 46 wordt, neemt ze een besluit: ze stopt met hollen en begint met lezen. Een
heel jaar lang zal ze iedere dag één boek lezen en zullen echtgenoot, kinderen, drie katten en de berg vuile was even moeten wachten. In Een boek per dag doet Nina Sankovitch verslag van haar jaar vol boeken. Ze verweeft haar persoonlijke herinneringen en familiegeschiedenis met de onvergetelijke personages over wie ze leest. Ze schrijft over haar verdriet na de
dood van haar zus, haar angst dat ze nooit meer echt plezier in het leven zal hebben, maar ook over hoe zij haar levenslust terugvindt door zich weer als vanouds te verliezen in boeken en verhalen.
Erebos ontwaakt
Het is geen toeval
hoe het kan / hoe het wordt gedaan / hoe de klant het graag wil
Onder volwassenen
De Cock en de treurende kater
Wetenswaardigheden over getallen met veel zwart-witte tekeningen en opdrachten. Vanaf ca. 12 jaar.
John Anselm heeft het zwaar voor de kiezen. Na vele bewogen jaren als oorlogsjournalist in Beirut, woont hij weer thuis in Duitsland: getraumatiseerd en overspannen. Ook laat zijn geheugen hem steeds vaker in de steek en zijn familiegeschiedenis achtervolgt hem meer dan hem lief is. Toch raakt hij weer in het
gevaarlijke wereldje terecht als hij via zijn werk een ex-huurmoordenaar moet opsporen. Opnieuw zit hij vast in een benarde situatie vol geweld, bedrog en gevaar. ‘De kwade dag’ is een echte thriller met inhoud waarin Temple je over de hele wereld meeneemt van Hamburg naar Johannesburg. Peter Temple (1946 - 2018) was
een succesvolle Australische thrillerschrijver en journalist. Zijn boekenreeks over de advocaat Jack Irish zijn het populairst met onder andere ‘Kwade schuld’, ‘Zwart tij’ en ‘Dood punt’. Ook de thriller ‘Waarheid’ heeft grote bekendheid gekregen waar hij tevens een Miles Franklin Award voor heeft ontvangen. Temple
is in Australië zeer geliefd om zijn misdaadromans en is drie keer bekroond met de Ned Kelly Award, de hoogste Australische prijs in de thriller categorie.
Eva Gabrielsson vertelt het aangrijpende verhaal over haar leven met Stieg Larsson, de hausse aan aandacht die volgde op het verschijnen van de Millennium-reeks, en Larssons plotselinge dood op vijftigjarige leeftijd. Eva Gabrielsson krijgt als ongetrouwde weduwe nooit de erkenning die zij verdient voor haar lange en
intensieve samenwerking met Larsson. Na zijn dood moet ze zich staande houden ondanks de vijandige houding van Larssons familie en vrienden en moet ze vechten voor het behoud van haar kleine flat. Dit verhaal is behalve een onmisbare aanvulling op de Millennium-boeken vooral het verhaal van twee mensen en een
meesterwerk, en het resultaat van dertig jaar liefde, vertrouwen en ruimhartigheid.
Niemandsbruid
Een boek per dag
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis
Voel met mij
klucht yn ien utkomste

Fool’s Gold - Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede kans in het leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te halen wat erin zit! Omdat Kerstmis veruit haar favoriete tijd van het jaar is, heeft ze een winkeltje
geopend waar het het hele jaar feest is: The Christmas Attic. Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat ze extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar Fool's Gold gekomen om te herstellen van een verwonding die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als legerarts. Hoewel hij niet bepaald goede
herinneringen heeft aan kerst, biedt het werk in The Christmas Attic een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de mooie eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet langer bij kussen onder de mistletoe... Houden ze het bij een feestelijke flirt, of wordt het een kerstsprookje voor altijd? Deel 12½ van de serie
Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
'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
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?
Maandschrift voor bijenteelt
Beginselen der plantkunde
Grappige, grillige en geniale getallen / druk 1
De Achtervolging voortgezet
Harlequin Kerstspecial
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?
Liefde is makkelijk. Het leven maakt het ingewikkeld... In Makkelijk van Tammara Webber wordt studente Jacqueline na een Halloweenfeestje aangerand. Terwijl ze worstelt om uit de greep van haar belager te komen, duikt hij ineens op: Lucas, haar redder in nood. En de mysterieuze Lucas verschijnt ineens op veel meer plaatsen. Hij werkt bij Starbucks op de campus en zit in de collegezaal bij economie.
Ondertussen heeft Jacqueline een steeds spannender e-mailcontact met bijlesleraar Landon. Landon is leuk en ongecompliceerd, terwijl Lucas van alles voor haar lijkt te verbergen. Toch voelt ze zich onverklaarbaar tot hem aangetrokken.
Kat Kavanagh heeft veel vrienden, een gewoon baantje en denkt nooit meer aan het verleden. Dat is haar verhaal. Maar is dat wel waar? Milo McIntyre houdt van zijn moeder, van de pindakaasbananenmuffins in het Funky Banana café, en van de EHBO-lessen die hij na schooltijd volgt. Hij denkt nooit aan zijn toekomst, tot de dag dat alles voorgoed verandert. Dit is het verhaal van Milo. Maar dan is er nog
dat andere verhaal. Het verhaal waarin het noodlot toeslaat en Milo en Kat door een dramatisch auto-ongeluk samenbrengt. Zo komt een diep verborgen familiegeheim voor eens en voor altijd boven tafel.
Van twee Vikingen
O, dy frouljue
De dood van Prince
in schetsen en verhalen voor huis en school : ge"ill. : nieuwste geschiedenis
Ocean Breeze
Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten
perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee
en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers
‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
In 1984 stopte John Costello's leven. Maar zijn hart bleef kloppen... Hij en zijn vriendin Nadia waren het slachtoffer van een van de beruchtste Amerikaanse seriemoordenaars aller tijden. Nadia was op slag dood, maar wonderbaarlijk genoeg overleefde Costello de brute aanval. Door die
gebeurtenis is hij ernstig geestelijk beschadigd en wordt zijn leven beheerst door angsten en neuroses. Desondanks is er niemand die méér weet over seriemoordenaars dan hij. Twintig jaar later overspoelt een nieuwe golf van moorden New York, schijnbaar willekeurig, tot Costello een complex
patroon ontdekt dat de delicten onderling verbindt. Maar deze duistere kennis brengt zijn leven opnieuw in gevaar.
Een levensgevaarlijke wedren. Doel: het voortbestaan van de mens. The Books of Mortals - deel 1 Eeuwen geleden wist de wereld ternauwernood te ontsnappen aan de Apocalyps. Nu heerst overal vrede. Ziekte en honger bestaan niet meer. Dan ontdekt Rom de onthutsende waarheid: de mensen die op
aarde rondlopen zijn al dood, hun DNA is ontdaan van wat hun tot mens maakt. Hij is de enige die de mensheid weer tot leven kan wekken. Maar dat is levensgevaarlijk en er moet een torenhoge prijs voor betaald worden. Want het menselijk leven zelf is verboden.
Liefde en andere geheimen
Anna koopt een schattige cottage, en ze krijgt een knappe maar onuitstaanbare buurman op de koop toe...
12 jaar slaaf
een portret in herinneringen
Auschwitz-O?wi?cim
Populair-wetenschappelijke artikelen van verschillende Amerikaanse wetenschappers op het gebied van biologie, cognitiewetenschap, wiskunde en fysica.
Voor Kitty is opgroeien in Hay House op het engelse platteland te midden van haar grootouders en allerlei extravagante bezoekers hemels. Maar voor haar moeder, de rusteloze Marina, een spontane schoonheid met een passie voor schilderen, biedt dit comfortabele nest niet de spanning en het
avontuur waar ze steeds weer naar op zoek is. Onder volwassenen is hilarisch , bitterzoet en hartverscheurend. Sophie Dahl, internationaal bekend model en kleindochter van Roald Dahl, schreef deze coming of age roman met een alles waarnemende blik, een warm hart en een scherpe pen.
Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon verschijnen. Een app die zijn leven, net als het computerspel Erebos, weer volledig overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
Marketing en acquisitie voor ontwerpers / druk 1
Makkelijk
De reuzenperzik
Voor altijd kerst
Het Utopia experiment
In een aantal teksten uit diverse boeken van verschillende auteurs wordt een beeld geschetst van de denk- en leefwereld van koningin Wilhelmina (1880-1962).
Literatuurwetenschappelijke essays, voornamelijk over Nederlandse letterkundigen van deze eeuw.
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de Merge. Een technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat
de Merge een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun
tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Kleine Schildpad en de grote zee
Verboden
Dwarsgebakken wetenschap
De kwade dag
Millenium Stieg en ik
Achter het sierlijke smeedwerk dat de rijken in New Orleans beschermt, sluimeren geheimen die Aurore Le Danois Gerritsen een leven lang verborgen heeft weten te houden. Geheimen die het bestaan van haar nietsvermoedende familie ingrijpend kunnen veranderen. Nu Aurore voelt dat ze gaat sterven, weet ze dat ze de waarheid moet vertellen. Er is maar één man aan wie ze haar verhaal wil toevertrouwen: Phillip Benedict. Hij is geïntrigeerd
door haar voorstel, maar koestert ook argwaan. Het gebeurt tenslotte niet iedere dag dat de matriarch van een vooraanstaande blanke familie haar levensgeschiedenis op schrift wil laten stellen door een zwarte journalist. Uiteindelijk stemt hij toe, en algauw beseft hij dat hij hiermee het meest controversiële verhaal van zijn leven in handen heeft. Maar niets kan hem voorbereiden op de verstrekkende gevolgen van Aurores schokkende
onthullingen... Dit verhaal is eerder verschenen en is ook verkrijgbaar in de 2-in-1 e-bundel Storm over Louisiana - een familiesaga
Denk je dat je heel goed bent in sport, of heel slecht? Of dat je voor wiskunde bepaalde hersens nodig hebt? Wat wat nou als dit soort gedachten niet kloppen? Lees hoe je je grootste dromen kunt laten uitkomen, met de juiste mindset! Met zwart-witillustraties. Vanaf ca. 11 t/m 15 jaar.
Psychologe Alexandra Blake is door haar minnaar Jeremy Quinn in seksuele zin wakker gekust. Na een erotische ontdekkingsreis is zij tot het uiterste verleid. Maar dan wordt ze in Londen op verdacht professionele wijze ontvoerd en speelt ze ineens de hoofdrol in een gevaarlijk spel: haar ontvoerders hopen namelijk met haar hulp de donkerste enigma's van de vrouwelijke seksualiteit te ontdekken. Ze kan niet ontsnappen, maar weet ook niet
zeker of ze dat wil. Hoe ver zal Alexandra gaan om haar verlangens en nieuwsgierigheid te bevredigen? Gaat dit spel haar te ver, of is de hoofdprijs het spel misschien waard? Voor de lezers van Speel met mij, Negentig dagen Genevieve en Vijftig tinten Grijs.
treurspel
Vriendjes, vreemdgaan en andere verleidingen
De laatste zeppelin
Het Kinderboek vanuit een andere hoek
Overleven voor beginners
(Foto)verslag van de Poolse omgang met het grootste vernietinginscomplex van de Holocaust.
Niemandsbruid Meg Rosoff De nieuwe Meg Rosoff Op de ochtend dat ze zou trouwen kroop Pell Ridley in het donker haar bed uit, kuste haar zusters vaarwel, haalde Jack uit de wind en de regen van de boswei en vertelde hem dat ze weggingen. Al was het niet waarschijnlijk dat hij bezwaar zou maken, als paard. Op de
ochtend van haar huwelijk vlucht Pell Ridley op haar paard Jack weg van haar ouderlijk huis. Haar jongste (stief)broertje Bean wil met haar mee. Samen trekken ze rond door het negentiende-eeuwse Engeland. Onderweg raakt Pell eerst haar paard en later ook haar broertje kwijt. Tijdens haar zoektocht ontmoet ze een
stroper, zigeuners en een paardensmid. Rosoff beschrijft op eigenzinnige wijze het rauwe leven op het Engelse platteland in de negentiende eeuw.
Jij kan dit (echt)
opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H. Schenkeveld
Een mooie dag om te sterven
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