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Zonder twijfel Khaddafi s best bewaarde geheim. En
het schokkendste. Soraya is veertien als Khaddafi
haar middelbare school met een bezoek vereert. s
Avonds vertelt ze haar moeder hoe het is gegaan en
ze is mateloos trots op het feit dat Khaddafi haar
haren heeft gestreeld. Wat zij en haar familie op dat
moment nog niet weten, is dat dat ene, teder
overkomende gebaar haar lot heeft bezegeld. De
volgende dag wordt Soraya onder valse
voorwendselen meegenomen om plaats te nemen in
Khaddafi s harem. Zeven helse jaren lang is ze het
slachtoffer van verkrachting, lichamelijk en geestelijk
misbruik en marteling. Tot ze tijdens de
volksopstanden van 2011 weet te vluchten
De verleidelijkste vrouw van het land, een stoere
held en een antrekkingskracht die beiden te gronde
kan richten. Vijf jaar lang was Sapphire de meest
geliefde concubine van de koning. Nu is ze vrij. En
dan ontmoet ze Wulfric, kroonprins van een
rivaliserend rijk. Hoewel hun liefde verboden is,
besluiten Sapphire en Wulfric één nacht met elkaar
door te brengen. Eén nacht, en dan zullen ze elkaar
nooit meer zien. Maar bloed kruipt waar het niet
gaan kan en de onweerstaanbare
aantrekkingskracht tussen Sapphire en Wulfric
brengt beide koninkrijken aan het wankelen.
Voor studenten in het universitair onderwijs en
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praktijkjuristen.
Emily heeft de pest aan die arrogante Londense
winkelmeisjes, die haar achter haar rug uitlachen.
De meisjes hebben echter geen flauw benul dat de
slonzig geklede Emily een professionele 'mystery
shopper' is - met een verborgen camera. Sandie
houdt van mooie spullen. Wanneer zij wordt
ontslagen, is 'undercover' winkelen de enige manier
om haar passie voor glamour te blijven stillen.
Grazia is een arme weduwe maar wil haar luxe
levensstijl niet veranderen. Ook zij gaat incognito
vele winkels bezoeken. Hoe meer schoenen, parfum
en lingerie ze koopt hoe minder tijd ze heeft om te
rouwen. Emily, Sandie en Grazia zijn door
omstandigheden 'shopaholic' van beroep en worden
dikke vriendinnen. Tot er plotseling dikke ruzie
uitbreekt. Een bruisende, hippe roman over
vriendschap en dromen, die een spannend kijkje
achter de schermen biedt van de duurste winkels.
De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt
overal lekkers naartoe: naar de aapjes in het
oerwoud, de pinguins op de Zuidpool en een beertje
in zijn grot. Kun jij alle eitjes en lekkernijen vinden?
Groot zoekplatenboek met kleurrijke, gedetailleerde
dwarsdoorsnedes waarin gezocht en geteld moeten
worden. Vanaf ca. 4 jaar.
De New Yorkse politieman-met-Russische-roots
Artie Cohen vindt in een speeltuin in Brooklyn een
dood meisje, dat vastgetapet is aan een schommel.
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Algauw komt hij erachter dat de moordenaar het
verkeerde meisje heeft vermoord: het slachtoffer had
de dochter van Arties goede vriend Tolya moeten
zijn. Artie opent de jacht op de dader – het spoor
voert hem naar Londen, de nieuwe thuishaven van
de Russische maffia. Hij raakt verstrikt in een
maalstroom van geld en criminaliteit en ontdekt een
pijnlijk detail over zijn verleden. Zijn de dingen wel
zoals ze altijd leken te zijn? Reggie Nadelson schrijft
spannende en tegelijkertijd toegankelijke boeken
over internationale criminaliteit. Haar personages
zijn van vlees en bloed en de dialogen spatten van
de pagina.
Studieboek op hbo-niveau met betrekking tot de keuze en de
implementatie van softwaresystemen voor het beheer van
ondernemingsgegevens.
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.
Melvin wil zijn muts terugChilton's Ford--Ford Tempo/Mercury
Topaz 1984-92 Repair Manual

Nic Costa (5) De dood van de zoon van een
archeoloog, lijkt te maken te hebben met de rituele
verering van de god Mithras. Rechercheur Nic Costa
zet alles op alles om de zaak op te lossen. Een
nieuwe thriller in de uiterst succesvolle Nic Costareeks Op een plein op de zuidelijkste van de zeven
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heuvels van Rome, de Aventijn, ligt Villa Malta. Een
van de sleutelgaten van de villa biedt een
spectaculair uitzicht op de koepel van de St. Pieter.
De zevenjarige Alessio Bramante kijkt elke dag op
weg naar school even door het sleutelgat. Maar op
een dag verdwijnt hij spoorloos in de catacomben
onder de villa, te midden van de resten van een
Mithraïsche tempel. Hoofdverdachte is de vader van
de jongen, Giorgio Bramante, een charismatische
hoogleraar archeologie. En zes van zijn studenten
hebben Alessio tijdens een drinkgelag betrokken bij
een bizar ritueel ter ere van de god Mithras.
Uiteindelijk pakt de politie Giorgio Bramante op voor
de moord op zijn zoon. Veertien jaar later duikt in
een relikwieënkastje in een klein museum langs de
Tiber op onverklaarbare wijze een T-shirt op van
Alessio waarop verse bloedvlekken verschijnen. Na
een jarenlange gevangenisstraf is Bramante
inmiddels vrijgekomen, en een voor een sterven alle
betrokkenen bij de verdwijning van zijn zoon.
Inspecteur Costa en zijn team raken verstrikt in het
duistere web rondom de mysterieuze verdwijning
van Alessio en de riten rond de zeven sacramenten
van Mithras. De interactie tussen Hewsons drie
rechercheurs en de karaktertekeningen van zijn
personages tillen dit boek ver uit boven plot-driven
boeken als De Da Vinci Code en diens navolgers.
Een superieure mix van geschiedenis, spanning en
menselijkheid. Booklist Vernuftig.... Met een
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doordachte oplossing die maar weinigen zullen
verwachten. Publishers Weekly
This manual helps to keep your car in top condition:
There is a chapter on owner maintenance, up-todate specification charts, and an expanded index
that helps you locate information fast.
Als het tienermeisje Dora Lennox op
woensdagmiddag uit school komt treft ze de
voordeur van het huis open aan. Hoewel de auto op
de oprit staat, is het stil in huis. Dan doet Dora een
verschrikkelijke ontdekking: haar moeder Ruth ligt op
de grond, vermoord. Maar wie zou een doodgewone
huisvrouw willen vermoorden? En waarom?
Inspecteur Karlsson krijgt de zaak toegewezen.
Wanneer tijdens het politieonderzoek aan het licht
komt dat Ruth Lennox een geheim leven leidde, is
haar gezin geschokt. Om het onderzoek te kunnen
voortzetten schakelt Karlsson Frieda s hulp in, die hij
nu meer nodig heeft dan ooit tevoren. Maar Frieda
heeft zo haar eigen problemen. Ze heeft veel moeite
om de mislukte aanslag op haar leven te verwerken.
En als ze dan ook nog door een van haar patiënten
op het spoor van een seriemoordenaar wordt gezet,
raakt Frieda steeds dieper verstrikt in een gevaarlijk
web. Of is het slechts haar eigen verbeelding die
met haar aan de haal gaat? Zal het Frieda lukken
het duistere geheim op te lossen voordat ze er zelf
door wordt verzwolgen? Wachten op woensdag is,
na Blauwe maandag en Dinsdag is voorbij, de derde
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thriller met Frieda Klein in de hoofdrol. Opnieuw
heeft Nicci French een razend spannende en goed
geconstrueerde thriller geschreven, waarin het leven
van Frieda stapje voor stapje verder wordt
blootgelegd.
Als Thomas met zijn familie verhuist naar een
afgelegen plaatsje, gebeuren er geheimzinnige
dingen. Volgens een oude voorspelling moeten
Thomas en zijn jongere broers en zussen als 'De
Vijf' de stad Raveleijn bevrijden. Vanaf ca. 9 jaar.
American Beauty in boekvorm, in de traditie van
John Cheever, John Updike en Richard Yates
Volwassen worden kun je op elke leeftijd. Anders
Hill, 60 jaar en bijna met pensioen, voelt zich
opgesloten in ‘het land van vaste gewoonten’: de
afgelegen gehuchten in Connecticut, die verbonden
worden door de treinen vol forenzen. Als de studies
van hun zoons zijn afbetaald verlaat Anders zijn
vrouw, koopt een appartement en begint een nieuw
leven. Al snel vraagt hij zich af of deze beslissing wel
zo verstandig was. Tijdens een feestje bij vrienden
van zijn ex-vrouw zet hij een aantal gebeurtenissen
in gang die zowel hilarisch als catastrofaal
uitpakken. Is het leven dat hij de rug toekeerde
misschien júíst wat hij nodig heeft?
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
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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...
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