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Het vijfde slachtofferHarperCollins
Een meisje gaat wandelen met haar vader en de hond. Ze luistert heel goed naar alle
geluiden om haar heen. Prentenboek met grappige tekeningen in frisse kleuren. Vanaf
ca. 4 jaar.
Keuze uit de eerste bundel van de Nederlandse dichter (1859-1938).
Tweetalig kinderboek (Nederlands – Engels), met luisterboek "De wilde zwanen" van
Hans Christian Andersen, is niet voor niets een van de beroemdste sprookjes van de
wereld. In een tijdeloze vorm, behandelt het de thema's van de menselijk drama's:
angst, dapperheid, liefde, bedrog, afscheid en hereniging. Deze editie is een prachtig
geïllustreerd prentenboek waarin het sprookje van Andersen in een gevoelige en
kindvriendelijke vorm wordt verteld. Het is vertaald in een veelheid aan talen en is
verkrijgbaar in tweetalige versie in alle denkbare combinaties van deze talen. ? Luister
naar het verhaal in beide talen, vorgelezen door moedertaalsprekers! ? NIEUW: Met
kleurplaten! De afbeeldingen van het verhaal kunnen worden gedownload om te
kleuren via een link in het boek. Bilingual children's picture book (Dutch – English), with
audio The Wild Swans' by Hans Christian Andersen is, with good reason, one of the
world's most popular fairy tales. In its timeless form it addresses the issues out of which
human dramas are made: fear, bravery, love, betrayal, separation and reunion. The
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edition at hand is a lovingly illustrated picture book recounting Andersen's fairy tale in a
sensitive and child-friendly form. It has been translated into a multitude of languages
and is available as a bilingual edition in all conceivable combinations of these
languages. ? Listen to the story in both languages, read by native speakers! ? NEW:
With pictures to color! A download link in the book gives you free access to the pictures
from the story to color in.
Eendje Kiki heeft een enorme hekel aan regen, totdat ze van opa een paraplu en
laarsjes krijgt. Prentenboek met sfeervolle tekeningen in zachte kleuren. Vanaf ca. 3
jaar.
Danielle Steel heeft van haar 90 romans ruim 750 miljoen exemplaren verkocht in zo’n
50 verschillende landen. Meer dan 20 van haar boeken zijn verfilmd voor televisie. Het
spel van de macht is haar 90ste roman en stond direct na verschijnen op nummer 1 in
de bestsellerlijst van The New York Times. ‘Danielle Steel is de koningin van de
feelgood roman.’ Chicklit.nl Fiona Carson is een succesvolle zakenvrouw. Ze is
gescheiden, maar gelukkig met haar werk en haar kinderen. Ook Marshall Weston
bekleedt een toppositie, maar zijn privéleven is nogal ingewikkeld. Marshall speelt zelfs
met vuur. Kan hij zich meer veroorloven omdat hij een man is? Een prachtige roman
over liefde en de manier waarop vrouwen en mannen omgaan met macht.

Geschiedenis van Rotterdam in woord en beeld.
Een duistere psychologische thriller, voor de lezers van Alex Marwood en Gillian
Page 2/12

Acces PDF Braun Thermometer 6013 Manual
Flynn Nadat ze elkaar zestien jaar lang niet hebben gezien, worden de zussen
Jessica en Emily weer met elkaar herenigd. Nu ze hun lastige verleden achter
zich hebben gelaten, keert de warmte tussen hen gelukkig terug. Algauw trekt
Jess zelfs in bij Emily in haar comfortabele eilandhuis, waar ze woont met haar
man en dochtertje Daisy. Pijn en oud zeer maken plaats voor harmonie en
familieliefde. Eind goed al goed, zo lijkt het. Maar als Daisy verdwijnt terwijl Jess
op haar past, begint het perfecte leven dat Emily zo zorgvuldig heeft opgebouwd
uit elkaar te vallen. Had ze haar zusje wel moeten vertrouwen, na alles wat er in
het verleden is gebeurd? De pers over Kleine zus ‘Het is non-stop actie in dit
verslavende boek.’ The Sun ‘Een strakke thriller. Een van de beste boeken van
afgelopen zomer.’ Prima ‘Prachtig geschreven. Dit boek herbergt een duister
mysterie.’ Tammy Cohen, auteur van De nieuwe collega ‘Dit boek deed me
duizend angsten uitstaan.’ Red Magazine ‘Ik kon dit boek niet wegleggen; het
hield me wakker tot twee uur ’s nachts! Briljant.’ Liz Fenwick, auteur van Het
huis op de kliffen
Cirkel van het kwaad is een thrillerserie over de zoektocht naar de ware
toedracht van een twintig jaar oude moord. Na Schaduwkinderen en Uitverkoren
verschijnt in oktober het derde deel en laatste deel: Bloedband. KOMT JULES
ER EINDELIJK ACHTER WAT ER MET HAAR FAMILIE IS GEBEURD? Officier
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van justitie Jules Declerck krijgt op haar werk te maken met de dood van de
vijftienjarig Amber, die ogenschijnlijk het slachtoffer werd van digitaal
kinderlokken, oftewel grooming. Jules heeft al snel het vermoeden dat er iets
heel anders speelt. Als haar ex – misdaadjournalist Harry Simones – anonieme
tips over de zaak ontvangt, raken ze beiden verstrikt in de duistere plannen van
sekteleider Elijah Schillinger. Wat weet deze charismatische man eigenlijk over
Jules’ verleden en over de verdwijning van Jules’ moeder?
De teller staat op vier. Vier blanke vrouwen, allemaal op exact dezelfde manier
vermoord en achtergelaten in hetzelfde gebied. Bij alle vier is het gezicht
ingesmeerd met as. De politie van Florida is er dan ook van overtuigd dat er een
seriemoordenaar aan het werk is. Openbaar aanklager Abe Beckham is in
gedachten al een profiel van de moordenaar aan het opstellen als er een vijfde
slachtoffer wordt gevonden. Hoewel er overeenkomsten zijn met de eerdere
zaken, zijn er ook verschillen. Deze vrouw is namelijk zwart... én ze is een
bekende van Abe. Dan verdwijnt zijn echtgenote spoorloos - vlak nadat zij en
Abe hevige ruzie met elkaar hadden. Opeens is hij niet langer de good guy die
op misdadigers jaagt, maar is hij zelf hoofdverdachte in een gecompliceerde
moordzaak...
Happy Campers is Caravanity’s ode aan de lifestyle van het kamperen. Femke
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Creemers en Marijn de Wijs brachten in Happy Campers meer dan 45
bijzondere, toffe caravans, campers en andere kampeermiddelen samen. Van
over-de-top-gepimpt tot stijlvol gedecoreerd en in ere hersteld; van een 50 jaar
oude vintage caravan tot een nieuwe sleurhut. De meer dan 250 schitterend
vormgegeven pagina’s met grandioze foto’s zorgen voor instant verwondering,
vrolijkheid, enthousiasme en een hoog ‘wil ik ook gehalte’. Dit boek is voor
iedere caravanliefhebber een must-have.
Isabel Evans heeft net een verrassende ontdekking gedaan: ze is een
stravagante, iemand die tussen twee werelden kan reizen. Wanneer ze
geconfronteerd wordt met de gevaren in Talia, het middeleeuwse equivalent van
het huidige Italië, is de verlegen en stille Isabel gedwongen om de kracht in
haarzelf te vinden, een kracht waarvan ze niet wist dat ze die had. Ze komt
terecht in een wereld vol piraten, meedogenloze zeegevechten en dodelijke
vijanden.
Skys moeder is aromatherapeute in Londen, maar door haar ziekte kan ze weinig doen. Als
Sky met een parfumflesje in zijn hand in slaap valt, stravageert hij naar een andere tijd en komt
hij terecht bij een monnik in Giglia, bij ons beter bekend als Florence. Daar leert hij over de
vorige stravaganti en de bedreiging van de Chimicis. In het hier en nu wordt hij iets gelukkiger,
met zijn moeder gaat het beter, en hij leert Nicolas en Georgia (de hoofdpersonen uit Stad van
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sterren) kennen. Sky krijgt zelfs een vriendin, Alice. Terwijl het in Giglia intussen steeds
gevaarlijker wordt, loopt de oude vete tussen de Chimici-familie en de Nuccifamilie hoog op.
Alle stravaganti zullen nodig zijn om Arianne, de mooie duchessa van Bellezza, te
beschermen. Vooral nu de groothertog nieuwe plannen voor haar heeft. Kan Sky ervoor
zorgen dat de rust terugkeert in Talia? Parfum, gif, zwaardgevechten, juwelen, een duel en
liefdesverhalen, dat is Stad van bloemen.
Henning Juul zit in een boot op een donker meer. Een man met een vuurwapen zit recht
tegenover hem. Aan de voeten van de man ligt een lijk dat elk moment in het water zal worden
gedumpt. Henning weet dat hem kort daarna hetzelfde lot zal treffen. En dat dat zijn eigen
schuld is... Doodsteek is het vijfde en laatste boek in de serie over misdaadjournalist Henning
Juul. De delen kunnen los gelezen worden.
Zou iemand in San Francisco beseft hebben dat de deftige mevrouw de Fremery ooit gedoopt
was als slavin? En dat ze als kind door haar vader naar Nederland was gesmokkeld omdat ze
in haar geboorteland Amerika haar leven niet zeker was? Kinderen van fortuin begint bij
avonturier Leon Herckenrath die in 1818 zijn hart verloor aan een jonge slavin en volgt hun
oudste dochter en haar Hollandse man tijdens hun avonturen in Goldrush-Californië. En hoe
verging het hun nazaten, met hun ongebruikelijke erfenis van enorme weelde en zwart bloed?
Een inspirerende familiesaga over mensen die hun leven niet lieten begrenzen door risico's en
hun liefdes niet door huidskleur.
Haas Huppel gaat op zoek naar de lente, maar vindt al doende een vriend. Hardkartonnen
prentenboekje met sfeervolle kleurenplaten in nat-op-nat-techniek. Vanaf ca. 3 jaar.
Een ontroerende roman over liefde, eenzaamheid en familiebanden Nicole groeide op als enig
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kind zonder vader en sindsdien droomt ze ervan zelf ooit een groot gezin te hebben. Als ze tot
haar grote vreugde merkt dat ze zwanger is, lijkt haar droom werkelijkheid te worden... tot bij
een onderzoek duidelijk wordt dat haar baby een erfelijke hartafwijking heeft. Maar zij en haar
man noch haar moeder zijn de oorzaak van het defecte gen. Bang en vol brandende vragen
gaat Nicole naar haar moeder, die in het verleden nooit over Nicoles vader wilde praten.
Geconfronteerd met het verdriet van haar dochter begint -Marianne te vertellen: over de jaren
na de Tweede Wereld-oorlog en de verbittering over alles wat Duits was die toen heerste; over
haar grote liefde uit Frankrijk en de tijd die hen langzaam maar zeker uit elkaar dreef; over de
grote eenzaamheid die ze sindsdien elke dag voelde. Nicole, diep geraakt door het verhaal
van haar moeder, besluit dat het tijd wordt om de wonden uit het verleden te helen en haar
kind een -toekomst te geven, en ze gaat op zoek naar haar vader... De pers over de boeken
van Corina Bomann ‘Een boeiend, maar ook spannend familieverhaal dat de lezer meevoert
langs Engelse landhuizen, exotische landschappen, mystieke gebeurtenissen, historische
details en de romantiek van een verboden liefde.’ NBD Biblion ‘Een mooie roman over de
onthulling van een mysterieus familiegeheim.‘ Chicklit.nl
Voor Crystal Wyatt, opgegroeid in een dorpje in een afgelegen dal, lijkt Hollywood
onbereikbaar. In haar omgeving beweegt Crystals gouden stem de omstanders tot tranen.
Daarom zet ze alles op alles om haar droom te verwezenlijken. Voor Spencer Hill is Crystal
zijn grote liefde, maar hij moet kiezen tussen zijn hoofd en zijn hart, en hij trouwt met iemand
anders. Jaren later ontmoeten ze elkaar weer... Danielle Steel heeft van haar 90 romans rond
de 800 miljoen exemplaren verkocht in ongeveer 50 verschillende landen. Haar romans staan
steevast in de bestsellerlijst van The New York Times. Toegankelijk, glamoureus en
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romantisch tegelijk.’ – Vriendin

Winnaar van de Thrillzone Award voor Beste Nederlandstalige Thriller 2017
*****Vrouwenthrillers.nl 'IJsengel is als het Zweedse landschap: schitterend van
een afstand maar als je langer kijkt, zie je het drama dat zich tussen de schijn
afspeelt en dat is heel knap gedaan.’ ‘Een van de beste Nederlandse
thrillerauteurs.’ M.J. Arlidge De brute ontvoering van mediamagnaat Berndt
Müller zet heel Zweden op zijn kop. Zijn vrouw en dochters zijn wanhopig en
gaan, tegen het advies van de politie in, met de ontvoerders in gesprek. Maar
wanneer ze het geëiste losgeld betalen, verandert er niets; Berndt blijft
spoorloos. Als blijkt dat de ontvoerders allen hun eigen redenen hebben voor het
misdrijf, slaat de vlam in de pan. Intussen ontdekt een klein meisje dat Berndt
wordt vastgehouden op een onbewoond eiland voor de kust van Göteborg. Even
lijkt zijn redding nabij, maar dan blijkt dat het meisje net zo gevangen zit als hij...
De pers over de boeken van Nathalie Pagie ‘Casa Familia is een lekkere
ouderwetse avonturenroman in een modern jasje.’ Vrij Nederland ‘Overtuigend.
De plot zit goed in elkaar, tot en met de allerlaatste verrassende ontknoping.’ De
Telegraaf ‘Wat begon als een heerlijk luchtig te lezen thriller, is door de climax
een boek geworden dat indruk maakt. Knap!’ Thrillzone.nl
Jill Mansell is een absolute bestsellerauteur. Van haar boeken zijn al meer dan
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twee miljoen exemplaren verkocht. Ze schrijft heerlijke feelgood romans, altijd
met humor en romantiek. Sophie Wells werkt als fotografe in de populaire
badplaats St. Carys. Ze heeft besloten niet meer aan een relatie te beginnen; dat
wil ze niemand meer aandoen. Tot haar afgrijzen valt ze toch voor Josh
Strachan, de nieuwe eigenaar van het chique hotel Mariscombe House. Waarom
moet juist hij haar dan betrappen op skinny-dipping? Dat wordt een zomer vol
rozengeur en zonneschijn! Jill Mansell is een absolute bestsellerauteur. Van haar
boeken zijn al meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Ze schrijft heerlijke
feelgood romans, altijd met humor en romantiek. 'Ultieme feelgood!' - Veronica
Magazine 'Een ideaal vakantieboek!' - Chicklit.nl 'Jill Mansell, leading lady van de
chicklit.' - Libelle 'Al lezende krijg je vanzelf een zonnig humeur.' - Vriendin
Virgin River 16 – De weg vooruit De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd
voor Netflix Wat Katie Malone betreft, is het tijd voor een frisse start. Na een
akelige periode, waarin zij en haar twee zoontjes gevaar liepen door de
rechtszaak van haar broer, is het niet langer nodig om teruggetrokken te leven in
Vermont. Ze kunnen terug naar Californië! En dus pakken zij en haar jongens
hun spullen en vertrekken ze richting Virgin River. Uiteindelijk verloopt hun reis
niet zonder problemen, want ze komt - midden in de bergen, en natuurlijk in de
stromende regen - met een platte band stil te staan. Gelukkig arriveert er hulp in
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de vorm van een groepje bikers. Wanneer een van hen zijn helm afzet en ze in
een paar prachtige helblauwe ogen kijkt, is ze even verward. Is dat niet Dylan
Childress, een acteur die vooral bekendstaat als Hollywoods bad boy? Hij ziet er
lekker uit, maar hij lijkt haar totaal ongeschikt voor de nieuwe start die ze in
gedachten heeft. Dylan is onder de indruk van Katie. Toch weet hij meteen dat hij
nooit iets met haar zal beginnen. Ze heeft twee zoontjes, en een gezin is nu
eenmaal niet aan hem besteed, dat zit niet in zijn DNA. Nee, hij zal Virgin River
verlaten zoals hij gekomen is als vrijgezel!
Als Martha, moeder van drie volwassen kinderen, op een avond de uitnodigingen
voor haar tachtigste verjaardag begint te schijven, weet ze dat haar plan om
eindelijk haar grote geheim te onthullen haar familie tot op het bot zal schokken.
Vijftig jaar lang hebben zij en haar echtgenoot David samen een perfect bestaan
opgebouwd, voor henzelf en hun gezin. Maar niemand weet welk offer ze
daarvoor hebben moeten brengen. Nu kan Martha niet langer leven met de
leugen. De hele familie komt bij elkaar in Winterfold, hun prachtige oude landhuis
op het Engelse platteland: Bill, de arts; Florence, de excentrieke academica; en
Daisy, het kind dat altijd anders was dan de rest. Ze nemen hun eigen gezinnen
en geliefden mee voor wat een groots feest moet worden. Wat zal er gebeuren
als Martha eindelijk de waarheid onthult?
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Nadat ze op klaarlichte dag in haar huis wordt overvallen, verandert het leven
van Maartje van Duiven. Ze komt terecht in een achtbaan van ongeloof,
verbijstering en angst. Maartje durft nog maar weinig mensen te vertrouwen en
zoekt naarstig naar antwoorden. Maar daarbij ziet ze een belangrijk detail over
het hoofd.
Harry, een witte hond met zwarte vlekken, probeert van alles om een einde te
maken aan het hoge, luide gezang van zijn buurvrouw. Humoristisch verhaaltje
met veel herhalingen in de tekst, om voor te lezen en zelf te lezen.
Ondanks zijn bloeiende bedrijf en zijn vier prachtige kinderen heeft alleenstaand vader Noah
Falcon het zwaar. Wanneer hij op een dag thuiskomt en tot zijn stomme verbazing een nieuwe
nanny op de kamer van zijn dochters aantreft - haar voorgangster blijkt met stille trom
vertrokken - ziet hij het even niet meer zitten. Helemaal als Tricia, zoals ze heet, aankondigt
dat er in dit huishouden hoognodig wat moet veranderen, te beginnen met de heer des huizes.
Hij zou haar er verdorie gelijk uit moeten gooien! Maar toch, ze heeft iets... Dit verhaal is ook
verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Het hele jaar door zijn er feesten waar Wouter en zijn zusje Mieke naar uitkijken. In Nog één
nachtje slapen… feest! vieren ze de meest bijzondere feesten van het jaar. Deze feestelijke
bundel staat boordevol heerlijke voorleesverhalen over Dierendag, Kerstmis, Sinterklaas,
Oudjaar, Moederdag, Pasen en nog veel meer.
In opdracht van Hare Majesteit geeft een onthullend beeld van het eens zo gesloten 'vergulde
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nomadenbestaan' van een tiental Nederlandse diplomaten. Voor het eerst spreken
Nederlandse ambassadeurs vrijuit over de mores van de diplomatie, de frustraties, de onmacht
en het schaamtegevoel over het gebrek aan internationale daadkracht bij crisissituaties. Twan
Huys heeft met Nederlandse ambassadeurs gesproken die te maken kregen met oorlogen,
revoluties en andere politieke brandhaarden. Tijdens de Golfoorlog, de studentenopstand in
China en de burgeroorlog in Joegoslavië werkten de Nederlandse ambassades ter plekke
permanent onder hoogspanning. Maar alles achter vrijwel gesloten deuren. 'Diplomaten
houden kennelijk niet van publiciteit.' Twan Huys interviewde de ambassadeurs over hun
belevenissen en is erin geslaagd een eerlijk beeld te geven van diplomaten in crisistijd. Twan
Huys is presentator van Nieuwsuur en bedenker en presentator van College Tour. Hij was van
1999 tot 2006 correspondent in de VS en vestigde daarvoor zijn naam met reportages, onder
andere over de voormalige DDR, de vroegere Sovjet-Unie, de burgeroorlog in Somalië en het
verscheurde Joegoslavië. Documentaires van zijn hand over Lynndie England en Ayaan Hirsi
Ali werden internationaal uitgezonden.
Filosofische essays over het perspectief van religie en religiositeit in een
postmoderne/postreligieuze tijd.
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