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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.
Suzan speelt hockey, net als haar broer Joost. Als zijn team een nieuwe trainer krijgt, is iedereen op de hockeyclub meteen weg
van hem. Rogier is aardig en grappig én hij heeft nog geen vriendin. Suzan en haar vriendinnen vinden hem wel wat voor de
moeder van Britt. Maar al hun pogingen om de twee samen te krijgen, mislukken. Als Britt tijdens een wedstrijd op de familiedag
een stick tegen haar hoofd krijgt, wordt haar moeder zelfs boos op Rogier. Had hij, als scheids, niet wat eerder kunnen fluiten?
Lukt het geheime plan van de meiden nu nog wel? Een topteam!, het eerste deel uit de serie Supersticks, werd getipt door de
Nederlandse Kinderjury 2009.
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn aartsvijand, stuurt hij zijn dochter als bruid naar een
stamhoofd om diens loyaliteit te kopen.
‘Een huis vol familie’ van Karen Kingsbury is een must-read voor de fans van de geliefde familie Baxter. In deze warme en
liefdevolle roman komt de hele familie bijeen om de feestdagen met elkaar door te brengen. Er zijn twee jaar verstreken sinds een
vreselijk ongeluk een aantal familieleden het leven kostte. Nu probeert iedereen op zijn of haar eigen manier de draad weer op te
pakken. Vader John heeft een speciale gast uitgenodigd: Kendra Bryant, die haar leven dankt aan het hart van zijn dochter. Maar
lang niet iedereen is het ermee eens dat Kendra van de partij is. Karen Kingsbury schreef al vele romans en spin-offs over de
familie Baxter, die de harten van vele lezers gestolen heeft. ‘Een huis vol familie’ volgt op ‘Zo dichtbij’, maar is ook goed op
zichzelf te lezen.
De wolventemmeropgejaagd
Suzan zit in de E2 en is gek op hockey. Maar Carlijn, die sinds kort in het team speelt, wordt steeds fanatieker. Dat is niet goed
voor de sfeer. Gelukkig heeft Suzans teamgenoot Amber een leuke mededeling: haar vader heeft een oud busje gekocht.
Daarmee gaan ze voortaan naar elke uitwedstrijd. Was Britt er nog maar bij, denkt Suzan. Die had dit écht leuk gevonden.
Jammer genoeg speelt Britt nu in de E1 en daarom ziet Suzan haar niet meer zo vaak. Intussen wil Britt eigenlijk terug naar haar
oude team, al kan ze in de E1 beter leren hockeyen. Dit wordt een lastige keuze: kiest Britt voor vriendschap of presteren op een
hoger niveau?
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière bij een
glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een dramatische,
pijnlijke en onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New York, waar ze haar tijd vult met
een suf baantje. Ze moet terug naar Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt
ze met haar bejaarde bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze
door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet
meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor Mac.
Beschrijving van de geschiedenis, geloofsleer en visie op huidige levensproblemen van de oosters-orthodoxe kerken.
Dikke bundel vol hockeyavonturen! Lezen over je favoriete sport is altijd leuk! Daarom verschijnt dit voorjaar een fijne dikke bundel
met drie hockeyverhalen voor een zacht prijsje. De boeken Een topteam!, Hockeygeheimen en Hockeyhelden gaan over Suzan en
haar hockeyvriendinnen. Zij beleven in elk deel een sportief avontuur. Deze bundel is uitermate geschikt voor meiden van zeven
jaar en ouder die lekker willen lezen over hun hobby én is zodoende zonder AVI-vermelding. Precies voor die groep die al (een
beetje) klaar is met de AVI-boekjes over hockey, maar nog niet toe is aan de 10+-leesboeken over hun favoriete sport. Voor alle
meiden die gek zijn op hockey Dikke bundel voor een kleine prijs Leuk ook als cadeau voor al je hockeyvrienden!
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van haar man en zet
elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een
dag een artikel leest over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel
tot de conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken.
Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af
komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee kinderen in Engeland.
Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of
een middagje op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
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.
Lekker lezen dankzij PrismaDyslexie-boeken Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit
lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder
leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Suzan en haar vriendin Luna gaan voor het eerst hockeyen in een
achttal. Dan komt de fanatieke Britt hun team versterken. Britt is net verhuisd omdat haar ouders zijn gescheiden, en ze heeft het
daar behoorlijk moeilijk mee. Gelukkig weten haar teamgenootjes Britt op te vrolijken. Ze verheugen zich erg op hun eerste
wedstrijd. Maar als het zover is, heeft Luna meer aandacht voor Suzans tweelingbroer Joost dan voor de bal. En waarom speelt
Britt ineens zo slecht? Lukt het de meiden dankzij de nieuwe mascotte toch nog om te winnen?

Runa (14) vertrekt vanuit Italië met vijftig wolven op zoek naar een veilige plek voor de bedreigde dieren. Een van hen is
Rocco, die van mens in een wolf is veranderd. Het wordt een gevaarlijke tocht, waarbij wolvenhater Giacomo maar ook
journalisten en de kinderbescherming haar proberen te dwarsbomen. Vanaf ca. 12 jaar.
Kasper (9) kan ineens in een dier veranderen. Soms lukt het om dat tegen te houden. Als Kasper wil voorkomen dat hij
bij tante Brenda moet gaan wonen, moet hij zijn krachten onder controle krijgen. Zal dat lukken? Met veel grappige zwartwitte tekeningen. Vanaf ca. 8 jaar.
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Suzan is uitgekozen als Mini van de week. Op zondag mag ze de wedstrijd openen van het Dames 1-team. Ook wordt ze
geïnterviewd voor het clubblad. Superspannend allemaal! Omdat de wedstrijd pas 's middags wordt gespeeld, gaat
Suzan eerst nog met wat vrienden varen op de plas. Als ze terugroeien, zien ze dat er een jongetje van de steiger valt.
Suzans vriendin Luna bedenkt zich geen moment, en springt in het water om hem te redden. Ze brengen het jongetje
gauw naar zijn moeder en vergeten helemaal de tijd. Lukt het Suzan nu nog wel om als Mini van de week de eerste bal
te slaan? Een topteam!, het eerste deel uit de serie Supersticks, is getipt door de Nederlandse Kinderjury 2009.
Twee essays over de revolutionaire rol die de electronica zou kunnen spelen in maatschappelijke veranderingen.
Toen het Romeinse rijk eenmaal een wereldrijk was kwam er een einde aan de republiek. Rome baadde in bloed. De burgeroorlogen waren
zo gewelddadig geweest dat het volk blij was met een alleenheerser die vrede bracht. Hij noemde zichzelf Augustus: ‘de door God
begunstigde’. De lugubere roem van de door Augustus gestichte dynastie is nooit verbleekt. Er is geen familie die kan bogen op een
vergelijkbare rij fascinerende namen. Tiberius, berucht om zijn perversiteit, was een formidabele generaal die eindigde in verbitterde
afzondering; Caligula, gevreesd vanwege wreed-heden en vernederingen, reed over de zee; Agrippina, Nero’s moeder, wrong zich in
bochten om haar zoon, die haar zou vermoorden, aan de macht te brengen; Nero zelf trouwde met een eunuch en bouwde een sprookjespaleis op de restanten van het door vuur verwoeste centrum van zijn stad. Tom Holland schetst een ver-bijsterend portret van Romes
eerste keizerlijke familie. Dynastie gaat over haar aantrekkingskracht en over de bloedige slagschaduwen van haar misdaden, over de
imposante hoofdstad die door Augustus in marmer werd herbouwd en over donkere Duitse bossen vol barbaren. De personages vormen een
spectaculaire cast van moordenaars en metroseksuelen, overspeligen en druïden, konkelende groot-moeders en weerspannige gladiatoren.
Als jongeman hield Daniel Klein een schriftje bij met korte citaten en levenslessen van grote filosofen, voorzien van eigen commentaar. Op
gevorderde leeftijd vindt hij het schriftje terug. Hij raakt opnieuw geïnspireerd door deze denkers en door wat ze te melden hebben over de
juiste manier van leven. Met veel humor en zelfrelativering voert Klein de lezer langs de grote namen van de filosofie. Met aanstekelijk plezier
maakt hij duidelijk wat hedonisme, existentialisme, de leer van de vrije wil en al die andere stromingen eigenlijk inhouden – en vooral wat ze
betekenen voor uw en zijn persoonlijk leven en voor dat van zijn hond.
Pleidooi tegen de liberalisering van de wereldhandel vanwege de negatieve effecten op het milieu en de internationale inkomensverdeling.
Het leven in een Vlaams gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog gezien door de ogen van een klein meisje.
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