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Een Mongoolse nomadenjongen verliest alles waarvan hij
houdt en ervaart dit als zo'n groot onrecht dat hij breekt met
de Mongoolse oppergod: de blauwe hemel.
Kikker-klassieker waarin Kikker zijn vriendjes te hulp schiet.
Het had al dagen geregend. De rivier was buiten zijn oevers
getreden. Kikker, Varkentje en Eend logeerden bij Haas, want
het huis van Haas was het enige huis dat nog droog stond.
Toen raakte het eten op. Kikker kon het best zwemmen en hij
besloot hulp te halen, ondanks de gevaarlijke stroming...
Verhalen spelend in een Oosteuropees joods milieu.
Na een traumatiserende ontvoering staat Daphne s baas
erop dat ze even verlof neemt. Maar zodra ze hoort over de
zaak `Angel , komt daar wat haar betreft niets van in. Angel is
een zesjarig meisje dat geen woord gezegd heeft sinds ze
vier dagen eerder door de politie aangetroffen werd naast
een uitgebrande auto. Vlak bij het wrak zijn twee dode
lichamen gevonden waarvan het onduidelijk is of dit haar
ouders zijn. Wanneer het Daphne wel lukt om Angel aan het
praten te krijgen, krijgt ze een raadselachtig en
angstaanjagend verhaal te horen over een misdaad die
verder reikt dan Daphne had kunnen vermoeden. Een
misdaad die ervoor zorgt dat Daphne haar eigen verleden
onder ogen moet zien
De fantastische en humoristische verwikkelingen rondom de
inwoners van een dorpje in een fictief Zuid-Amerikaans land,
die het aan de stok krijgen met een troep soldaten.
UITGEBREIDE EDITIE "Weggerukt uit het leven...' Zo begon
Tim Overdiek de overlijdensadvertentie voor zijn vrouw
Jennifer Nolan, moeder van hun twee jonge kinderen. Op 22
oktober 2009 werd ze op een zebrapad aangereden door een
motoragent. De dag erna bezweek ze aan haar
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verwondingen. Een week later begon Tim Overdiek te
schrijven, een dagboek, om niets te vergeten van de doffe
pijn van de eerste maanden, het vallen en opstaan en de
woede, haat en wanhoop die hem en zijn zoons regelmatig
overvallen. Maar ook van de heilzame (zwarte) humor en de
intimiteit van het kleine gezin. Wat begon als noodzakelijk van
zich af schrijven, eindigde in het boek Tranen van liefde, over
het eerste rauwe jaar van rouw. Inmiddels is het tien jaar
geleden dat Jennifer overleed. In deze uitgebreide editie van
Tranen van liefde reflecteert Overdiek ook op de jaren die
volgden. Hij schrijft over de confrontatie met Jennifers
dagboeken en met de vrouw die haar longen draagt, over
ouder worden, nieuwe liefdes, en het loslaten van de zoons
die hij met zoveel zorg heeft grootgebracht. En over hoe de
liefde voor Jennifer evolueert. "Haar dood heeft ons niet
geveld,' schrijft hij. "Integendeel, we zijn gaan leven. Waarlijk
leven.' Tim Overdiek (1965) is therapeutisch coach en
schrijver. Jarenlang was hij journalist voor NOS Nieuws,
onder meer als correspondent, adjunct-hoofdredacteur en
radiopresentator. Eind 2019 verscheen het boek Als de man
verliest, dat hij schreef met Wim van Lent. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
Oh My Gouache!The beginner's guide to painting with
opaque watercolourDavid and Charles

Het gaat niet goed met Sabrina's bedrijf - zeg maar
gerust slecht. Net als ze vreest het hoofd niet langer
boven water te kunnen houden, ontmoet ze de steenrijke
en warmbloedige Argentijn Javier. Tot haar verrassing
biedt hij haar financiële steun én vraagt hij haar ten
huwelijk. Niet uit liefde, blijkt, maar om zijn Britse nichtje
te kunnen adopteren. Hoewel Sabrina er een bloeiend
bedrijf voor terugkrijgt, is ze teleurgesteld dat haar
huwelijk alleen maar op papier zal bestaan. Of beloven
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Javiers zwoele blikken toch meer?
Notitieboekje voor Valentijnsdag geschenken. Laat die
speciale persoon in je leven zien hoeveel je van hem
houdt met dit geweldige valentijnscadeau voor hem of
haar. Kenmerken: 100 pagina's gelinieerd papier Uniek
Valentijnsdag geschenk Matte hoes Valentijnsdag
grappen op dekking Gebruik voor vele doeleinden zoals;
schrijf schoollessen, ideeën, dagelijkse notities,
dagboekjournaal, recepten, dagboek en alles wat je erin
kunt schrijven Elke pagina bevat 19 regels Als je het aan
je partner geeft, kan het ook worden gebruikt als een
privé-notitieblok voor het schrijven van liefdesbrieven,
romantische (of ondeugende) ideeën, toekomstplannen,
gedachten en opmerkingen aan elkaar Er is een lege
ruimte aan het begin van de notebook om een speciaal
bericht achter te laten Geweldig Valentijnsgeschenk voor
koppels, moeder, mama, mama, papa, papa,
grootouders, vrouw, man, vriend, vriendin, verloofde,
kinderen, kleinkind, kleindochter, kleinzoon, vriend en
leraar Leuk cadeau op verjaardagen, jubilea,
Valentijnsdag, Kerstmis, moeders, vaders dag of een
andere gelegenheid voor het geven van geschenken
Ook geweldig als een kous stuffer of een goedkope maar
hoogwaardige geheime kerstman aanwezig voor minder
dan 10 dollar Kan ook worden gegeven als een
dankbaar geschenk om te laten zien hoe dankbaar je
bent aan je vriend, partner, vriend, vriendin, echtgenoot,
echtgenote of echtgenoot Kan gebruikt worden als een
blanco notitieboek, dagboek om in te schrijven,
compositieboek of dagboek Afmetingen van 6 "x 9" zijn
van groot formaat om te schrijven en ideaal om in een
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handtas, rugzak of bureaulade te gooien Een uniek
geschenk voor een speciaal persoon. Koop deze
valentijn cadeau notitie ze zullen ze voor altijd van je
houden!
Egyptoloog Ralph Trilipush is geobsedeerd door de
apocriefe koning Atum-hadu, tevens dichter van
erotische kwatrijnen. Het duistere labyrint opent zich in
1922 in de woestijn van Egypte, waar Pushy op zoek
gaat naar de graftombe, en slingert zich dan een weg
door Australische sloppenwijken, ballrooms in Boston, en
via Oxford en de slagvelden van de Eerste
Wereldoorlog, naar een koninklijk hof in verval.
Ondertussen begint een Australische detective aan de
zaak van zijn leven: hij moet een moordenaar opsporen.
En nog één. En misschien zelfs nog één. Zijn zoektocht
voert hem de wereld over en eindigt in Egypte. Daar
worden de beide verhalen in een explosieve climax
samengesmeed. Het resultaat is een briljante expeditie
vol literaire bravoure.
Inleidend overzicht van de drijfveren achter menselijk
gedrag en van de wetenschap die menselijk gedrag en
emoties bestudeert.
Veel mensen maken al kennis met
managementmodellen tijdens de studie in het hoger
onderwijs. Veel klassieke managementboeken
beschrijven één zo’n managementmodel. Vaak is er bij
onderwijs in projectvorm, en natuurlijk in de praktijk,
behoefte aan een methodische aanpak die een leidraad
kan bieden voor een specifieke situatie. Een boek dat op
een gestructureerde wijze een overzicht biedt van de
relevante managementmodellen zou daarbij een
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uitkomst zijn. Dit boek biedt zo’n gestructureerd
overzicht, gebaseerd op een praktische benadering die
logische verbanden legt voor iedereen die werkzaam is
in een organisatie, ofwel daarvoor in opleiding is. Het is
natuurlijk tevens een toegankelijk naslagwerk met
handvatten voor het toepassen van
managementmodellen. In Deel 1 wordt op beknopte
wijze een bedrijfskundige analyse gegeven. Dit biedt een
concreet inzicht in en gevoel voor de bedrijfssituatie aan
de hand van de volgende vragen: - Wat zijn de drijvende
krachten achter de business? - Wat zijn de voor- en
nadelen van de organisatiestructuur en -cultuur, - Welke
belangen hebben onze stakeholders en - Welke invloed
heeft de omgeving op onze organisatie? In Deel 2
worden ruim 100 relevante managementmodellen
toegelicht, op basis van een logische structurering.
Enkele voorbeelden van modellen die in dit boek terug te
vinden: - Ambitie-Realisatiematrix - Balanced Scorecard
- BCG-matrix - Blauwe Oceaan Strategie - CoBIT Kleurenmodel van De Caluwé - Lean - Vijfkrachtenmodel
van Porter Dit boek is geschreven om (aanstaande)
managers, adviseurs en studenten in het hoger
onderwijs die informatie te bieden die nodig is om de
bedrijfssituatie op een zinvolle en diepgaande wijze te
kunnen onderzoeken. Het boek stimuleert hen ook om
hun business-gevoel en intuïtie aan te spreken en niet te
aarzelen om een meerzijdige diagnose te stellen.
Immers, een probleem heeft meestal meerdere oorzaken
en daarmee zijn er ook meerdere keuzemogelijkheden
(dus managementmodellen) om een probleem aan te
pakken. Overzicht van de in het boek besproken
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modellen: 1. 4 P's: Marketingmix (par. 5.8) 2. 5 Vmethode van TNO (par 9.2) 3. 7 S’en-model van
McKinsey (par. 8.2) 4. ABCD-analyse / Externe
marktanalyse (par. 5.3) 5. Abell: Business Definition
Model (par. 4.11) 6. Adopterscategorieën (par. 6.2) 7.
Ambitie-Realisatiematrix (AR-matrix) (par. 9.13) 8.
Amsterdams Model voor Informatiemanagement (par.
9.8) 9. Andrews: Strategieframework (par. 5.9) 10.
Ansoff-model voor groeistrategie (par. 5.4) 11.
Appreciative Inquiry (par. 9.2) 12. Ashridge: Missiemodel
(par. 4.8) 13. D'Aveni: Strategisch Overwicht (par. 5.34)
14. Balanced Score Card (Kaplan & Norton) (par. 9.7)
15. BCG-matrix (par. 5.28) 16. Bedrijfsgeschiedenis (par.
4.3) 17. Bedrijfskolomanalyse (par. 4.4) 18.
Bedrijfsmodellen (par. 4.5) 19. Belbin: Teamrollen (par.
9.19) 20. Benchmarking: Robert Camp (par. 9.4) 21.
Berenschot: Veranderkwadranten (par. 9.6) 22.
Berenschot: Zevenkrachtenmodel (par. 9.6) 23. Big Five,
The (par. 5.17) 24. BiSL: Businessinformatiemanagement (par. 5.10) 25. Blauwe Oceaanstrategie (par. 7.2 en par. 9.20) 26. Blake & Mouton:
Managerial Grid theorie (par. 5.17) 27. Bono, De: De zes
denkhoeden (par. 6.11) 28. Bos, Ten: HRM-cyclus (par
5.5) 29. Bossidy en Charan: Ondernemingsmodel (par.
5.24) 30. Business Model Canvas (par. 8.6) 31.
C4-model van Glouderman/Mintzberg (par. 4.12) 32.
Caluwé, De: Kleurenmodel (par. 4.21) 33. Cameron &
Quinn: OCAI-model (par. 5.11) 34. Cameron & Quinn:
Organisatiecultuur (par. 4.16) 35. Camp:
Organisatieverandermatrix (par. 6.10 en par.9.6) 36.
CMMI: organisatievolwassenheid (par. 5.29) 37. CoBIT:
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IT Governance (par. 9.10) 38. Collins: Good to Great
(par. 4.14) 39. Cooper & Kaplan: Activity Based Costing:
(par. 5.2) 40. COSO: Risicomanagement (par. 9.12) 41.
Covey: Effectief leiderschap (par. 5.17) 42. Deming:
PDCA-cirkel (par. 9.17) 43. DESTEP-model (par. 5.21)
44. DiStefano: Transformationeel leiderschap (par. 5.17)
45. Drucker: Generiek bedrijfsmodel (par. 8.3) 46.
Dupont-analyse (par. 5.22) 47. Duurzaam ondernemen
(par. 7.3) 48. e-HRM (par. 5.13) 49. EFQM en INK-model
(par. 8.4) 50. E&Y: Growing Beyond (par. 8.5) 51.
Fiedler: Contingentietheorie (par. 5.17) 52. Financiële
bedrijfsanalyse (par. 5.14) 53. Goldratt: Theory of
Constraints (par. 6.7) 54. Greiner: Groeifasenmodel (par.
4.15) 55. Grün: Spiritueel leiderschap (par. 5.17) 56.
Hamel & Prahalad: Kerncompetenties (par. 5.16) 57.
Hammer & Champy: Business Process Redesign/Reengineering (par. 7.5) 58. Handy & Harrison:
Organisatiecultuur: (par. 4.16) 59. Hersey & Blanchard:
Situationeel leiderschap (par. 5.17) 60. Hoed, Den: Het
5-boxes-model (par. 4.20) 61. Hofstede: Cultural
framework (par. 5.20) 62. Hornstein/Tichy:
Matrixmethode (par. 8.7) 63. Ishikawa-diagram voor
oorzaak-gevolganalyse (par. 5.18) 64. ISO 9000
Standaard voor kwaliteitsmanagement (par. 6.5) 65. ISO
21500 Richtlijn voor projectmanagement (par. 9.18) 66.
ISO 26000 Richtlijn voor Maatschappelijk
Verantwoordelijkheid Ondernemen (par. 7.4) 67. ISO
38500 Standaard voor Corporate Governance (par. 5.19)
68. ITIL: IT-servicemanagement (par. 9.11) 69. Johnson
& Scholes: Cultural Web-model (par. 5.12) 70.
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model (par. 5.25) 71. Kenniskaart (par. 5.15) 72.
Keuning & Eppink: Organisatie-oriëntatie: (par. 4.17) 73.
Key Performance Indicatoren (par. 9.14) 74. Kim &
Mauborgne: Strategy Canvas (par. 5.27) 75. KOOP:
Klantorderontkoppelpunt (par. 5.6) 76. Kotler: 7-O-model
voor marktanalyse (par. 5.7) 77. Kotter & Cohen:
Verandermanagement: (par. 6.10) 78.
Krachtenveldanalyse: Kurt Lewin (par. 9.5) 79. Kraljic:
Inkoopportfoliomanagement (par. 6.4) 80. Kritieke
Succes Factoren (par. 9.15) 81. Lean manufacturing
(par. 6.6) 82. MABA-analyse (par. 5.30) 83. Mintzberg:
Organisatiestructuren/-modellen (par. 4.18) 84.
Mintzberg: Strategiescholen (par. 4.9) 85. Morgan:
Metaforen (par. 4.7) 86. Novius Architectuur Methode
(par. 5.23) 87. Organisatieverandering (par. 9.3) 88.
Pareto-principe (par. 4.23) 89. Perreault: Product
lifecycle-model (par. 5.31) 90. Porter: Diamant-model
(par. 8.8) 91. Porter: Generieke strategieën (par. 4.6) 92.
Porter: Vijfkrachtenmodel (par. 6.3) 93. Porter:
Waardeketen (par. 4.10) 94. Quinn: Concurrerendewaardenmodel (par. 5.11) 95. Rappa: Businessmodellen
op het web (par. 7.8) 96. Rechtsvormen (par. 4.19) 97.
Sarbanes Oxley Act (par. 9.9) 98. Scenarioanalyse (par.
5.32) 99. Scott-Morgan: De ongeschreven regels van het
spel (par. 4.22) 100. SERVQUAL (par. 5.33) 101.
Slywotzky & Morrison: Winstmodellen (par. 7.10) 102.
SMART (par. 9.16) 103. SPACE-matrix (par. 7.7) 104.
SqEME-methode: procesmanagement (par. 6.8);
procesrollen (par. 6.9) 105. SWOT-analyse (par. 5.26)
106. Theorie X en Y van McGregor (par. 5.17) 107.
Theorie Z van Ouchi (par. 5.17) 108. Treacy &
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Wiersema: Waardediscipline-model (par. 7.9) 109.
Tuckman: Teamontwikkeling-model (par. 6.12)
Het lieflijke landschap van Devon, de rust van het
platteland, verpletterende geheimen uit het verleden:
opkrullen op de bank en lezen maar! Een heerlijke
feelgoodroman voor de lezers van Maeve Binchy Mungo,
een gepensioneerd acteur, trekt zich terug in een klein
dorpje in Devon. De prachtige verbouwde smidse is een
perfecte plek voor zijn vrienden als ze even aan Londen
willen ontsnappen. Een van hen is Kit, die erg van streek
is nadat ze een brief heeft gekregen van haar grote en
enige liefde Jake, na jaren van taal noch teken. Hij wil
haar graag weer zien, en Kit weet niet meer wat ze moet
doen. De warme nadagen van de zomer worden
versplinterd door geheimen uit het verleden die de rust in
het slaperige dorp dreigen te verstoren. Mungo en Kit
zullen zich moeten realiseren dat je de toekomst alleen
kunt omarmen als je het verleden het hoofd durft te
bieden. Maar zullen ze op tijd zijn? De pers over de
boeken van Marcia Willett ‘Een goed uitgewerkte
familiegeschiedenis, mooie natuurbeschrijvingen en
sfeerbeelden maken het geheel zoals we van de
veelgelezen auteur gewend zijn.’ NBD Biblion ‘Met
Willetts veelzijdige, liefdevolle romans waan je je in een
andere wereld.’ Mustreads.nl ‘Echt een heerlijk boek.
Boeiend, ontroerend en volkomen feelgood.’ Daily Mail
Lucy Jarrett staat op een kruispunt in haar leven en
besluit een tijdje terug te gaan naar haar geboortedorp.
Eenmaal in het ouderlijk huis dringt de gedachte aan de
raadselachtige dood van haar vader zich aan haar op.
Ze voelt zich schuldig omdat ze hem alleen gelaten heeft
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op de avond waarop hij verdronk en vraagt zich af
waarom hij eigenlijk ruzie had met zijn broer. Bij toeval
ontdekt ze een verzameling spullen die haar
familiegeschiedenis in een heel ander licht plaatsen. Als
ook oude gevoelens voor haar jeugdliefde een
glasblazer opflakkeren weet ze: het is tijd om schoon
schip te maken. Een meeslepende roman waarin heden
en verleden prachtig in elkaar overvloeien.
In een week tijd kan alles veranderen, vooral als er vurige
passie in het spel is. Dat ervaren Matt en Ella, die elkaar
tegen het lijf lopen op een bruiloft van vrienden. Tijdens het
feest dansen ze met elkaar en slaat er een vonk over.
Meteen zetten ze beiden al hun principes overboord; ze
brengen een week samen in bed door. Bij die ene week had
het moeten blijven, maar Matt kan Ella gewoon niet laten
gaan. En daarom doet hij haar een tamelijk wild voorstel...
Otto is een neushoorn. Hij woont in Toppers kamertje op de
derde verdieping. Topper heeft het niet makkelijk met hem,
want Otto is veel te groot voor het kamertje en hij vreet
enorme hoeveelheden hooi. Hij ronkt zó, dat de muren ervan
scheuren. Hoe komt Topper van Otto af? Door de deur kan
Otto niet, want die is veel te smal.
Schets van de oude geschiedenis van Egypte, Voor-Azië,
Griekenland en Rome.
Een 38-jarige, zwangere vrouw uit Sydney, die als 3-jarig
meisje door haar moeder is verlaten, reist naar Tasmanië om
haar vader, die ze 22 jaar niet heeft gezien, te bezoeken.
Omdat ze het thuis niet bepaald gezellig heeft, zoekt Bobbie
Lee regelmatig haar toevlucht in Rockhaven, het magische
huis van haar beste vriendin, Cincy Jaines. Ze is
gefascineerd door de talloze veelkleurige vlinders die Lenora,
Cincys moeder, er bestudeert. De vriendschap met Lenora en
Cincy is heel belangrijk in Bobbies leven. Ze heeft er dan ook
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alles voor over. Toch kan ze niet voorkomen dat de band
tussen Cincy en haar langzaam maar zeker minder sterk
wordt. Voordat ze erachter kan komen waarom dat is, gebeurt
er iets verschrikkelijks. Van haar dierbare 'vlinderhuis' blijft
niets over dan een herinnering. Jaren later achtervolgt deze
gebeurtenis Bobbie nog steeds. Dan staat op een dag een
onbekende man op haar stoep, die beweert dat Lenora haar
hulp nodig heeft. Een confrontatie met het verleden lijkt
onvermijdelijk
Welcome to the wonderful world of painting with gouache,
with the creative guidance of popular artist and illustrator Zoe
Ingram. In this comprehensive beginner's guide, Zoe shares
everything she possibly can about getting started with
gouache painting. Why gouache? Because this exciting paint
medium creates opaque effects making it more vibrant and
graphic than traditional watercolours, meaning you can layer
it, paint on dark backgrounds and much more. Gouache is
one of the easiest of paint mediums to use. It’s very forgiving
and fun to use and is also versatile. Gouache paint can mimic
watercolour and can give the opacity of oil paint if used with
less water. You can use it to paint large, smooth, flat blocks
of background colour and the finest lines and details.
Gouache paint also dries quickly too, which is a big bonus!
Starting at the very start, Zoe takes you through the basics
and explains what tools and materials you’ll need, then
explores a wide range of techniques and finally, there are a
host of fun and vibrant step-by-step projects that you can
follow along with or use as a springboard for your own ideas.
Zoe Ingram’s distinctive art makes this book a visual treat, as
she shows you how she paints a variety of subjects, from
birds and bugs, to flowers and foliage, to abstract collages,
hand lettering and patterns. Along the way you’ll learn about
colour theory, colour mixing, sketching, washes, mark
making, line work, overlaying, working on dark backgrounds,
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how to get crisp edges, how to add details, different
approaches to collage and even how to digitise your work so
that you can create repeat patterns and custom prints. In the
projects section you can follow along step-by-step as Zoe
paints a very handsome pheasant, a funky beetle pattern, a
trendy houseplant, colourful caterpillars, bright butterflies,
jumbled geometric patterns, a striking owl, pretty florals,
creative lettering, a curious cat and a free-flow abstract floral
piece – after which there will be no stopping you! Beautifully
illustrated, expertly explained and a riot of colour, this book
will kickstart your love affair with gouache, so all that's left is
deciding how to pronounce it... “gooash”...“gwash”...“goouhsh”?!
Taalgids voor Amerikaans Engels voor Nederlandstaligen met
weinig kennis van het Engels.

Summary: Veel pregnanter dan documentaires
geven speelfilms een beeld van de complexiteit,
ambivalentie en gelaagdheid van voedsel als een
sociaal, economisch en psychologisch verschijnsel.
Daardoor ontwaren we op een nieuwe en
spannende manier de betekenis van voedsel door
de tijd heen. Voedsel in speelfilms is altijd
betekenisvol en deel van een historische context.
Films als "The Wedding Banquet" (1993) zijn
ondenkbaar zonder voedsel, in andere films belicht
het op cruciale momenten veranderende
persoonlijke relaties; denk aan "American Beauty",
1999. Een overzicht van twintig films toont de
diversiteit aan situaties waarin voedsel een rol
speelt: van het Iraanse "Fish Fall in Love" (2005) tot
"Fried Green Tomatoes" uit de VS (1991) en
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"Chungking Express" (1994) uit Hong Kong, via
"Ladri di Biciclette" (1948) en de Afrikaanse film
"Black Girl" (1966).
De 57-jarige George Hall kijkt uit naar een
welverdiend pensioen - maar dan ontdekt hij iets
verontrustends. Een cirkelvormige rode vlek op zijn
heup doet hem geloven dat hij huidkanker heeft. Dan
besluit zijn onstuimige dochter te trouwen met haar
volgens George totaal ongeschikte vriendje; zijn
vrouw stort zich in een nogal late en voor George
pijnlijke liefdesaffaire met zijn ex-collega; en het
plezierige en opgeruimde leven van zijn zoon
brokkelt geleidelijk af wanneer hij zich er maar niet
toe kan zetten zijn minnaar uit te nodigen voor de
trouwerij van zijn zuster. Temidden van dit alles
probeert George op een waardige manier gek te
worden, zonder dat iemand last van hem heeft.Een
akkefietje is een roman over de wijze waarop
geestelijk en lichamelijk beschadigde mensen van
elkaar vervreemden - én hoe ze elkaar weer weten
te vinden. Na 'Het wonderlijke voorval met de hond
in de nacht' bewijst Mark Haddon ook met dit boek
dat hij een meester is op het gebied van een op een
geestige, confronterende en aangrijpende wijze
vertellen van een verhaal.
Een heerlijke roman tegen het dector van de tuinen
van ltalië De brochure van het reisbureau belooft
een bezoek aan de meest prachtige tuinen rond het
Comomeer in ltalië. Voor Lucy Gray,
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managementassistent van een tuincentrum, is dit de
kans van haar leven: behalve de tuinen kan ze
eindelijk ook haar vader bezoeken, die al jaren in die
omgeving woont. Ze heeft hem voor het laatst
gezien toen ze nog een tiener was. De
pasgetrouwde Helen en haar steenrijke man zijn net
verhuisd naar het landgoed de Old Rectory. Terwijl
haar man zelden thuis is, stort Helen zich op de tuin.
Maar omdat ze duidelijk hulp nodig heeft, meldt ze
zich aan bij de Garden Club en besluit mee op reis
te gaan. Corad Truman heeft niets met tuinieren. Vijf
jaar geleden verloor hij zijn vrouw, wn zijn leven
draait nu om zijn werk en de zorg voor zijn
changrijnige oom Mac, die verschrikkelijk graag de
reis naar ltalië maakt, maar alleen als Conrad
meegaat. Met grote tegenzin stemt Conrad daarmee
in. 'Alles voor de lieve vrede,' zegt hij. Maar voor
geen van de reisgenoten zal de reis zonder
gevolgen blijven.. ERICA JAMES is een
bestsellerauteur van format en veelgeprezen om
haar meeslepende romans. Van haar verscheen
meest recent Zussen voor altijd. Met ltaliaans voor
beginners won ze de Romantic Novel of the Year
Award. Boek van de week bij Libelle! 'Verrassend,
romantisch en ontroernd. Ik heb gelachen en
gehuild, een topper'! www.chicklit.nl
Donder en Bliksem waren al dien tijd in Italië
geweest, en zij kwamen ook in ongelegenheid. Hun
moeder had de tweelingen opgesloten in een
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vulkaan, om hen tot den zomer van de baan te
houden; want dàn zouden zij weêr nuttig zijn. Daar
beneden vonden zij speelmakkertjes, die hen
behaagden, en hadden zij een vroolijken tijd: zij
stoeiden en kookten en rommelden, en zonden
golven heete lava en asch naar boven, om de lieden
in den omtrek te verschrikken. Dit verveelde hen ten
laatste en toen beraamden zij het plan, om een
aardbeving te doen ontstaan en daarbij zelven de
vlucht te nemen. Zij schopten en trapten dus, als
kinderen, die onder de dekens een beenengevecht
houden, en de aarde dreunde ervan. Het vuur
raasde, Donder rommelde en Bliksem vloog op en
deed pogingen om het deksel van den vulkaan af te
werpen. Ten laatste gelukte dat, en zij stormden
naar buiten met zulk een vreeselijk lawaai, dat de
arme menschen het einde der wereld nabij
waanden. Steden werden verwoest, heuvels werden
verplaatst, de zee stroomde landwaarts in, asch en
steenen bedekten een geheele landstreek en
vernieling en wanhoop heerschten overal.
Gouachefarben sind der neue Stern am HobbymalerHimmel! Dank der enthaltenen Kreidepigmente
können Gouachefarben entweder kräftig und
deckend aufgetragen werden, oder aber dünn und
transparent. Gerade für Anfänger:innen ist das
perfekt, denn kleine Fehler lassen sich so schnell
beheben. Instagram-Star und Künstlerin Zoë Ingram
gibt ihren Leser:innen eine detaillierte Einführung in
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das Malen mit Gouachefarben. Sie liefert
reichhaltige Inspirationen für das eigene kreative
Arbeiten – und für alle, die noch etwas unsicher sind,
gibt es Schritt-für-Schritt-Anleitungen für 11
farbenfrohe Motive zum Nachmalen.
Molly en Jack Campbell hebben alles wat hun hartje
begeert. Een geweldig huis in een dure wijk, een
goedbetaalde baan en een prachtige kleine jongen
met de naam Joey. Het leven kan niet mooier.
Totdat blijkt dat de adoptiepapieren van Joey niet
rechtsgeldig zijn. De biologische vader van Joey,
Rip, heeft zijn straf in de gevangenis uitgezeten en
wil zijn zoon terug. Hij ontdekt dat zijn handtekening
onder de adoptiepapieren door de moeder van Joey
is vervalst. Een rechter is het met Rip eens en
verklaart de adoptie ongeldig. Joey, die nooit iemand
anders heeft gekend dan zijn ouders, bevindt zich
plotseling in een turbulent huishouden met mensen
die hij niet kent en vooral, een vader die niet weet
hoe hij liefde moet tonen zonder geweld te
gebruiken. Molly en Jack grijpen alle mogelijkheden
aan om Joey terug te krijgen, maar lopen steeds
tegen muren op. Durven ze op God te vertrouwen
dat Hij uitkomst zal bieden? Kunnen ze hun zoon
loslaten om hem op die manier te redden?
Er is een weerwolvenfeest op school, wrow! Timmie
draagt een wolvenmasker van papier. Dolfje en
Noura niet. Het is volle maan. Zij hebben geen
masker nodig. Het feest is vol dansende vampieren
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en weerwolven. DJ Leo draait plaatjes. En volgens
meester Frankula gaan Dolfje en Noura de wedstrijd
winnen. Maar dan gaat het mis. Alle maskers
moeten af... Bekroond door de Nederlandse
Kinderjury
Een geheim uit het verleden dat een aantal mensen met zich
meedraagt, leidt in de jaren vijftig tot dramatische
verwikkelingen tijdens filmopnamen in Mexico.
De nieuwe orde is het tweede deel van de Overlevers-trilogie
van Chris Weitz. Het is een adembenemend spannende
dystopische YA fantasy-serie vol actie en avontuur! Na hun
gevaarlijke zoektocht met de schokkende ontknoping
inOverlevers , raken de hoofdpersonen Jefferson en Donna
van elkaar gescheiden. Jefferson keert terug naar New York
met een medicijn tegen de Ziekte, die alleen tieners hebben
overleefd. Donna komt terecht in Engeland. Zullen Jefferson
en Donna elkaar terugvinden? Kunnen zij een nog grotere
ramp dan de Ziekte voorkomen? En wie zijn de vijanden van
de nieuwe orde? Als je van series als Gone van Michael
Grant of Divergent van Veronica Roth houdt, dan is de
Overlevers-serie een aanrader voor jou. Chris Weitz is een
Amerikaanse filmproducer en regisseur. Hij regisseerde o.a.
About a Boy, The Golden Compass en de verfilming van The
Twilight Saga: New Moon. De Overlevers-trilogie is zijn eerste
boekproject. Het is de vertaling van The Young World. De
nieuwe orde is het tweede deel in de serie.
Hij is opzichter op een bouwplaats. Zij is psychologe. Hij is
een notoire vreemdganger en leeft in twee werelden. Zij leeft
in een constante staat van ontkenning. Hij maakt een grote
fout. Zij weet het en zwijgt. De naderende ondergang van dit
ontwrichte huwelijk is onomkeerbaar en dwingt Jodi tot een
beslissing die haar leven voorgoed zal veranderen.
In de lente van 1836 wordt Eli McCullough geboren, het
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eerste mannelijke kind dat het levenslicht ziet in de zojuist
opgerichte staat Texas. Twaalf jaar later worden zijn zus en
moeder vermoord door een groep Comanche-indianen. Eli
wordt gevangengenomen, maar hij weet zich snel aan te
passen aan het bikkelharde leven van de Comanches. Hij
leert hun taal en gewoonten, krijgt een nieuwe naam en vecht
met hen tegen hun veelal blanke vijanden. Wanneer de stam
door ziekte, hongersnood en blanke soldaten wordt
gedecimeerd, raakt Eli geïsoleerd; hij is geen indiaan, maar
ook zeker geen blanke meer. Wat volgt is een avontuurlijke
reis vol tragiek, geweld en geluk van een man die koste wat
kost iets wil bereiken in zijn leven. Naast Eli s verhaal wordt
ook dat van zijn zoon Peter verteld, die de prijs moet betalen
voor zijn vaders onophoudelijke onrust en zucht naar macht.
En het verhaal van de achterkleindochter, Jeanne Anne, een
vrouw die zich staande moet zien te houden in de door
mannen gedomineerde olie-industrie. In De zoon beschrijft
Philipp Meyer op wonderlijke wijze hoe Eli s overlevingskracht
en pragmatisme de latere generaties van de McCulloughs
beïnvloeden. Liefde, eer en kinderen worden opgeofferd in
naam van de ambitie, waardoor de familie een van de rijkste
van Amerika wordt. De zoon is een absoluut meesterwerk
van een groot literair talent.
1915-16, 1918-19, 1925, 1927, 1929 include sections of the
"Geologische overzichtskaart van den Nederlandsch
Indischen archipel".
Verraad, liefde, geweld en de wraak van de goden: het zijn
de ingrediënten van het oudste epische verhaal van onze
beschaving: de Ilias.In deze schitterende hervertelling komen
de eeuwenoude personages weer tot leven - waardoor de
lezer soms aan de kant van de Trojanen, dan weer aan de
kant van de Grieken meestrijdt - om zich uiteindelijk neer te
leggen bij het lot dat zelfs de goden niet kunnen
veranderen...Elk hoofdstuk wordt vertolkt door een ander
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personage uit de geschiedenis, waaronder: Priamus, de
gedoemde koning van Troje. Zijn vader kwam zijn belofte aan
de Griek Herakles niet na, waarmee hij onbewust de vete
tussen Griekenland en Troje deed ontstaan; Helena, de
beeldschone en verwende Griekse prinses. Haar verraad aan
haar saaie echtgenoot Menelaos ten gunste van een
Trojaanse prins zal leiden tot het tienjarig beleg van Troje; De
oersterke, en toch zo kwetsbare, blonde Achilles; De jonge
moedige held Hektor; De wijze Odysseus; En de koppige
koning Agamemnon met zijn gruwelijk ambitieuze vrouw
Klytemnestra.Allen zijn zij marionetten in de handen van de
goden die hen zonder mededogen afrekenen op hun
daden.Het lied van Troje is de formidabele nieuwe roman van
Colleen McCullough, de vrouw die met eerdere romans zoals
De doornvogels miljoenen lezers wereldwijd wist te boeien.
Een warme, herkenbare roman over vriendschap en boeken
Nicole, Harriet, Clare, Susan en Polly komen één keer per
jaar samen om een boek te bespreken. En zodra ze het boek
van de maand dichtslaan beginnen hun eigen verhalen. De
vijf vrouwen zijn zo verschillend als de boeken die ze lezen.
Nicole heeft schatten van kinderen en een geweldige man die
helaas wel heel veel overwerkt. Harriet twijfelt of ze nog wel
van haar perfecte man houdt. Polly’s jonge dochter is
ongewenst zwanger geraakt. Clare moet na talloze mislukte
pogingen om zwanger te worden accepteren dat ze
kinderloos zal blijven. En Susan voelt zich schuldig dat ze
haar dementerende moeder in een verpleeghuis heeft
ondergebracht. Elizabeth Noble woont in New York met haar
man en twee dochters. Ze schreef nog drie andere romans,
waaronder Wat ik mijn dochters nog wil vertellen en Het
weekend ABC.
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