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In dit feestelijk 75ste Kiekeboe-album komen de Kiekeboes tot een verbijsterende vaststelling: hun televisietoestel loopt
vierentwintig uur voor! Daardoor kunnen ze via de tv te weten komen wat er de volgende dag zal gebeuren, iets waar de lepe
meneer Van de Kasseien meteen belangstelling voor heeft. Wanneer Kiekeboe op het nieuws ziet dat zijn aartsvijand Dédé la
Canaille uit de gevangenis is ontsnapt, duikt hij meteen onder ...
Kiekeboe krijgt van zijn baas, Firmin Van de Kasseien, een vreemde opdracht. Hij moet in de Cubaanse hoofdstad Havana een
kistje Havana- Gilla sigaren ophalen. Charlotte betrouwt het zaakje niet en staat er op dat ze haar man mag vergezellen naar
Cuba. Gelukkig maar, want met de sigaren blijkt er iets bijzonders aan de hand te zijn ...
Als je een gestoorde moordenaar vangt, zou dat toch op z’n minst beloond moeten worden. Niet voor brigadier Logan McRae. Hij
mag ‘zich verder ontwikkelen’ bij de regiopolitie, waar hij – terug in uniform – achter drugsdealers, winkeldieven en soms zelfs
ontsnapt vee aan moet. Totdat in het slaapstadje Banff het lichaam van een jong meisje aanspoelt. Hoofdinspecteur Steele wil
McRae terug bij Moordzaken, maar Logan heeft zijn handen vol aan zijn eigen B-divisie. Terwijl zijn oud-collega’s het platteland
afstruinen, raakt hij toch in het onderzoek verstrikt. Eén ding is algauw duidelijk: de provincie herbergt allerlei gevaarlijke
criminelen – en niet iedereen zal levend naar de stad terugkeren... De pers over De vermisten en de doden 'Ondanks de vele
verhaallijnen is MacBride's schrijfstijl niet erg ingewikkeld en leest het boek vlot.' **** Hebban.nl
Dieser Bildband gibt das Lebensgefühl (Alltag, Freizeit und Kultur) der 1960er-Jahre sowohl in der Bundesrepublik als auch in der
DDR wieder.
Wetboek WegverkeerMakluThe AutocarA Journal Published in the Interests of the Mechanically Propelled Road CarriageAutocarMythologie
voor Dummies [pocketeditie]Pearson Education
Gobelijn is oververmoeid en dringend aan vakantie toe. Onze vrienden nemen hem mee naar een prachtig en rustgevend woud. Ze trekken
de mooie natuur in en ontdekken een bizar standbeeld van een kraai. Een oude vrouw waarschuwt hen voor de kraaienburcht. In een naburig
hotelletje informeert Jommeke naar die fameuze burcht. Hij veroorzaakt daarmee enkel paniek en krijgt geen antwoorden op zijn vragen.
Mysteries boeien natuurlijk onze held. Met z'n allen dringen ze het kasteel binnen...
Overzicht van met name de Griekse mythologie.
Supertalent? Veelvraat? Rockster? Beest? Natuurwonder? Oer-allrounder? Voor Peter Sagan schieten woorden tekort. Want hoe omschrijf je
een fenomeen? Hij is pas 27 en wordt nu al vergeleken met de groten der aarde als Michael Jordan, Lionel Messi en Eddy Merckx, de
godfather van het wielrennen. Sagan boekte in zijn nog jonge carrière al talloze overwinningen. Hij won vijf keer op rij de groene trui in de
Tour – en dat bij zijn eerste vijf pogingen. Hij volgde zichzelf op als wereldkampioen, iets wat maar vijf anderen deden in de rijke historie van
het wielrennen. En hij wint klassiekers. Sagan verovert de harten van het publiek met zijn aanvallende stijl, zijn instinctieve manier van
koersen, en met zijn opgeruimde karakter en zijn wheelies natuurlijk. Sommigen zien in hem de verlosser: de man die de ingedutte, door data
en wetenschap geregeerde wielersport weer populair gaat maken bij een breed publiek. Maar is wat we zien echt? Of het resultaat van een
uitgekiende marketingstrategie?

‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan wordt naar het huis van een
mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste
deel in de Lente-serie van Virginia Andrews. Nadat haar familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt Jordan
March naar oudtante Frances gestuurd, de lang vergeten zus van haar dominante oma Emma. Zij woont in een
afgelegen, vervallen boerderij en is de vreemdste persoon die Jordan ooit heeft ontmoet. Waarom heeft haar oma deze
onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden? Was Frances, net als Jordan, te snel volwassen geworden? In de
donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan een allesvernietigend geheim, waardoor de familie March nooit
meer dezelfde zal zijn... Lees hoe het verhaal van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de Lente-serie!
Odette is de meest gehate vrouw van België. Ze zit in de gevangenis voor medeplichtigheid aan een ophefmakend
zedenmisdrijf. Ze werd meegesleept door M; haar man en de vader van haar drie kinderen. Nooit heeft ze hem
tegengehouden, ze deed alles wat hij haar opdroeg. Of bijna alles. Binnenkort komt ze vrij en gaat ze naar een klooster.
Om te werken. Als ze niet werkt zal ze bidden. Wie is deze vrouw? Speelbal of gewetenloos monster?
Boektrailer
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy getemd worden. Sebastian, zoon
van een graaf, is van huis weggelopen om piraat te worden. Op een van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw
die zegt dat ze zijn echtgenote is. Lucien zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar verdwenen broer zijn
grootste schuldenaar is. Verkleed als man lapt Julienne alle regels van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars om
haar broer te vinden. Hugh wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil al helemaal niets te maken hebben met die
vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.
Korte uitleg, met veel gekleurde tekeningen, van het broeikaseffect. Vanaf ca. 12 jaar.
Hoe zijn de dorpen, steden en rivieren in de Lage Landen aan hun naam gekomen? En de bossen en veengebieden? Riemer Reinsma laat
onder andere zien hoe het mogelijk is dat Zoeterwoude, nu midden in een boomloze vlakte, naar een heus oerwoud genoemd is en hoe we
ons dat woud moeten voorstellen. En hoe zit het eigenlijk met Montfoort midden in de provincie Utrecht, en toch een naam die uit het Frans
komt? Nog zon raadsel: de eeuwenoude namen die men halverwege de twintigste eeuw toebedeelde aan de toen fonkelnieuwe dorpen in de
Noordoostpolder, zoals Nagele. Ook hedendaagse themas passeren de revue. Als twee of meer gemeenten besluiten samen te gaan, is het
soms een hele toer om het eens te worden over de nieuwe naam. Etten en Leur werden Etten-Leur, maar als er vijf gemeenten samengaan
is zon optelsom niet vol te houden. En hoe is het gesteld met de carnavalsnamen? Zijn die allemaal bedacht door de Raden van Elf? Dit boek
beschrijft alle fascinerende wetenswaardigheden van de plaatsnamen in Nederland en Vlaanderen. Riemer Reinsma publiceert regelmatig
over taal. Hij is vaste medewerker van het maandblad Onze Taal en van het Nederlands-Vlaamse tijdschrift Neerlandia/Nederlands van Nu.
In 2006 verscheen zijn boek Van hier tot Tokio, dat geografische namen over de hele wereld behandelt.'
De vierenveertigjarige Augusta de Wit besluit op een augustusochtend in 1989 haar geschiedenis onder ogen te zien. Zij gaat op zoek naar
de naam en verblijfplaats van haar vader, een Duitse soldaat over wie zij bitter weinig weet. Op reis naar Weimar wordt zij vergezeld door
twee jonge mensen die ieder hun eigen motief hebben om met Augusta mee te gaan. Als ze eenmaal begonnen is met de cartografie van
haar bestaan, moet iedere verborgen plaats worden bezocht. Dat brengt haar in het gezelschap van haar ex-minnaar naar Kreta, waar het
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pijnlijkste deel van het zelfonderzoek ligt. In 'De naam van de vader' stelt Nelleke Noordervliet vragen naar schuld en verantwoordelijkheid en
onderzoekt zij de verhouding tussen individu en samenleving.
Alexandra keert met gemengde gevoelens terug naar haar alledaagse leven nadat ze werd ontvoerd en de hoofdrol speelde in een bijzonder
en opwindend experiment. Ze is nu vrij, maar haar gevoelens van opwinding maken plaats voor angst, niet in de laatste plaats doordat haar
minnaar Jeremy Quinn nog wanhopig zoekt naar kennis die Alexandra heeft... Ze moet zich verzoenen met beslissingen die ze tijdens haar
gevangenschap heeft genomen en accepteren dat deze haar toekomst bepalen. Op zoek naar antwoorden gaat ze op reis en leert ze over
lang vergeten en uiterst spannende rituelen. Zal Alexandra de ware betekenis van vrijheid nog leren? En zal ze nu eindelijk de rol omarmen
die ze is voorbestemd te spelen? Kom met mij is het vervolg op Speel met mij en Voel met mij. Voor de lezers van Negentig dagen
Genevieve en Vijftig tinten grijs.

Het platteland van Engeland, 1752. Agnes Trussel is zeventien jaar, terwijl de winter nadert, haar vader geen werk heeft
en het allerlaatste varken wordt geslacht. Voor de schandelijke geheimen die zij met zich meedraagt is nergens plaats en zeker niet in het tochtige huisje waar ze met haar zes broers en zusjes woont. Ten einde raad vlucht Agnes naar
Londen. Ze vindt onderdak bij vuurwerkmaker John Blacklock en wordt al snel zijn assistent. Agnes geniet met volle
teugen van de vreemde wereld vol vuur, vonken, rook en glans. Maar haar blijdschap wordt overschaduwd door zorg.
Wat zal er gebeuren als haar geheimen uitkomen? Wacht haar dan het gevang, de galg misschien? Dan dient zich
Cornelius Soul aan, handelaar in kruit. Agnes verzint een plan dat haar in één klap zal redden van haar zorgen. Maar
daarvoor zal ze sluw te werk moeten gaan...
In het Engeland van de nabije toekomst is een extreem rechtse regering gekozen. Haar nieuwe antiterreurwetten geeft
haar de volledige macht om mensen te arresteren en vast te houden zonder proces. Arthur Priestley is een
zachtmoedige tandarts die op een goede dag wordt opgepakt en naar 'De Inrichting' gebracht, een oud en afgelegen
victoriaans landhuis. Arthur heeft geen idee waarom hij is opgepakt, en zijn vrouw Julia heeft zelfs geen idee waar Arthur
is. Samen met de journalist Tom Clarke gaat ze op onderzoek uit. Opgesloten is niet alleen een spannende en
indringende thriller, het is ook een roman die een onthutsend kijkje biedt in de nabije toekomst; een toekomst waarin
'antiterreur' centraal staat. Mét straatcommando's maar zonder rechters, mét orde maar zonder recht, een toekomst
waarin het lot van één man niet meer telt. Arthur Priestley is zo'n man, Opgesloten is zijn verhaal.
Iedereen sprak erover en wilde ernaartoe: het Gooise buitenhuis Jagtlust, waar alles gebeurde wat in het burgermans
Nederland van voor 68 nog niet kon. En dat met superieure stijl, ongebreidelde creativiteit en een even onstuitbare
levenslust: `Je stampte met je voet op de grond en het was feest, aldus Remco Campert. Maar toen Annejet van der Zijl
op zoek ging naar de geschiedenis van dit mythische landhuis, ontdekte ze dat ook de prachtige chaos die Jagtlust
heette, een onvermoed donkere keerzijde had. Jagtlust is het debuut van Annejet van der Zijl en verscheen in 1998. De
ontvangst was lovend: `kostelijk (Het Parool); `meeslepend (de Volkskrant); `wervelend (De Telegraaf). Nu wordt het
boek beschouwd als het begin van wat NRC Handelsblad onlangs noemde: `[Annejets] triomftocht door de verhalende
non-fictie, met veelgeprezen en massaal gelezen titels als Anna (2002), Sonny Boy (2004) en Bernhard (2010).
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