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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.
In haar schoenen Abby McDonald Scherp en
humoristisch Tasha, een losgeslagen en
goedgebekte studente uit Amerika, vlucht naar
Engeland nadat het hele land op televisie heeft
kunnen volgen hoe ze in het bubbelbad belandde
met een bekende tv-persoonlijkheid. Ze ruilt van
universiteit en kamer met de serieuze, hard
studerende Emily uit Oxford. Maar al snel ontdekt
Tasha dat het leven op de Universiteit van Oxford
niet te vergelijken is met haar studentenleven in
Amerika Ondertussen probeert de schuchtere,
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preutse Emily in het zonnige Californië haar exvriendje te vergeten die haar keihard heeft gedumpt.
Gehuld in hippe zomerjurkjes loopt ze allerlei
feestjes af en stort zich op de knappe beach boys.
Maar wat ze ook doet, ze blijft zich dat vreemde
meisje met dat gekke accent uit Engeland voelen
Wanneer Tasha en Emily zich geen raad meer
weten in hun vreemde omgeving, zoeken ze elkaar
op via MSN. Kunnen Tasha en Emily elkaar helpen
zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving
zonder zichzelf te daarbij volledig te verliezen? In
haar schoenen is een goed geschreven, coming of
age-roman die vlot leest en ondertussen belangrijke
themas bespreekt.
.....
In `De wonderbox gaat Roman Krznaric op zoek
naar antwoorden op grote levensvragen. Die zoekt
hij niet in de geluks-psychologie of bij
zelfhulpgoeroes, maar in de geschiedenis. De
geschiedenis levert namelijk beproefde wijsheden
op, gebaseerd op de levenservaring van velen. Voor
de Australische denker Roman Krznaric is de
geschiedenis een `wonderbox vol levenswijsheid. Of
het nu gaat om opvoeding, werk, geld of sterven. In
`De wonderbox komt Krznaric met verrassende
inzichten, gebaseerd op historische feiten en
verhalen. Maak deze avontuurlijke tijdreis met
Roman Krznaric en verwerf gloednieuwe inzichten in
moderne levenskunst. Roman Krznaric is
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cultuurhistoricus en medeoprichter van en docent
aan de School of Life in Londen. `Een boek vol
verrassende resultaten uit het verleden. Met wel
degelijk resultaten voor de toekomst. de Volkskrant
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
‘Opwindend... Opnieuw een sterk bewijs van het
enorme talent van de auteur. Becky Masterman
speelt op meesterlijke wijze met de verwachtingen
van de lezer.’ Janet Maslin, The New York Times ExFBI-agente Brigid Quinn is beschoten, gestoken en
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als lokaas gebruikt voor een seriemoordenaar. Ze
wist echter altijd op haar instinct en haar FBI-training
te vertrouwen. Maar nu, terwijl ze het rustiger aan wil
doen, krijgt ze te maken met een verdronken jongen.
De familie van het slachtoffer is ervan overtuigd dat
zijn dood geen ongeluk was. Razendsnel moet
Quinn alle puzzelstukjes in elkaar zetten, omdat ze
ook zelf weer wordt bedreigd, en het gevaar is veel
dichterbij dan ze denkt... ‘Een van de meest
memorabele FBI-agenten sinds Clarice Starling.’
Publishers Weekly ‘Brigid Quinn is een heldin om
van te houden.’ Linwood Barclay
Prentenboek met gekleurde litho's waarop
afbeeldingen van schepen uit verschillende
tijdperken en landen. Er wordt begonnen met
boomstammen en geëindigd met een brik.
Artikelen over globalisering in verband met allerlei
aspecten van voedsel, voedselproductie en
voedselvoorziening wereldwijd.
In een meervoudige moordzaak, geteisterd door
leugens en misleiding, is advocaat Dismas Hardy
wettelijk verplicht om een verschrikkelijk geheim te
bewaren ook al staat het leven van zijn cliënt op het
spel. Als Dylan Vogler, bedrijfsleider van het
populaire koffietentje Bay Beans, dood wordt
gevonden in een steegje, leidt de vondst van
marihuana in zijn rugzak tot de ontdekking dat de
high society van San Francisco haar drugs bij het
onschuldig ogende koffietentje kocht. Politie en
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media wijzen al snel met een beschuldigende vinger
naar Maya Townshend, de eigenaar van Bay Beans
en het nichtje van de burgemeester. Op Dylans
klantenlijst blijken een paar zeer belangrijke en
invloedrijke personen te staan en Maya lijkt de spil in
een levensgevaarlijk web te zijn geweest.
Een oude vrouw verdwijnt tussen Purmerend en
Amsterdam, op een architect worden drie kogels
afgevuurd, en er is ook nog een oude man
verdwenen. De Cock komt in een wespennest
terecht. Een oude vrouw verdwijnt tussen
Purmerend en Amsterdam. Op een architect worden
drie kogels afgevuurd. En er is ook nog een oude
man verdwenen. Familieleden van de drie
genoemden reageren of verdrietig, of verbaasd of
ongerust. Rechercheur De Cock (met ceeooceekaa)
van het Amsterdamse bureau Warmoesstraat komt
met zijn medewerker Vledder in en wespennest
terecht en begeeft zich zelf op vreemd terrein
(Purmerend, Enkhuizen en Medemblik) om eruit te
komen. Beide rechercheur raken in een
schimmenrijk het spoor volkomen bijster. Nog nooit
heeft De Cock zo'n bizarre zaak gehad.
Samen met zijn assistent Vledder stond rechercheur De Cock
toe te kijken hoe twee ziekenbroeders een lijk uit het water
van de Brouwersgracht ophaalden. De dode bleek een nog
betrekkelijk jonge man te zijn met een innemend uiterlijk.
Vledder stond er even naar te kijken en zei toen: 'Ik weet het
niet, maar ik heb het ellendige gevoel dat we nog een
heleboel narigheid met hem krijgen. Die vreemde wond aan
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zijn hoofd zint mij niet. Bovendien lijkt die man niet het type
dat zomaar in het water loopt.' Vledder had het bij het juiste
eind. Leon, die zich ook wel Sjaak of Marcel liet noemen, was
het slachtoffer van een misdrijf. De oplossing ervan zou de
beide rechercheurs voor heel wat raadsel stellen.
Zou het niet geweldig zijn als er een stad bestond waar
iedereen van boeken houdt? Waar alle inwoners beroemde
schrijvers zijn? En waar de wereld uit boeken tot leven kan
komen? Zo'n stad bestaat! Odessa is twaalf als zij Scribopolis
ontdekt. Odessa hoopt hier haar vader, die ze nooit heeft
gekend, te vinden. Maar ze komt terecht in een roerige tijd.
De afvallige schrijver Mabarak wil koste wat kost het
magische boek Boekus in handen krijgen. Want wat in
Boekus wordt geschreven, zal echt gebeuren. De inwoners
van Scribopolis zetten alles op alles om Boekus niet in
handen van Mabarak te laten vallen en de stad zo te
beschermen tegen zijn kwade plannen. Het lijkt erop dat de
zoektocht van de inwoners van Scribopolis naar Boekus, en
de zoektocht van Odessa naar haar vader meer met elkaar te
maken hebben dan iemand ooit had kunnen vermoeden. Laat
je meeslepen door dit spannende verhaal met een bonte
stoet aan schrijvers, boekfiguren en mythologische wezens,
vol eenhoorns en draken, samenzwering en verraad, en
humor en fantasie.
Angstaanjagend verhaal over een ontmoeting tussen
kinderlijke onschuld en ultieme kwaadaardigheid. De
tienjarige Howie Dugley is verminkt. Zijn gezicht is voor de
helft verbrand en hij mist twee vingers aan zijn linkerhand. Op
straat wordt hij nagekeken en door leeftijdgenoten wordt hij
gepest. Op een dag ontmoet Howie een man die net zo
gehavend is als hij, en voor het eerst in zijn leven heeft hij het
idee een vriend te hebben. Maar is het wel een echte
vriendschap?
De zesentwintigjarige Ginny Selvaggio is anders dan
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anderen. Ze voelt zich het meest op haar gemak in de
keuken. Na de onverwachte dood van haar ouders zoekt
Ginny troost bij haar lievelingsrecepten, zoals de broodsoep
van haar Italiaanse grootmoeder. Tot haar verbijstering staat
plotseling Nonna¿s geest voor haar neus, opgeroepen door
de krachtige geur van de soep met een geheimzinnige
waarschuwing: ¿Laat haar niet...¿ Een geest in de keuken is
niet Ginny¿s enige uitdaging. Haar zus Amanda wil het
ouderlijk huis verkopen. Ook vindt ze foto¿s van een vreemde
vrouw. Hoe meer Ginny ontdekt hoe meer ze gaat koken, de
meest overheerlijke familierecepten verschijnen dampend op
tafel ¿ met alle gevolgen van dien. Jael McHenry is een
getalenteerde en enthousiaste amateurkok en columniste. Ze
studeerde ¿creative writing¿ aan de American University,
blogt over eten en koken en houdt van popmuziek. Jael
McHenry woont in New York City. www.jaelmchenry.com
www.twitter.com/jaelmchenry
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de
bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke tante en oom. Op zijn
elfde hoort hij dat hij een tovenaar is. Dat verandert zijn hele
leven. Vanaf ca. 11 jaar.

Star Observer Magazine June 2015Star ObserverDrumA
Magazine of Africa for AfricaHarry Potter en de steen der
wijzen
In een joods-Amerikaans milieu leidt de Korea-oorlog tot
discussies over de schuldvraag inzake oorlogen.
In ‘Een schone zaak’ van Deeanne Gist gedraagt Essie
Spreckelmayer zich niet helemaal zoals het een vrouw
betaamt: ze fietst graag, vangt slangen en glijdt van
trapleuningen af. Het wordt een hele kunst om een man
te vinden die haar uitspattingen kan waarderen. Op de
dag dat Essie dertig wordt, besluit ze niet langer kan
afwachten en dat ze zelf de teugels in handen moet
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nemen. Als ze inderdaad een echtgenoot wil, zal ze op
jacht moeten gaan. Ze schrijft alle gegevens van de
vrijgezelle mannen uit haar kleine woonplaats in Texas
die in aanmerking komen op, inclusief hun positieve en
negatieve eigenschappen, doet haar ogen dicht en prikt
met haar vinger een willekeurige naam. Zal ze hem
ervan kunnen overtuigen dat hij haar echtgenoot moet
worden? Deeanne Gist schrijft historische romans vol
romantiek en humor. Eerder verschenen van haar onder
andere ‘De tabaksbruid’ en ‘Scherven brengen geluk’.
Amanda Hocking, Watersong 2 - Slaaplied Kan Gemma
ontsnappen aan de greep van de Sirenen? 'Heel even,
een kort en zalig moment lang, vergat ze wat er de
avond ervoor was gebeurd, de avond dat haar zusje was
aangevallen en in een soort zeemeermin was veranderd,
waarna ze in zee was verdwenen.' Getroffen door een
eeuwenoude vloek is Gemma mooier en krachtiger dan
ooit. Ze is veranderd in een Sirene... Haar zus Harper
zweert dat ze Gemma terug naar huis zal halen. Samen
met haar vriend Daniel gaat ze op zoek in de gevaarlijke
wereld van de Sirenen. Ook Gemma wil niets liever dan
terugkeren naar haar familie en haar vriend Alex. Maar
kan dat nog wel nu ze is veranderd? Amanda Hocking
(1984) haalde het internationale nieuws door meer dan
een miljoen exemplaren van haar zelf uitgegeven
boeken te verkopen. Slaaplied is het tweede deel in de
vierdelige Watersong-serie. Over Watersong 1 Lokroep:
`Een ontzettend mysterieus en spannend boek. Kom
maar op met deel 2!' Chicklit.nl ****
De Engelse Angela Clark heeft een droomleven in haar
lievelingsstad New York. Niet alleen krijgt ze een
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opdracht aangeboden van het tijdschrift Belle, de bijbel
voor iedere modeliefhebber, haar sexy vriendje Alex
vraagt haar ook nog mee naar de meest romantische
stad ter wereld: Parijs! Angela neemt beide uitnodigingen
gretig aan. Terwijl ze de hipste plekjes in het mekka van
de modewereld opzoekt, besluit ze dat ze wel aan dit
leventje kan wennen. Maar er lijken kwade krachten in
het spel die Angelas geluk proberen te saboteren. En
dan ontdekt ze ook nog eens dat Alex een rendez-vous
met zijn ex-vriendin heeft...

Populair-wetenschappelijke artikelen van
verschillende Amerikaanse wetenschappers op het
gebied van biologie, cognitiewetenschap, wiskunde
en fysica.
(1) TERUG NAAR DE KUST - Emily Castle aarzelt
geen moment als ze hoort dat het restaurant van
haar oma zwaar beschadigd is na een storm. Net als
haar twee zussen springt ze onmiddellijk in het
vliegtuig, weg van haar drukke baan en terug naar
het kustplaatsje uit haar jeugd. Ze zal haar oma
helpen tot het restaurant weer open kan, en daarna
gaat ze snel weer met haar eigen werk aan de slag.
(2) HET ZINGEN VAN DE WIND - Gabriella Castle
is altijd gefocust geweest op haar carrière, maar
wanneer ze per ongeluk zwanger raakt en haar baan
verliest, lijkt alles voor niets geweest. Zij, die altijd
elk detail tot in de puntjes plande, moet zich erbij
neer leggen dat haar leven volkomen op zijn kop
staat. Ze vertrekt naar Sand Castle Bay om zich op
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haar toekomst te beraden. (3) HET RITME VAN DE
GOLVEN - Toen ze een tiener was, was Samantha
Castle heimelijk verliefd op Ethan Cole. Geen
wonder, want hij was knap én een gevierde
footballspeler. Helaas was ze te verlegen om hem er
iets van te laten merken. Die verlegenheid is nu
verleden tijd, maar voor Ethan heeft ze nog steeds
een zwak, constateert ze als ze hem na jaren weer
ziet. Niet dat ze hem dat nu wél zal laten merken...
hij zit duidelijk niet op liefde en romantiek te
wachten! Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Lees nu ZES DAGEN EERDER, het korte verhaal
dat David Levithan schreef ter introductie van zijn
prachtige roman ELKE DAG. De zestienjarige A
wordt elke dag wakker in een ander lichaam en is
hierdoor gedwongen tijdelijk het leven van iemand
anders te leiden. Omdat zijn leven elke dag
verandert, kan hij zich nooit hechten, mag hij niets
opvallends doen, en vooral: zich nergens mee
bemoeien. Maar soms lukt dit niet en verandert hij
de levens van zijn gastheren ingrijpend...
Lonely Planet’s Malta & Gozo is your passport to
the most relevant, up-to-date advice on what to see
and skip, and what hidden discoveries await you.
Wander prehistoric temples, fossil-studded cliffs and
hidden coves; explore an underwater world with a
scuba diving or snorkelling trip; and discover a
history of remarkable intensity. All with your trusted
travel companion.
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