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Margherita Hack Esploratrice Delle Stelle
In de reeks Tomas Ross Crime Classics worden de allerbeste boeken uit de misdaadliteratuur opnieuw uitgegeven. Een
unieke serie van tijdloze vijfsterrenthrillers: onontdekte parels voor een nieuwe generatie lezers en een aangename ahaerlebnis voor liefhebbers. `Een geniaal complot rond de moord op Kennedy in 1963, een briljante roman uit 1986. De
Gezusters is een tijdloze, razend spannende en met grote kennis van zaken geschreven thriller over dé moord van de
twintigste eeuw. Ruim vijftig jaar later is dit mysterie nog altijd niet opgelost, maar het had heel goed zo kunnen gaan als
Robert Littell in zijn meesterwerk vertelt. Een van de grote klassiekers, die nog altijd staat als een huis, vooral met de
recente onthullingen over afluisterpraktijken en de koude wind die uit Moskou waait.
Margherita Hack, esploratrice delle stelleGrandissimiVerloren in NapelsWereldbibliotheek
Is stuiteren en springen hetzelfde? Kangoeroe denkt van niet. Gelukkig is daar Elmer om hem te helpen en zo leert
Kangoeroe dat stuiteren net zo knap is als springen. Een nieuw, grappig avontuur van Elmer, de beroemde
kleurtjesolifant.
Prachtige, bekroonde jeugdroman over een meisje dat met een enorm verdriet overwint met behulp van humor. Mijn
strategie is simpel. Mama is het niet gelukt, het leven. Ze ging dood. Daar zijn een hele hoop redenen voor. Mijn plan is
dat het mij wel gaat lukken. Een manier om het leven te laten lukken, moet zijn om niet dezelfde dingen te doen die zij
deed. Om van haar vergissingen te leren en het tegenovergestelde te doen. Daarom heb ik een lijst gemaakt met zeven
belangrijke punten. Sasha wordt twaalf, het atoomnummer van magnesium. Haar vader is zevenenveertig, oftewel zilver.
En haar moeder? Zij is het zeldzame krypton en zal nooit meer een ander element worden. Sasha’s vader huilt stiekem
onder de douche, als hij denkt dat ze het niet kan horen. Maar ze hoort het wel, en besluit dat zij nooit zal huilen. Ze
bedenkt zeven overlevingsregels voor zichzelf. Regel zeven is het belangrijkst: word Comedy Queen! Want als ze haar
vader weer aan het lachen kan krijgen, wordt het leven misschien weer wat lichter...
Tobie Lolness, een held van anderhalve milimeter, is ontsnapt aan zijn aartsvijand Leo Blue. Al twee jaar houdt Tobie
zich schuil aan de voet van de grote eik waarin hij is opgegroeid. De boom is inmiddels doodziek. De schurken van Leo
Blue hebben een enorme krater in het hart ervan geslagen. Blue regeert als een tiran over het boomvolk, en het is de
vraag of Tobies ouders nog leven, en of zijn vriendin Elisha ongeschonden uit de handen van Blue heeft kunnen blijven.
Tobie weet dat hij geen tijd te verliezen heeft en klimt met ware doodsverachting weer de boom in. Zijn zijn ouders er
nog, vindt hij Elisha terug? En kan hij Leo Blue verdrijven en zo de ondergang van de boom voorkomen?
Prentenboek met originele, gekleurde illustraties over de vriendschap tussen een varken, een haan en een muis, die
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stand houdt over de grenzen van hun geaardheid heen. Om voor te lezen vanaf ca. 4 jaar.
Modekoningin Lucretia Cutter heeft kwade plannen, die levensgevaarlijk zijn voor Darkus, zijn neushoornkever Baxter en alle
andere kevervrienden. Darkus moet haar en haar spionerende gele lieveheersbeestjes te slim af zijn. Zal het hem lukken de
keverkoningin te stoppen?
Lachen is besmettelijk in dit verhaal, waarin een vreemde verkoudheid het leven van Alice op zijn kop zet. De ouders van Alice zijn
extreem netjes en als de dood voor bacteriën. Ze zijn dan ook niet blij als hun dochter opeens last heeft van een vreemde
verkoudheid: ze moet steeds niezen, ze kan niet stoppen met giechelen en elk dier dat ze ontmoet, blijft aan haar plakken. Alice
wordt in haar kamer opgesloten. Als de Beste Minister voor Alles Perfect Netjes plotseling voor de deur staat om haar op te halen,
besluit ze te ontsnappen. Dat is het begin van een spannend en hilarisch avontuur! Een heerlijk boek voor de fans van Roald Dahl
en David Walliams.
De jonge, mooie Emma Harte wordt dankzij haar enorme wilskracht een van de rijkste en machtigste vrouwen ter wereld. Haar
voornaamste drijfveer bij de opbouw van haar imperium is haat, een niets ontziende wrok tegen de familie Fairley. Voor liefde is in
haar leven geen plaats. De enige die tegen haar opgewassen is en haar diep verborgen maar hartstochtelijke warmte kan laten
opbloeien, is Paul McGill...
Omdat de 14-jarige Mary in Engeland gevaar loopt als heks te worden beschouwd, reist ze midden 17e eeuw naar Amerika, waar
ze met haar geneeskrachtige kruiden velen helpt.
Anne heeft het vaak moeilijk met haar ruziënde ouders. Ze is blij dat ze een kabouter heeft die haar in haar oor fluistert wat ze dan
moet doen.
In Lusaka, Zambia, wordt een meisje gevonden. Ze is in shock en alles wijst erop dat ze is verkracht. Haar identiteit is een
mysterie. Waar komt ze vandaan? Was dit het werk van een straatbende of was het een gerichte actie? Mensenrechtenadvocate
Zoë Fleming gaat deze zaak onderzoeken. De herinnering aan het verraad in haar eigen verleden zorgt ervoor dat Zoë
vastberaden is de dader te vinden en voor het gerecht te brengen. Samen met politieagent Joseph komt Zoë erachter dat de
verkrachter de zoon is van de machtige industrieel Frederick Nyambo, die connecties heeft met de regering. Maar de belangen
van Nyambos familie blijken zwaarder te wegen dan de toekomst van zijn gewelddadige zoon... Over de romans van Corban
Addison: `Dit boek is niet alleen een pageturner, het laat je ook nadenken over wat er moet gebeuren om problemen in de wereld
drastisch te veranderen. Red `Voor liefhebbers van boeken als Haar naam was Sarah en De vliegeraar. Boekhandel Sprey,
Abcoude

Als de Barbapapa's met vakantie zijn naar een onbewoond eiland, krijgen ze ruzie. Oblong prentenboek met ingekleurde
pentekeningen. Vanaf ca. 3 jaar.
De vreemdeling die op een stille plek zonder bagage in de bus stapte, trok de aandacht van alle vrouwen. Ook van de
weduwe Couderc, die hem bijna uitdagend aankeek. Het
wekte dan ook geen verbazing dat hij even na haar uitstapte en
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haar inhaalde. Geen man kon haar bang maken en een extra kracht op de boerderij was welkom. Nog voor hij haar
aansprak, had ze al besloten hem in huis te nemen.
De Amerikaanse Hedda en de Italiaanse Pietro vieren begin jaren negentig het studentenleven in een vervallen palazzo
in de beruchte Spaanse wijk in Napels, die in deze roman geur en kleur krijgt in al haar vitaliteit en verval. Ze zijn
straalverliefd op elkaar en houden alle twee van de stad, maar Pietro weet zich niet los te maken van de boerenfamilie
waaruit hij afkomstig is en van het land dat zijn ouders met veel moeite voor hem hebben gekocht. En hij is al helemaal
niet opgewassen tegen zijn moeder, die Hedda genadeloos afwijst. Een onvoorwaardelijke keuze voor Hedda is voor
hem daarom onmogelijk, wat haar voor een dilemma plaatst: als Pietro er niet in slaagt uit de impasse te ontsnappen,
moet ze op zoek naar een nieuw leven - maar dan zal ze Napels kwijtraken.
De jonge Michele Balistreri groeit op in het Tripoli van de jaren zestig, toen Libië nog een Italiaanse kolonie was. Na de
staatsgreep van Khadaffi lopen de spanningen tussen de Italiaanse bewoners en andere bevolkingsgroepen snel op. De
westerse belangen komen op het spel te staan. Als zoon van een machtige ingenieur lijkt Michele lange tijd onkwetsbaar,
tot de dood van zijn buurmeisje Nadia en zijn moeder die illusie ruw verstoren. Vele jaren later is Balistreri een
gedesillusioneerde politiecommissaris in een ingeslapen wijk in Rome. Zijn nachten vult hij met seks, alcohol en poker.
Overdag houdt hij een oogje op Claudia, de roekeloze dochter van een collega, en onderzoekt hij de mysterieuze moord
op de Zuid-Amerikaanse Anita Messi. Als Balistreri ontdekt dat beide vrouwen iets te maken hebben met de dood van
zijn vroegere buurmeisje Nadia, opent de beerput van het verleden zich. 'Vergeet de Millenniumtrilogie. In vergelijking
met Roberto Costantini schreef Stieg Larsson saaie detectiveverhaaltjes. Maak kennis met Costantini's cynische
commissaris Balistreri. [...] De wortels van het kwaad is een uitstekend geschreven thriller die de diepgang heeft van een
grote klassieke roman. *****' Knack
De huiskabouter Tomte begrijpt best dat een vos erg hongerig kan zijn, maar hij wil niet dat de kippen van de boerderij
daar de dupe van zijn. Prentenboek met sfeervolle illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Wanneer Joan te oud wordt om op zichzelf te wonen, besluit haar dochter Eloise haar onder te brengen in een luxe
bejaardenoord in Londen. Eloise is een workaholic met een hectische baan. Om de druk van haar werk te ontvluchten en uit schuldgevoelens jegens haar moeder - besluit Eloise Joan nog een keer mee te nemen naar haar geboorteland
Zuid-Afrika. De vakantie heeft een averechts effect: In het archief van Joans geboortedorpje vinden ze het dagboek van
Joans grootmoeder, die daarin haar verblijf in een concentratie-kamp ten tijde van de Boerenoorlog beschreef. Deze
nieuwe informatie heeft een genadeloze impact op Joan. Eloise wordt teruggeroepen naar Londen omdat ze een
dubieuze investering heeft gedaan die haar bedrijf aan de rand van de afgrond brengt. Onderwijl verliest Joan geleidelijk
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haar grip op de werkelijkheid door een ontluikende dementie.
Bob is geen gewone kat. Gezeten op de schouders van zijn baasje James, is hij een bekende verschijning in de straten van
Londen. James is straatmuzikant en ze treden samen op. Overal worden ze herkend en Bob is simpelweg onweerstaanbaar. In
Bob de straatkat beschreef voormalig zwerver en drugsverslaafde James hoe hij door de vriendschap met Bob een nieuwe
invulling aan zijn leven kon geven. Sindsdien is Bob bezig de harten van mensen over de hele wereld te veroveren en misschien
wel de beroemdste kat ter wereld te worden. Over hun belevenissen in de straten van Londen schreef James dit tweede boek.
Pollekes opa, van wie ze zoveel hield, is gestorven; gelukkig helpt haar vriendin Consuela haar om haar verdriet te verwerken met
Mexicaanse rituelen rond de dood. Vanaf ca. 10 jaar.
Dagboek over de liefdesrelatie tussen een succesvolle advocaat en een cliënte.
Alex woont in Oost-Berlijn. De Koude Oorlog is op haar hoogtepunt en Alex en z'n familie mogen de stad niet verlaten. Maar Alex
is geen modelburger. En de Stasi houdt hem nauwlettend in de gaten.Alex krijgt te horen dat hij niet langer onderwijs mag volgen.
Zijn vakantiebaantje wordt op mysterieuze wijze opgezegd, en bepaalde vrienden beginnen hem te ontwijken. Zijn ouders
realiseren zich dat vluchten uit Oost-Duitsland misschien wel de enige mogelijkheid is. Maar de Muur passeren is bijna onmogelijk.
En zelfs als het Alex en zijn familie lukt om te ontsnappen, is het dan mogelijk om uit de greep van de Stasi te blijven? Eén
verkeerde actie, en het leven van Alex en zijn familie staat op het spel.
De Griekse koning Midas wordt voor zijn domheid gestraft met ezelsoren. Vanaf ca. 13 jaar.
Drie generaties vrouwen van een Amerikaanse familie gaan telkens hun eigen weg naar succes.

ABC-prentenboek waarin de letters van het alfabet steeds de eerste letter van een meisjesnaam vormen. Op de
gedetailleerde afbeeldingen worden de belevenissen van de meisjes verbeeld. Vanaf ca. 5 jaar.
Een ca. 14-jarig meisje vertelt over haar kortdurende vriendschap en ontmoetingen met Napoleon Bonaparte
(1769-1821) tijdens zijn verbanning op St. Helena.
Een 17-jarige jongen wil de wereld verbeteren. Daarom begint hij onder pseudoniem een blog. In een mum van tijd wordt
zijn blog een enorme hype.
Valentino de kikker weet zeker dat hij een prins is en gaat met de kleine vogel Lakei op zoek naar zijn prinses.
Prentenboek met zorgvuldig getekende en zacht ingekleurde illustraties. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
In chronologische volgorde worden in het kort 365 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld.
Wanneer Mimoen blijkt te zoenen met haar beste vriendin, maakt Polleke de verkering uit; gelukkig heeft ze Consuelo
nog, een nieuw klasgenootje uit Mexico. Vanaf ca. 10 jaar.
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