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Met behulp van kleurenfoto's wordt stapsgewijs aangegeven hoe allerlei knopen in touwwerk gemaakt kunnen worden; bijzondere technieken zoals splitsen worden uitgelegd.
Extreem winterweer dwingt de gasten van een afgelegen herberg in een ondergesneeuwd berglandschap binnenshuis te blijven. Ze kunnen geen kant meer op, de donkerelfin Zokora, de halfelfin Leandra en
de krijger Havald. Van verveling is echter geen sprake. Als tijdens een buitengewoon stormachtige nacht een van de andere gasten op beestachtige wijze wordt vermoord, beseffen Havald en Leandra dat
ook hun leven gevaar loopt, en ze gaan op zoek naar de dader. Met zijn veelgeprezen romans over het geheimzinnige rijk Askir, die de lezer meesleuren in een spannend rollenspelavontuur, weet Richard
Schwartz in Europa tienduizenden fantasy-fans aan zich te binden. De avonturen van de halfelfin Leandra en haar reisgenoot Havald, die via een magische poort in het legendarische verleden van Askir
belanden, zijn in het buitenland al jarenlang ongekend populair.
Gedichtjes met platen van dieren, waaronder een wild paard. Bevat ook een ABC en een rekentafel. Een van de gedichtjes gaat over Sinterklaas. Kartonkleurig omslag met zwarte sierrand.
Een intelligente jonge joodse vrouw beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen uit haar dagelijkse leven en de dingen waarmee ze bezig is, tussen 27 maart en 19 mei 1942.
Cynthia Fox is praktisch opgegroeid op de grote circuits, en haar broer Kirk is een beroemd coureur. Toch betekent de racewereld voor haar ook angst - een ongeluk is al snel fataal. Wanneer ze Lance
Matthews weer ontmoet, op wie ze haar halve leven verliefd is geweest, is ze dan ook niet blij. Want ook hij hoort bij de racewereld!
De naderende Getijdenvloed werpt haar schaduw ver vooruit over de continenten Yuros en Antiopia. Nieuwe vriendschappen worden gesloten, oude vriendschappen verbroken. Aan beide zijden van de brug
bereiden zowel legerscharen als burgers zich voor op het onvermijdelijke. Drie mensen spelen een gevaarlijk spel met hun lot: een mislukte magiër op zoek naar de waarheid, een jonge vrouw die zich tussen
haar machtige echtgenoot en haar minnaar opstelt en een huurlinge die zich tegen haar opdrachtgever keert. Zonder het zelf te beseffen, zullen deze drie mensen over het lot van hun wereld beslissen. 'Een
nieuwe ster aan het fantasy-firmament . David Hair is de naam!' - Tor.com 'Dit is een van die boeken die zo episch zijn, die je zo het verhaal binnenzuigen en zoveel tijd en emotie vergen, dat er bij het lezen
van de laatste pagina s toch een gevoel van spijt optreedt.' - The British Fantasy Society

Een gerenommeerde kunstverzamelaar geniet van het vernietigen van zijn topstukken; twee jongens moeten hulpeloos toekijken terwijl hun vader de oorlog verklaart aan de
wasberen die hun landhuis teisteren; een jonge kunstenaar tracht bij een bekende doch achterbakse roddelaarster in het gevlij te komen. In twintig verhalen toont Paul Theroux
ons de mens die gedreven wordt door verlangens, wraaklust en zijn eigen demonen. In 'De vrouw van de reiziger' zien we de meest duistere, verzengende, verontrustende kant
van de wereldberoemde reisschrijver.
Het was een droom die uitkwam, maar de realiteit was wilder, spannender en ingrijpender dan de naïeve maar welwillende nieuwe directeur van de dierentuin ooit had kunnen
vermoeden. Benjamin Mee verhuist met zijn gezin naar een onwaarschijnlijk nieuw thuis: een vervallen dierentuin in een uithoek van Engeland met meer dan 200 exotische
dieren, waaronder vier tijgers, leeuwen, poema’s, drie beren, een tapir en een roedel wolven. Hij wilde de dierentuin renoveren en als familiebedrijf runnen, maar echt
gemakkelijk gaat het niet: de tijgers breken los, het geld raakt sneller op dan voorzien, het personeel is sceptisch, en er ontstaan spanningen binnen het gezin. Tot overmaat van
ramp slaat het noodlot toe: de hersentumor van zijn vrouw Katherine is terug. We bought a zoo! is het aangrijpende verhaal van een familie die ondanks alle tegenslag de humor
van het leven blijft inzien.
Alexandra LaDuca, intelligent rechercheur en uitstekend scherpschutter, lijkt iedere zaak die de FBI haar geeft aan te kunnen. Maar dan wordt ze gevraagd om de Secret Service
te ondersteunen tijdens een bezoek van de president aan de Oekraïne. Het is haar taak een gevaarlijke en tegelijk charmante topcrimineel in de gaten te houden. De opdracht
blijkt veel omvangrijker en vele malen gevaarlijker dan ze dacht. Ze doet ontdekkingen niet alleen de veiligheid van de president, maar ook haar eigen leven op het spel zetten.
Als de maffia lucht krijgt van haar rol begint het web van gevaar zich om haar te sluiten. Een adembenemende thriller die je ongenadig in zijn greep houdt. Noel Hynd is een
gevestigd auteur die vele thrillers op zijn naam heeft staan.
Soms is angst een wegwijzer in het leven, maar het kan ons geluksgevoel ook behoorlijk belemmeren. Het vraagt durf en moed om je angsten onder ogen te zien en te erkennen
dat je soms een angsthaas bent. Guus Martens schreef een handzaam en origineel boekje om meer begrip van angst te krijgen. Je leert met je angsten om te gaan en ze waar
mogelijk te overwinnen. Ook zul je anderen beter begrijpen en kun je hen helpen om de emotie de baas te worden. Alles met de bedoeling om gelukkiger te leven.
Briefwisseling tussen twee van de belangrijkste Duitse schrijvers uit de 20e eeuw: Thomas Mann (1875-1955, Nobelprijs 1929) en Hermann Hesse (1877-1962, Nobelprijs 1946).
Een zesjarige jongen brengt op zijn pas gekregen ski?s een bezoek aan het paleis van Koning Winter. Prentenboek met zwartwittekeningen en aquarellen. Vanaf ca. 4 jaar.
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.
Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te
bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de
verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van
haar buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes
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opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Tasmanië, 1839. Mathinna, een jong Aboriginal-meisje, rent door het natte gras. Op een ruig eiland in een uithoek van de wereld zoekt ze hulp, want haar vader ligt op sterven. Engeland, twintig jaar later. De
grote schrijver Charles Dickens is in Manchester een sensatie, maar desondanks wordt hij verscheurd door twijfel en verdriet. Hij weet dat hij zijn vrouw zal moeten verlaten om zijn nieuwe liefde een kans te
geven. Deze twee gebeurtenissen komen samen door toedoen van Sir John Franklin, een van de meest gevierde ontdekkingsreizigers van zijn tijd, en diens vrouw Lady Jane. Bij wijze van experiment
adopteren ze Mathinna om aan te tonen dat ook wilde mensen een vorm van beschaving bijgebracht kan worden. Het experiment mislukt: beschaving blijkt maar een flinterdun laagje te zijn... Als Sir John van
de aardbodem lijkt te zijn verdwenen tijdens een ontdekkingsreis naar de Noordelijke IJszee, roept Lady Jane de hulp van Dickens in. Verlangen is een adembenemende bespiegeling over liefde, verlies en
pure wilskracht. '
Inleiding tot Prince2, een methode voor het managen van complexe projecten.
Sophie heeft altijd willen terugkeren naar Venetië, en nu kan ze er de baan van haar dromen krijgen! Maar ze wil niet dat Marc, haar nieuwe baas, iets te weten komt over haar eerdere verblijf in deze stad.
Zodra ze er aankomt, laat ze zich echter meeslepen door de romantische sfeer. Stapelverliefd op de stad, wordt ze ook verliefd op... haar baas! Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Op een feestje krijgt Lina een beroerte die haar blind maakt. tijdelijk of permanent, daar zijn de dokters niet over uit. Terwijl Lina's leefwereld radicaal verandert, leert haar geliefde een heel ander persoon
kennen: een vrouw die boos, rauw, grappig, ingewikkeld en zuidelingwekkend levend is. br. Rood zien/em wat er gebeurt als je lichaam je verraadt en onmacht zich als een zaaf in je nestelt. is
onvoorwaardelijke liefde dan nog mogelijk?

Een vredig Zwitsers stadje gaat in 1942 nog steeds gebukt onder de gevolgen van de crisis van de jaren dertig; een groot deel van de werkeloze bevolking is vatbaar voor een reeds latent
aanwezig antisemitisme.
Jeugdvrienden Liddy en Helena brengen de zomer van 1979 samen door op het Italiaanse eiland Ischia, vlak bij de Bloemenrivièra, waar ze beiden een baantje hebben gevonden als au pair
bij een rijke Italiaanse familie. Waar ze niet op hadden gerekend toen ze hun zomer planden waren een ontvoerd kind, gevaarlijke amoureuze verwikkelingen en de inmenging van de politie.
En wel het minst van alles hadden ze kunnen voorzien hoe vreselijk ze elkaar zouden verraden... Vijfentwintig jaar later komt Liddy iemand tegen die opvallend veel op Helena lijkt: het is Allie,
Helena’s dochter. Ondanks het gevaar oude wonden open te rijten, sluit Liddy vriendschap met haar. En daarmee begint een zoektocht naar de waarheid, die Liddy terugbrengt naar die
Italiaanse villa waar ze zo veel jaren geleden haar jeugd en onschuld verloor.
Maak kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe uitdaging komt ze per
toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor bent. ? - Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze en enthousiaste vrouw is veranderd
in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken,
acupunctuur, de Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar wie ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een
jonge journaliste die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat een geluk dat
wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell auteur van Julie & Julia
Maryann komt in een rechtszaak pal tegenover haar eeuwige liefde en vader van haar kind te staan. De aantrekkelijke en begeerlijke Maryann is na een zware jeugd in de prostitutie terecht
gekomen en wist geleidelijk mannen uit welgestelde kringen te bereiken. Ze leidt een succesvol leven als baas van een chique callgirl bedrijf, totdat de politie haar zaakje ontdekt en haar voor
de rechter sleept. Maryann kende vele mannen in haar leven, maar de openbaar aanklager in de rechtszaak, Mike Keyes, heeft haar hart voor altijd veroverd. Zal Mike haar ontzien of wordt
het een onvermoeibare strijd? De in New York geboren Harold Robbins (1916 - 1997) is een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen van zijn romans verkocht
en zijn dertig boeken zijn vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele expliciete seksuele passages de aandacht wekte onder
het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans verfilmd met niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook
verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie in Hollywood en was gedeeltelijk gebaseerd op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park
Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod zoals,
prestige, geld en macht.
Pedagogische tips voor ouders en opvoeders.
China, 1929. Al jaren leeft Lydia Ivanova in de veronderstelling dat haar vader door de bolsjewieken is vermoord. Maar als ze ontdekt dat hij gevangen wordt gehouden in het door Stalin
geregeerde Rusland, laat ze alles en iedereen achter om hem te gaan zoeken zelfs haar Chinese geliefde, Tjang An Lo. Samen met haar halfbroer Aleksej begint Lydia aan een
levensgevaarlijke tocht. Dan verdwijnt Aleksej en blijft Lydia alleen en zonder geld achter. Ze vindt hulp bij een aantrekkelijke Russische officier. Maar Tjang An Lo is Lydia niet vergeten; hij
heeft nieuwe informatie over haar vader. Terwijl hij haar achterna reist, speelt Lydia hoog spel om de waarheid te achterhalen... Adembenemend goed. Marie Claire Escapisme op zn best.
Glamour Over De wilde orchidee: Prachtig, een aangrijpend liefdesverhaal en een buitengewoon ambitieus en sfeervol epos. Kate Mosse (auteur van Het verloren labyrint) Kate Furnivall, half
Engels en half Russisch, put inspiratie uit de levens van haar Russische voorouders. Eerder verschenen Sneeuwklokjes van de steppe en De wilde orchidee, het eerste boek over Lydia
Ivanova, dat werd geïnspireerd op haar moeders vlucht naar China na de Russische Revolutie.
Een briljante maar knettergekke wetenschapper bedreigt de mensheid! Hij staat op het punt om met zijn helse machine een apocalyps van aardbevingen en scheuren in de aardkorst te
ontketenen! Het is slechts een kwestie van tijd: Kurt Austin en de NUMA moeten racen tegen de klok om deze gevaarlijke gek te stoppen.
De zoutroute begint in Londen, in het hier en nu. Na de dood van haar vader vindt Isobel een oud zilveren amulet, gevouwen in een krantenartikel over een vroegere Sahara-koningin.
Geplaagd door akelige herinneringen uit haar vroege jeugd, besluit ze op vakantie naar Marokko te gaan, op zoek naar haar identiteit. Dan neemt De zoutroute de lezer mee naar een jaar of
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dertig geleden, naar het nomadenvolk dat rechtstreeks afstamt van de legendarische eerste koningin van de Touareg. Eén van hen, een jonge vrouw genaamd Mariata, wordt gedwongen te
trouwen met een slager in Zuid-Marokko; ze ontvlucht haar lot echter en reist in haar eentje de Sahara door, op zoek naar haar verloren geliefde.
Hoe vaak kun je vallen voor een verkeerde man? Te vaak, als je het aan Lucy vraagt. Dat heeft ze inmiddels wel gemerkt. Maar gelukkig leer je van elke keer, toch? Na Bradley, bij wie ze
echt dacht dat ze het dit keer goed had gedaan, besluit ze het roer dan ook rigoureus om te gooien. Zelfstandigheid en vrijheid, dát is voortaan belangrijk. Ze heeft nu tenslotte het huis waar
ze van droomde, en alleen is ze met haar drie honden nooit. Wat vaker iets impulsiefs doen, zoals haar zus haar aanraadt, lijkt haar in eerste instantie niet zo'n goed idee. Toch komt ook dat
ervan wanneer ze op slag voor de opwindende Zack valt - al is dat niet direct wat haar zus bedoelde. En, verstandig of niet, vervelen doet ze zich sindsdien geen minuut meer. Vooral niet als
blijkt dat ze nog niet van Bradley af is...
Iedereen kent het beroemde verhaal van Scarlett O’Hara en haar Rhett. Gejaagd door de wind verscheen voor het eerst in 1936, en werd daarna miljoenen keren verkocht. Iedereen kent
natuurlijk ook Mammy (geboren Ruth), Scarlett’s trouwe bediende. In dit boek, waarin het leven van Mammy centraal staat, lezen we wat er gebeurde vóór Gejaagd door de wind begint. Op
het Caribische eiland Santo Domingo, een eiland dat wordt verteerd door een revolutie, is er na een heftig gevecht maar één overlevende: een klein meisje. Twee Franse immigranten
ontfermen zich over haar, en nemen het mooie donkere kind mee naar het stadje Savannah in het zuiden van de VS. Dit is het meeslepende verhaal van het leven van Ruth, dat wordt
beheerst door haar strenge meesteres Scarlett. Met vallen en opstaan groeit Ruth op tot Mammy, een trotse slavin en een sterke vrouw die zelf nooit vrijheid heeft gekend. De reis van Ruth is
een levendig, indringend portret van drie generaties opmerkelijke vrouwen tegen de achtergrond van Amerika in de negentiende eeuw.
Praktisch perfectAnna koopt een schattige cottage, en ze krijgt een knappe maar onuitstaanbare buurman op de koop toe...Boekerij
In ‘Zwart tij’ volg je advocaat en detective Jack Irish in zijn onderzoek om de zoon van Des Connors te traceren. Nadat zoon Gary 60.000 dollar van zijn vader had geleend, was hij plotseling
van de aardbodem verdwenen. Tijdens de zoektocht stuit Jack al snel op de invloedrijke miljonair Steven Levesque. Jack vertrouwt hem niet en zijn gevoel wordt bevestigd als hij een
schokkende ontdekking doet. Wat heeft Gary met deze steenrijke man te maken en komt Jack er zelf zonder kleerscheuren af? ‘Zwart tij’ is de opvolger van ‘Kwade schulden’ in de Jack
Irish reeks. Peter Temple (1946 - 2018) was een Australische thrillerschrijver en journalist. Zijn boekenreeks over de advocaat Jack Irish zijn het populairst met onder andere ‘Kwade schuld’,
‘Zwart tij’ en ‘Dood punt’. Ook de spannende thriller ‘Waarheid’ heeft grote bekendheid gekregen waar hij tevens een Miles Franklin Award voor heeft ontvangen. Temple is in Australië
zeer geliefd om zijn misdaadromans en is drie keer bekroond met de Ned Kelly Award, de hoogste Australische prijs in de thriller categorie.
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