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Wilde bijen parade
Derde deel in de populaire en succesvolle VESPASIANUS-serie, door NRC Handelsblad
verkozen tot de beste boeken van 2011 'Het tempo is onverbiddelijk, en maakt het tot een
boek dat je niet weg kúnt leggen.!' - Goodreads.com Vespasianus is als officier aan de grens
van het Romeinse Rijk gestationeerd, waar hij lokale opstanden moet onderdrukken en de
Romeinse wet moet implementeren. Maar politieke gebeurtenissen in Rome Tiberius
toenemende krankzinnige uitspattingen en de groeiende graancrisis roepen hem terug naar de
stad. Als Caligula keizer wordt, gelooft Vespasianus dat de situatie zal verbeteren. In plaats
daarvan ziet hij de jonge keizer van Romes rijzende ster veranderen in een bloeddorstige,
incestueuze, machtsbeluste gek. Overdadige bouwprojecten, eindeloos veel
gladiatorenspelen, Caligulas openbare vertoningen van de relatie met zijn zuster Drusilla, en
een doodsbange senaat vallen in het niet bij zijn meest ambitieuze plan. Caligula wil de brug
slaan naar de baai van Napels en gekleed in het borststuk van Alexander de Grote de stad
binnenrijden. En Vespasianus krijgt de taak toebedeeld om naar Alexandrië te reizen en het
borststuk uit het mausoleum van Alexander te stelen. De missie van Vespasianus leidt tot
diefstal, geweld en chaos en uiteindelijk tot hoogverraad
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Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voorde-prijs-voor-één-scenario staat niet in Muttis Zo wordt iedere sufkop verliefd op je. 7.55 Dit
betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet zijn qua schoonheid en glamour. Een
van mijn vriendjes zou wel eens zo zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het krieken van de dag al
hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik voorbereid zijn. Maar niemand mag het weten. Ik moet
glamour uitstralen, maar dan op een natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss, een
piepklein beetje foundation, een vleugje poeder, lippenstift, mascara en een ietsje eyeliner.
8.00 uur Goed, wat moet ik aan? Nachtkleding of dagkleding? 8.01 uur Geen Teletubbiespyama, dat is een ding dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt? Yep. Georgia heeft
eeuwen gewacht tot er een vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk: Robbie de
Oorspronkelijke SeksGod en Masimo, de Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de twee
gaat het worden?

De Neehoorn
Isabel, June en Kat hebben elkaar jaren niet gesproken als hun moeder en tante Lolly vraagt
of ze naar huis komen. Opeens bevinden de drie vrouwen zich in hun oude zolderkamer, van
elkaar vervreemd en op het punt de vrouw te verliezen die altijd voor hen klaarstond: Lolly. En
die eist bovendien dat ze elke vrijdag samen Meryl Streep films kijken. Maar dankzij de
filmavonden kunnen Isabel, June en Kat hun geheimen weer delen en vinden ze de kracht om
er voor Lolly te zijn. 'Een enerverende en opwekkende leeservaring' Kirkus Book Review
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Midwinterbruid
Trailer Ze komt nooit meer terug Facebookpagina Scandinavische Thrillers

Leesboek voor de lagere school
De Ierse O’Hurleys: een hechte familie om meteen in je hart te sluiten. Het onafscheidelijke
artiestenechtpaar Frank en Molly heeft altijd geprobeerd om niet alleen hun volharding aan hun
vier kinderen door te geven, maar ook hun inlevingsvermogen en hun passie. Nu is het aan
zoon Trace en drieling Abby, Maddy en Chantel om daarmee een eigen leven op te bouwen.
Op een afgelegen ranch in Virginia wijdt Abby zich sinds de dood van haar echtgenoot, een
beroemde autocoureur, helemaal aan de opvoeding van haar twee zoontjes en het fokken van
paarden. Dit leven, dat ze met veel geduld en moed heeft opgebouwd, wordt onverwacht
bedreigd door de komst van Dylan Crosby, een journalist die een boek over haar man schrijft.
Voor hem mogen zijn vele vragen gewoon bij zijn research horen, voor Abby leiden ze naar
een pijnlijke waarheid die achter slot en grendel moet blijven, omwille van haar kinderen. Maar
dat is niet het enige gevaar dat de vasthoudende Dylan vormt. Minstens zo onrustbarend is de
wervelwind aan emoties die hij in haar losmaakt Eerste compleet nieuwe en uitgebreide editie!

Afgod van Rome
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Hoe het kwam dat ik Emma een blauw oog sloeg
Theorie en Beschrijving
De reuzenperzik
Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze willen Siepie uitlaten met een touw,
proberen met Siepie in de poppenwagen te gaan wandelen, vieren Siepies verjaardag en
beleven nog meer grappige avonturen met de poes. In oblong formaat met kleurrijke
tekeningen. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.

Een huis vol familie
Gonnie en Gijsje / druk 1
Mijn Verlustiging. [Poems, by W. Bilderdijk.]
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De Meryl Streep filmclub
Bij de sloop van een huis wordt een gruwelijke ontdekking gedaan: in de kelder staat een kooi,
gemaakt van menselijke botten met een doodsbang kind erin. Inspecteur Phil Brennan werkt
aan de zaak en komt een seriemoordenaar op het spoor, die zijn prooi in de kooi terug wil
hebben Uit het spoor dat Brennan volgt, blijkt dat hij tot zijn schrik nauwer bij deze zaak
betrokken is dan hij zou wensen.

Brieven en documenten
Pettson en Findus bouwen een auto
Liederen en liedekens
Automotive News
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Hoe haal je een koe uit de sloot? Nat! Meer dan zestig moppen en raadsels. Met veel
tekeningen. Van AVI-M3 t/m AVI-E3. Vanaf ca. 6 jaar.

Zes dagen eerder
Met enige tegenzin stelt FBI-agent Patrick Bowers een onderzoek in naar een dubbele moord
in een afgelegen stadje in het noordwesten van Wisconsin: helemaal niet de complexe zaak
waar hij zich doorgaans in vastbijt. Maar dan stuit hij op een cybercomplot. Er lopen lijnen van
spionagezaken uit de tijd van de Koude Oorlog naar de huidige spanningen in het MiddenOosten. Terwijl Bowers de kluwen ontwart, wordt hij geconfronteerd met oude, amper
geheelde wonden uit zijn eigen verleden.

Siepie
Dat hij 's nachts zijn bed uit moet voor een schoorsteenbrand is brandweercommandant
Brendan Caine wel gewend. Dat hij die nacht oog in oog zou komen te staan met Lucy Drake
had hij echter totaal niet verwacht! Opeens wordt hij herinnerd aan die ene gepassioneerde
kus, jaren voor zijn huwelijk. Wie had gedacht dat hij na het overlijden van zijn vrouw en met
de zorg voor zijn twee kleine kinderen weer zo'n sterk verlangen zou voelen? Lang geleden
had Lucy grote haast om Hope's Crossing te verruilen voor de grote stad. Nu ze terug is en het
monumentale huis gaat betrekken dat haar tante haar heeft nagelaten, denkt ze dat ze
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Brendan wel weer onder ogen durft te komen. Destijds heeft ze hem toch ook weten te
weerstaan? Alleen lijkt het vuurtje van hun wederzijdse aantrekkingskracht nog helemaal niet
gedoofd

A Warhol - Kiefer - Clemente
Met goed fatsoen
Nooit had de twintigjarige Rachel Van Buren kunnen bedenken dat haar vader zou overlijden
tijdens de overtocht naar San Francisco. Hoe overleeft ze nu met haar broertje en zusje in de
door goudkoorts bevangen stad? In plaats van een eldorado blijkt de stad een modderpoel vol
smerige goktenten waar ruige mijnwerkers de dienst uitmaken. Er zijn nog geen wetten, politie
of gevangenis, en al snel doorziet Rachel het veiligste plan: direct weer vertrekken. Haar
broertje en zusje denken daar echter anders over, want de avontuurlijke stad heeft hen al snel
in de greep. Zelfs Rachel ontkomt niet aan de verleiding wanneer barman Johnny haar hart
sneller doet kloppen. Maar ze geeft niet toe. Voor geen goud. Toch?

Het Photoshop kanalen boek
‘Een huis vol familie’ van Karen Kingsbury is een must-read voor de fans van de geliefde
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familie Baxter. In deze warme en liefdevolle roman komt de hele familie bijeen om de
feestdagen met elkaar door te brengen. Er zijn twee jaar verstreken sinds een vreselijk
ongeluk een aantal familieleden het leven kostte. Nu probeert iedereen op zijn of haar eigen
manier de draad weer op te pakken. Vader John heeft een speciale gast uitgenodigd: Kendra
Bryant, die haar leven dankt aan het hart van zijn dochter. Maar lang niet iedereen is het
ermee eens dat Kendra van de partij is. Karen Kingsbury schreef al vele romans en spin-offs
over de familie Baxter, die de harten van vele lezers gestolen heeft. ‘Een huis vol familie’
volgt op ‘Zo dichtbij’, maar is ook goed op zichzelf te lezen.

De verlichte muze
Melvin wil zijn muts terug
Keuze uit het dichtwerk van de Nederlandse dichter en geleerde (1764-1845)

Wilde irissen
De landverhuizers in Canada
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Mensch-zijn
Vriendjes, vreemdgaan en andere verleidingen
Beschrijving van het leven van de Duitse officier Hans-Georg Klamroth en zijn familie tijdens
het nazisme en de Tweede Wereldoorlog, gereconstrueerd door zijn dochter op basis van het
familiearchief.

Mevrouw Verona daalt de heuvel af
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.

De dame
Op een gure winterdag daalt Mevrouw Verona de heuvel van Oucwègne af, in de wetenschap
dat de terugtocht voor haar fysiek niet meer haalbaar is. In het dal gaat ze bij de rivier zitten, in
afwachting van haar laatste moment, aan haar voeten een trouwe hond.
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Het land van mijn vader
Consumer Guide 2005 Cars
Prof. Dr. Hendrik Entjes (1919-XVII september-1979)
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje in het nest van een
andere bij leggen? Lees van alles over soorten bijen, hoe ze leven en hun rol bij de bestuiving.
En wat je zelf kunt doen! Met doetips en grote kleurrijke illustraties van 40 tekenaars. Vanaf ca.
9 t/m 12 jaar.

Opgesloten
Updated for 2005, this guide contains authoritative evaluations of more than 150 new
2005-model of cars, minivans, and sport-utility vehicles. Includes shopping tips and the latest
retail and dealer-invoice prices to guide readers to the best new-car deals. Original.

Italiaanse Woordenschat
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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

Wat een mop! / druk 7
Chesapeake Shores 11 - Midwinterbruid Had ze nu maar nooit dat bruidsboeket opgevangen!
Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar leven had er heel anders uitgezien als ze
tijdens die bruiloft een jaar geleden niet dat vervloekte bruidsboeket toegeworpen had
gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze nog geen week later stapelverliefd werd op
huisarts Noah. En dan was ze nu ook niet zwanger geweest. Ze kan maar beter haar plannen
om de wereld te verbeteren gedag zeggen. Want in plaats van arme kindjes in
ontwikkelingslanden heeft ze nu immers haar eigen kind om zich druk over te maken! Noah
McIlroy is dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij samen met haar kiezen voor
huisje-boompje-beestje. En Caitlyns familie wil hem daar maar al te graag een handje bij
helpen. Maar doet hij er wel verstandig aan om de bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?

Selling Power
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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.

Harry Potter en de steen der wijzen
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