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Werken der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht gevestigd te Utrecht
Katie is dertig jaar, heeft een mooi huis, een aardige vriend en een goede baan. Als ze echter een jaar na het overlijden van haar moeder een brief
van haar advocaat krijgt, die van haar leven een leugen maakt, verandert alles. Ze besluit op zoek te gaan naar haar verleden, en naar zichzelf.
Maar een plan is één ding, de praktijk is vaak weerbarstiger - en familiebanden blijken niet zo onverwoestbaar als ze altijd dacht

Een bijdrage tot de leer van den genuskoop
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

Plantenkunde voor Indië
Kind van haar vader
Gevangen zonlicht
Het grote voorleesboek
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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.

Contractors and Engineers
De woudloper
De Duitse schrijver Karl May leefde van 1842 tot 1912. Hij groeide op als zoon van een wever en werd beroemd dankzij zijn Indianenverhalen en
reis- en avonturenromans, die o.a. in de Balkan, het Midden-Oosten en Amerika spelen; de meeste landschappen die hij hierin tot in details
beschreef, heeft hij echter nimmer gezien. Hij bereikte een ongekende, nog steeds voortdurende populariteit als de schepper van de onsterfelijke
prairiehelden Winnetou en Old Shatterhand. Hij beschreef de Indianen in de ondergang, in een pakkende en eenvoudige stijl. Het schema is
simpel: ideale helden staan tegenover ruwe schurken, die uiteindelijk nooit hun gerechte straf ontlopen.

Millenium Stieg en ik
Een bundeling van de leukste, ontroerendste, grappigste en stoutste verhaaltjes en gedichtjes uit Het grote boek voor de kleintjes, Het grote boek
voor de kleuters, Het grote Pietertje Pet boek, Het grote dierenverhalenboek en Versjes en liedjes voor de kleintjes. De bekende figuurtjes maken
van alles mee: ze gaan kamperen of logeren, lopen weg of ruimen op, willen geld verdienen of schoonmaken, en zijn jarig of ziek. Ieder verhaaltje
of gedichtje is een feest van herkenning voor jonge kinderen. Een heerlijk boek om – thuis of in de klas – elke dag uit voor te lezen!

Gekooid
Eva Gabrielsson vertelt het aangrijpende verhaal over haar leven met Stieg Larsson, de hausse aan aandacht die volgde op het verschijnen van de
Millennium-reeks, en Larssons plotselinge dood op vijftigjarige leeftijd. Eva Gabrielsson krijgt als ongetrouwde weduwe nooit de erkenning die
zij verdient voor haar lange en intensieve samenwerking met Larsson. Na zijn dood moet ze zich staande houden ondanks de vijandige houding
van Larssons familie en vrienden en moet ze vechten voor het behoud van haar kleine flat. Dit verhaal is behalve een onmisbare aanvulling op de
Millennium-boeken vooral het verhaal van twee mensen en een meesterwerk, en het resultaat van dertig jaar liefde, vertrouwen en
ruimhartigheid.

Bulletin
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