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Vriendjes, vreemdgaan en andere verleidingen Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon verschijnen.
Een app die zijn leven, net als het computerspel Erebos, weer volledig overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
Liederen en liedekens
De dingen Het is 1949. Valdimar Haraldsson, hoofdredacteur van het tijdschrift Vis en cultuur, wordt
uitgenodigd om met een Deens handelsschip mee te varen naar de Zwarte Zee. Het schip strandt in een
Noorse fjord. Om de tijd te verdrijven luistert de bemanning elke avond in de eetzaal naar de verhalen van
tweede stuurman Caeneus, over de tijd dat hij voer op de Argo, het legendarische schip van Jason. Valdimar
zet daar zijn eigen verhalen over Vikingen en vis tegenover. Op geheel eigen wijze verweeft Sjón oude Griekse
en noordse mythen met zeemansverhalen in kleurrijke, sterke, gruwelijke en uitermate erotische verhalen.
Europa in Nederland Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjesvoor-de-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-komnet-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?
Een sleutel Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin, gaat hij bij familie in een andere staat
wonen om zijn school af te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij gehoopt had.
De fluisterende muze Een jong ambitieus echtpaar raakt steeds meer in de ban van de materiële kanten van
de welvaart.
Het Utopia experiment
Erebos ontwaakt
Brieven rond de Vestdijk-biografie De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte cadeau voor de lezers
van Ik ben pelgrim Harry Addison is showbizz-advocaat en werkt in Hollywood. Hij leidt een prettig leven van
hard werken, veel geld verdienen en af en toe een relatie met een mooie vrouw. Tot hij uit Rome een
paniekerig telefoontje krijgt van zijn broer Danny. Een week later is Harry Addison de meest gezochte man van
Italië en belandt hij berooid, gewond en vervuild in de riolen van Rome. De balans van de afgelopen week: zijn
broer Danny is vermoord, en Harry zelf wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op kardinaal-vicaris
Parma, een van de vertrouwensmannen van de paus. Een enorme politiemacht is naar hem op zoek en posters
met zijn portret hangen door heel Italië. Wanneer hij ook nog verdacht blijkt te worden van de moord op een
politieman, is hem een ding overduidelijk: hij is zijn leven niet zeker. Harry Addison ziet maar een uitweg: uit
handen blijven van de politie en proberen zelf achter de raadsels rond de moordaanslagen te komen. De pers
over de boeken van Allan Folsom ‘Een zeer geslaagde thriller.’ De Telegraaf ‘IJzingwekkend finale Thrillers van
dit kaliber kom je niet iedere dag, zelfs niet ieder jaar tegen.’ de Volkskrant ‘Beter dan John Grisham, zeker zo
goed als Frederick Forsyth.’ GPD
Sneeuwklokjes van de steppe
Superfreakonomics De intrigerende zoektocht naar leven buiten ons zonnestelsel Zijn wij de generatie die de
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geschiedenis zal ingaan als de ontdekkers van buitenaards leven? De kans is reëel: uit recent onderzoek blijkt
dat alleen al onze Melkweg 40 miljard exoplaneten telt die potentieel bewoonbaar zijn. In dit internationaal
geprezen boek gaat wetenschapsjournalist Lee Billings samen met topwetenschappers als Frank Drake, Jim
Kasting en Sara Seager op zoek naar concrete sporen van leven buiten ons zonnestelsel. Die zoektocht voert
hem niet alleen naar de verste uithoeken van het heelal en de Melkweg, maar ook naar onverwachte plaatsen
op onze eigen planeet. De geschiedenis van de aarde leert ons namelijk veel over wat leven mogelijk maakt.
Vijf miljard jaar eenzaamheid toont tegelijk hoe de jacht op exoplaneten is uitgegroeid tot een bloedstollende
race tussen wetenschappers wereldwijd, allen rotsvast overtuigd dat er leven is 'out there'. Want de klok tikt.
De aarde heeft nog een half miljard van haar vijf miljard jaar te gaan vooraleer complex leven definitief
onmogelijk wordt. Tenzij wij er zelf veel vroeger een einde aan zouden maken door onze levensstijl. Dit
meeslepende boek toont of we aan onszelf kunnen ontsnappen.
Voor altijd verloren Naar twaalf thema's gegroepeerde selectie uit de brieven die de auteur in het kader van
zijn Vestdijkbiografie aan diverse mensen zond en de antwoorden daarop.
Liefde en andere geheimen Sofia Mozorova en Anna Fedorina ontmoeten elkaar onder barre omstandigheden
in een kamp in Siberië. Ze raken hecht bevriend. Als de gezondheid van Anna verslechtert, besluit Sofia te
ontsnappen. Ze gaat op zoek naar Vasili, Anna's jeugdliefde, om hem te vragen om hulp. Na een
maandenlange vlucht slaagt Sofia erin Vasili's dorp te bereiken en zijn vertrouwen te winnen. Maar terwijl Anna
in het kamp vecht om in leven te blijven, merkt Sofia dat ze meer en meer voor Vasili's charmes valt
Sneeuwklokjes van de steppe is het meeslepende en romantische avontuur van twee hartsvriendinnen in een
land zuchtend onder het juk van een levensgevaarlijke dictatuur.
Dribbel naar de boerderij / druk 9
De vleeschwording des woords Dribbel gaat op de boerderij op zoek naar baby-dieren. Vierkant prentenboek
met eenvoudige, felgekleurde tekeningen en uitklapbare delen. Vanaf ca. 2 jaar.
Dag van bekentenis This title is available in the OAPEN Library - http://www.oapen.org.
Geheim onder mijn huid
Marketing en acquisitie voor ontwerpers / druk 1
Kerstpost Wat hebben de verdwijning van paardenmest en de introductie van kabeltelevisie met elkaar te
maken? Waarom is het beter om dronken achter het stuur te stappen dan te gaan lopen? In vervolg op de
internationale bestseller Freakonomics, werpt SuperFreakonomics opnieuw onverwachte, verrassende en
prikkelende vragen op. Steven Levitt en Stephen Dubner gaan op zoek naar de antwoorden en laten zien dat
ons gedrag gestuurd wordt door economische motieven. Of het nu gaat om prostituees, zelfmoordterroristen,
klimaatdeskundigen of artsen: zij worden uiteindelijk allemaal gedreven door economische prikkels.
SuperFreakonomics gaat over dingen waarvan je altijd dacht dat je ze wist maar die niet waar bleken te zijn, of
dingen waarvan je nooit wist dat je ze wilde weten. Dit boek onderzoekt kortom de verborgen kant van de
wereld en daagt ons uit die opnieuw te definiëren.
De olifantenjongen Engeland, 1942. Saba is opgegroeid met de Libanese verhalen van haar vader en de Turkse
liedjes van haar grootmoeder. Als haar wordt gevraagd om in het Midden-Oosten voor de Engelse troepen te
zingen, vertrekt ze zonder aarzelen naar de wereld waar haar wortels liggen. Ze begint aan een lange reis, van
het kleurrijke Turkije naar de vergane glorie van Beiroet, tot in de labyrintische straten van Damascus.Al snel
ontdekt Saba dat ze als Brits meisje van Arabische afkomst een bijzondere positie heeft in de hogere kringen
van het Midden-Oosten. Ze sluit vriendschap met filmsterren en spionnen, diplomaten en smokkelaars, die er
ondanks de dreiging van de Tweede Wereldoorlog een decadente levensstijl op nahouden. Sommigen onder
hen hebben echter zo hun eigen motieven om Saba s vertrouwen te winnen. Er zijn namelijk talloze gevaarlijke
geheimen die een meisje als zij gemakkelijk kan ontdekken
Het Middelbaar Technisch Onderwijs
Voorbij het verleden
Het boek der meest gebruikelijke basterdwoorden Laura woont alleen met haar kinderen Betty en Rees sinds
haar man David haar heeft verlaten om een nieuw gezin te stichten met de jongere Chloe. Wanneer de
negenjarige Betty en haar vriendinnetje om het leven komen bij een auto-ongeluk stort Laura in en raakt
geobsedeerd door één gedachte: de man die haar dochter heeft aangereden beroven van datgene waar hij het
meest van houdt, zodat hij weet wat zij doormaakt. Ze komt erachter wie hij is en begint hem te achtervolgen.
De Condottiere
Zuiverheid van taal
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Waarden en wetenschap Drie jaar na 9/11 wordt de weduwe van een omgekomen brandweerman opnieuw
geconfronteerd met haar verlies.
Schuldig Hoe zijn de dorpen, steden en rivieren in de Lage Landen aan hun naam gekomen? En de bossen en
veengebieden? Riemer Reinsma laat onder andere zien hoe het mogelijk is dat Zoeterwoude, nu midden in een
boomloze vlakte, naar een heus oerwoud genoemd is en hoe we ons dat woud moeten voorstellen. En hoe zit
het eigenlijk met Montfoort midden in de provincie Utrecht, en toch een naam die uit het Frans komt? Nog zon
raadsel: de eeuwenoude namen die men halverwege de twintigste eeuw toebedeelde aan de toen
fonkelnieuwe dorpen in de Noordoostpolder, zoals Nagele. Ook hedendaagse themas passeren de revue. Als
twee of meer gemeenten besluiten samen te gaan, is het soms een hele toer om het eens te worden over de
nieuwe naam. Etten en Leur werden Etten-Leur, maar als er vijf gemeenten samengaan is zon optelsom niet
vol te houden. En hoe is het gesteld met de carnavalsnamen? Zijn die allemaal bedacht door de Raden van Elf?
Dit boek beschrijft alle fascinerende wetenswaardigheden van de plaatsnamen in Nederland en Vlaanderen.
Riemer Reinsma publiceert regelmatig over taal. Hij is vaste medewerker van het maandblad Onze Taal en van
het Nederlands-Vlaamse tijdschrift Neerlandia/Nederlands van Nu. In 2006 verscheen zijn boek Van hier tot
Tokio, dat geografische namen over de hele wereld behandelt.'
Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik
uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij
amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Shrewsbury maakt zich op voor
de grote, driedaagse jaarmarkt. Uit alle windstreken komen burgers en kooplieden toegestroomd.Op de
vooravond van de markt ontstaat er in de stad een fel handgemeen en even later wordt er een koopman uit
Bristol vermist. Broeder Cadfael wordt te hulp geroepen om de man op te sporen. Hij wordt gevonden in de
rivier. Verdronken maar voorzien van een gapende steekwond
De kwade knecht
Onder een eindeloze hemel Florence heeft haar moeder Jane nooit kunnen vergeven dat ze, als gevolg van
Janes eerste en enige one-night-stand, een ongelukje was. Als tienermoeder heeft Jane moeten vechten om
haar baby te mogen houden, maar Florence wil die verhalen niet horen. Totdat Florence eigen zorgvuldig
geplande zoontje wordt geboren en met zijn komst zijn moeders wereld op zijn kop zet. Voor het eerst in haar
leven wendt ze zich tot haar moeder voor hulp.Zodra Jane haar pasgeboren kleinzoon in haar armen houdt,
wordt ze overspoeld door lang weggestopte herinneringen aan het tumultueuze jaar dat zijzelf moeder werd:
de woede van haar ouders, de nieuwe vrijheden van de sixties waarvan zij niet kon profiteren, en de
consequenties van de overweldigende liefde voor haar kind een gevoel dat Florence nu ook leert kennen. Is dit
het moment waarop moeder en dochter eindelijk nader tot elkaar komen?
Winkler Prins encyclopedie van het dierenrijk Een ontroerende roman over de bijzondere band tussen een
jongen en een olifant Wanneer de staljongen Tom Page door zijn rijke, excentrieke baas wordt opgezadeld met
diens olifant, weet hij nauwelijks iets van deze dieren. Maar nadat Jenny, de olifant, en Tom aan elkaar gewend
zijn geraakt, ontstaat een hechte band. Tot Jenny's baas genoeg van haar heeft en Tom alles op alles moet
zetten om haar niet te verliezen
De Cock en de sluimerende dood Het romandebuut van Georges Perec, De Condottiere, begint als een
misdaadverhaal waarin schilderijenvervalser Gaspard Winckler zijn opdrachtgever Anatole Madera vermoordt.
Via een zelf gegraven gang vlucht hij vervolgens uit het atelier, waar hij tevergeefs heeft geprobeerd een
schilderij van Antonello da Messina te evenaren. Terloops krijgen we te horen over het trieste verleden van
Winckler, zijn scholing als vervalser, zijn onderwerping aan het misdaadsyndicaat dat hem emplooi geeft en
zijn tamelijk schimmige liefdesaffaires met twee vrouwen. Wanneer hij zich later verschanst bij zijn vriend
Streten nemen de gesprekken met hem, cirkelend rond het misdrijf dat hij heeft gepleegd, bij vlagen de vorm
aan van een verhoor.
Uit het oosten en westen 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.
Katechismus der natuur Het leek zo mooi: Mary Rose MacKinnon heeft met haar young adult-boeken genoeg
verdiend om een poos thuis bij haar kinderen te blijven. Haar partner Hilary, theaterregisseur, heeft het
stikdruk. Met Mary Rose thuis aan het roer blijft hun huishouden mooi beredderd en hun gezin in balans. Ze
tuiniert, kookt en poetst dat het een aard heeft, maar van een idylle is geen sprake. De muren komen op haar
af. Terwijl haar frustratie langzaam tot een kookpunt komt, laaien in het lichaam van Mary Rose lang vergeten
symptomen op. Als kind is ze ziek geweest, maar ook weer genezen, en ze denkt niet meer aan die tijd. Of
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toch? Wat ligt er in haar lichaam besloten? Flarden van herinneringen zwermen hardnekkig door haar hoofd.
En zo sluipt de schim van huiselijk geweld langzaam haar leven in, met desastreuze gevolgen voor het hele
gezin. In haar lichaam besloten is een dreigend en aangrijpend verhaal over moederschap, over de duistere
banden die een familie samenhouden, en de kracht en druk van liefde.
In haar lichaam besloten
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een
revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een
revolutionair nieuw product: de Merge. Een technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die
direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen van
het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe manier van oorlog voeren
mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel
zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre slachting in
Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell zijn vastbesloten
om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs geheim willen
houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan
vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd
met Matt Damon in de hoofdrol.
Namen op de kaart
Jaarboekje voor 1826-1830
Vijf miljard jaar eenzaamheid Wanneer in de 24e eeuw de 'Commissie' mensen laat geloven dat de aarde
totaal vergiftigd is, helpen twee jongeren een groep wetenschappers om aan te tonen dat het met die
vervuiling wel meevalt.
Nieuw goedkoop magazijn voor alle standen
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