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Onmiskenbaar Kellerman: stijlvol, intens, doodeng Gloria
Mendez is vrijgezel en stiekem verliefd op haar baas,
een introverte man die veel ouder is dan zij en met wie
ze al tien jaar nauw samenwerkt. Als hij verdwijnt tijdens
zijn jaarlijkse reis naar Mexico - reizen waar hij nooit iets
over vertelt - besluit Gloria hem te gaan zoeken. Haar
zoektocht leert haar evenveel over haar baas als over
zichzelf. Carl Perreira blijkt niet de man die ze dacht dat
hij was - en tegen de tijd dat ze daar achter komt, moet
ze vrezen voor haar eigen leven. Kellerman heeft een
frisse en rake stijl waarmee hij de spanning langzaam tot
ondraaglijke hoogte opschroeft, zoals Alfred Hitchcock
en Stephen King in hun beste dagen. Verstoken is een
dwingend geschreven psychologische thriller met goed
geportretteerde personages.
Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe
kinderboekenheld met vier poten, een natte neus en
vooral een onstilbare honger. Samen met zijn vier
chaotische hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar
de perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder veel
trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt
dan verwacht, is het tijd voor een nieuw plan. Stick Dog
en zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in het
andere: van het stelen van een auto tot met z’n vijven
van een berg afspringen. Wat er ook gebeurt, deze
honden zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te
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Medische en praktische informatie voor patiënten.
Je zou het nooit geraden hebben, maar de grauwe,
onderdrukkende Sovjet-Unie was gegrondvest op een
sprookje: de magische planeconomie zou leiden tot een
ongekende welvaart en groei. Aan het eind van de jaren
vijftig leek het er ook heel even op dat de magie
werkelijkheid zou worden: een kort moment leek de
Sovjet-Unie af te stevenen op een toekomst met rijke
communisten en afgunstige kapitalisten, waarin de
schittering van Moskou die van New York zou overtreffen
en waarin wetenschappers hun uiterste best deden om
deze droom waar te maken en de tirannie een goed
afloop te gunnen. De rode belofte is geschiedenis die
klinkt als fictie, onverbiddelijk als een soldaat bij het graf
van Lenin, en met de onverwachte smaak van een glas
sovjetchampagne.
T&P Books woordenlijsten zijn bedoeld om u te helpen
vreemde woorden te leren, te onthouden, en te
bestuderen. De woordenschat bevat meer dan 9000 veel
gebruikte woorden die thematisch geordend zijn. De
woordenlijst bevat de meest gebruikte woorden
Aanbevolen als aanvulling bij welke taalcursus dan ook
Voldoet aan de behoeften van de beginnende en
gevorderde student in vreemde talen Geschikt voor
dagelijks gebruik, bestudering en zelftestactiviteiten
Maakt het mogelijk om uw woordenschat te evalueren
De woordenschat bevat 256 onderwerpen zoals:
Basisconcepten, getallen, kleuren, maanden, seizoenen,
meeteenheden, kleding en accessoires, eten & voeding,
restaurant, familieleden, verwanten, karakter, gevoelens,
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emoties,
ziekten,
stad,
dorp, bezienswaardigheden,
winkelen, geld, huis, thuis, kantoor, werken op kantoor,
import & export, marketing, werk zoeken, sport,
onderwijs, computer, internet, gereedschap, natuur,
landen, nationaliteiten en meer ... Het proces van het
leren van woorden met behulp van de op thema's
gebaseerde aanpak van T&P Books biedt u de volgende
voordelen: Correct gegroepeerde informatie is bepalend
voor succes bij opeenvolgende stadia van het leren van
woorden De beschikbaarheid van woorden die van
dezelfde stam zijn maakt het mogelijk om woordgroepen
te onthouden (in plaats van losse woorden) Kleine
groepen van woorden faciliteren het proces van het
aanmaken van associatieve verbindingen, die nodig zijn
bij het consolideren van de woordenschat Het niveau
van talenkennis kan worden ingeschat door het aantal
geleerde woorden Bijzondere kenmerken van de
woordenschat De woorden zijn gerangschikt naar hun
betekenis, niet volgens alfabet De woorden worden
weergegeven in drie kolommen om bestudering en
zelftesten te vergemakkelijken Woorden in groepen
worden verdeeld in kleine blokken om het leerproces te
vergemakkelijken De woordenschat biedt een handige
en eenvoudige beschrijving van elk buitenlands woord
Deze T&P Books woordenschat: is aanbevolen als
aanvulling bij iedere taalcursus; geschiktvoor de
beginnende en gevorderde student; is handig voor
dagelijks gebruik, bestudering en zelftesten. Japans
woordenboek, Japanse woordenschat, Japanse
woordenlijst, studie Japans, Japans leren, Japans
overzicht, Basis Japans
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'Als een
spookverschijning,
opgedoken uit het donker,
stak een magere jongeman zijn hoofd door het
autoraampje. Ik zag het mes onmiddelijk. Het was een
lang, smal wapen met een puntig toelopend lemmet. Het
voelde koud en scherp aan toen hij het tegen mijn hals
drukte. 'Schuif op, of ik vermoord je', fluisterde hij.' Zo
begint Alisons nachtmerrie. Ze wordt door twee mannen
verkracht en zo vaak gestoken met een mes dat de
artsen later de wonden niet meer kunnen tellen. Haar
keel wordt doorgesneden en Alison wordt voor dood
achtergelaten op een smerige open plek, kilometers
verwijderd van de stad Port Elisabeth in Zuid-Afrika,
waar ze woont. Maar Alison weigert te sterven. Ze wil
haar aanvallers niet de voldoening geven haar leven te
vernietigen. 'Ik zal leven' is het inspirerende en moedige
verhaal van een vrouw die geen slachtoffer wil zijn. Door
haar vastberaden dapperheid is zij erin geslaagd haar
levensbedreigende lichamelijke en geestelijke trauma te
overwinnen en kracht te putten uit haar verschrikkelijke
ervaringen. Alison reisde de hele wereld over om troost
en steun te bieden aan lotgenoten. Haar boek stond
maandenlang nummer 1 op de bestsellerlijsten in ZuidAfrika en bereikte internationaal een miljoenenpubliek.
Een aan lager wal geraakt koninklijk echtpaar hoopt door
het huwelijk van hun dochter hun fortuin weer terug te
krijgen. Deze persiflage van het bekende
sprookjesmotief is uitgevoerd in vlotte, wat karikaturale
prenten in kleur. Vanaf ca 6 jaar.

Een medewerker van het onderwater-researchteam
van de Amerikaanse marine zet zich ervoor in dat de
Verenigde Staten de beschikking krijgen over de
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ontdekte schatten van de Alexandrijnse bibliotheek.
Hoewel zijn huwelijk op de klippen is gelopen, gaat
het Samuel Fairbrother verder bijzonder goed. Hij is
een rijk man en hij besluit zijn geld te investeren in
een enorm landhuis aan de rand van de stad. Maar
hij bezit dan niet alleen het huis – de koop verplicht
hem het personeel erbij te nemen. En daarmee haalt
hij zich heel wat ellende op de hals... Het
huispersoneel staat onder leiding van butler Roger
Maitland – een man van de wereld met een
uitstekende staat van dienst en onmisbaar voor het
reilen en zeilen van de huishouding. Maar Roger is
verre van gemakkelijk en het duurt dan ook niet lang
of Samuel en hij hebben een immens conflict. Het is
de oudste dochter des huizes, Janet, die voor de
doorbraak zorgt. Ze weet niet alleen vrede te
stichten in huis, maar ook in het hart van haar
ouders en van Roger...
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek
had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het
dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen
Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in
New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden
verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug
te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In
datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een
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van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom
en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years
a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder
anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe
voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling.
Met een voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
Londen 1795: de jonge Rosetta Hall raakt door de
verhalen van haar vader gefascineerd door Egypte.
Ze droomt ervan zelf naar Egypte te gaan om
hiërogliefen te ontcijferen. Die droom schuift naar de
achtergrond als ze met de extravagante Henry
Vallon trouwt en de bibliotheek verruilt voor de
balzaal. Haar decadente levensstijl is echter van
korte duur: Harry vindt de dood in de strijd tegen de
Fransen in Egypte. Dan ontmoet ze een egyptoloog
die haar niet alleen een aantal bijzondere Egyptische
schatten laat zien, maar haar ook aan het twijfelen
brengt over de oorzaak van Harry' s dood. Ze is
vastbesloten om ondanks alle gevaren naar Egypte
te reizen om de ware toedracht van zijn dood te
ontdekken. Donkere Rosetta neemt de lezer mee
van Londen naar Parijs en Egypte.Het vertelt het
verhaal van een eigenzinnige vrouw die zich verzet
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tegen de beperkingen die de samenleving haar
oplegt, terwijl diezelfde samenleving op haar
fundamenten schudt door de Franse Revolutie en de
napoleontische oorlogen.
Met het ontwerpen van sieraden heeft Bella veel
succes. Maar een verlovingsring om haar eigen
vinger? Die hoop heeft ze zo langzamerhand al
opgegeven. Totdat William Cameron haar vraagt de
beroemde Hawsky-juwelen te taxeren. Tijdens een
rit in zijn limousine-met-chauffeur naar de bank,
dwars door de Londense City, vliegen de vonken
ervanaf. Maar toch is ze écht niet van plan zijn
zoveelste verovering te worden! Dit verhaal is eerder
verschenen en is ook verkrijgbaar in een 2-in-1
bundel.
Baby's Daily Logbook: Eat Sleep And Diaper Tracker
Created and designed by a mom to help new
parents track and monitor baby's progress by using
this easy to fill logbook. A must-have gift for new
moms that will not only help you track your baby's
feeding and sleep time but also have all the
information handy for baby's pediatrician visits. Here
is why you should consider this journal above others:
Unique simplistic design Very easy to fill tracker for
mom, dad, grandparents or nannies Track baby's
sleeping time, feeding time, poop or pee time
Special pages to record doctor visits and medication
Important contacts pages Blank lined note pages for
taking notes or shopping list Pages for immunization
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tracking Example page showing you how to use the
tracker 110 duo sided print solid white pages Matte
softbound cover 8" X 10" Dimensions: Perfect size
for your purse, tote bag, desk, backpack, home or
work Designed in the USA
De hemel is een plek op aarde is de vijfde thriller van
Åke Edwardson met hoofdinspecteur Erik Winter in
de hoofdrol. Met deze thriller won hij voor de tweede
keer de prijs voor de beste Zweedse thriller. Eerder
won hij deze prijs voor Dans met een engel. Erik
Winter, net terug van ouderschapsverlof, wordt al
gauw weer helemaal opgeslokt door zijn werk. Vier
studenten zijn 's nachts in elkaar geslagen en bijna
vermoord. Geen van hen heeft de dader gezien.
Rond diezelfde tijd vertelt een kleuter te zijn
meegenomen door een 'oom'. Niemand gelooft het
kind, totdat een leeftijdgenootje zwaargewond wordt
gevonden, na een autoritje met zo'n 'oom'. Sporen
ontbreken, terwijl de gruweldaden zich opstapelen.
Maar gaandeweg ziet Winter enig licht in de
schijnbare chaos.
Great for keeping track of Baby's schedule and
health This 6" x 9" notebook provides the perfect
platform to keep track of your Baby's days. The prelined pages are ready and waiting to be filled!
DETAILS: 150 Pages Crisp White Pages with a
Thick Cardstock Cover Keep track of doctors visits,
immnunizations, feedings and much more Record
important contact information such as your ob/gyn or
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paediatrician Each log includes areas to record date,
time, feeding as well as activity and sleep
information Dimensions: 6" x 9"
Informatie over het leerplan van de Vrije School.
This 6" x 9" notebook provides the perfect platform
to keep track of your Baby's days. The pre-lined
pages are ready and waiting to be
filled!DETAILS:120 PagesCrisp White Pages with a
Thick Cardstock CoverKeep track of doctors visits,
immunizations, feedings, and much moreRecord
important contact information such as your ob/gyn or
pediatricianEach log includes areas to record date,
time, feeding as well as activity and sleep
informationDimensions: 6" x 9"
Victoriaans Londen wordt opgeschrikt door een brute
moord. Door de ogen van vier personages zien we
de gebeurtenissen die leiden tot de misdaad, en zien
we ook de misdaad zelf. Maar hoe betrouwbaar zijn
zij?
Wanneer presentator Mark Shillingford op televisie
verslag doet van een wedstrijd waarin zijn
tweelingzus Clare, een succesvolle jockey, als
tweede in plaats van als eerste eindigt, vermoedt hij
dat ze de wedstrijd gemanipuleerd heeft. Die avond
confronteert hij zijn zus met zijn vermoedens,
waarop ze woedend wegloopt. Het is de laatste keer
dat hij haar in leven ziet. Een paar uur later springt
ze van het balkon van haar hotelkamer. Gekweld
door verdriet en schuldgevoel gaat Mark op zoek
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naar antwoorden: waarom pleegde Clare zelfmoord?
En was het dat eigenlijk wel?
Kookboek met basisrecepten en -technieken.
Een vrouw probeert de waarheid over de dood van
een alleenstaande zwarte vrouw, twintig jaar eerder,
te achterhalen.
Informatie in woord en beeld.
Praktische tips, adviezen en informatie voor
verkopers met ervaring.
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.
Baby LogbookPeach Stripe Tracker for Newborns,
Breastfeeding Journal, Sleeping and Baby Health
NotebookCreatespace Independent Publishing
Platform
Vier vriendinnen van de middelbare school treffen
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elkaar voor een reünie bij een van hen om te praten
over een geheim uit hun verleden, waarvan een van
hen niets af weet.
Als na een genetische ramp Snowman de enig
overgebleven 'oude' mens is temidden van genetisch
gemanipuleerde mensen en dieren, denkt hij na over
de oorzaken die tot deze ramp hebben geleid.
Audrey Garnet, haar zusje Isla en hun drie jongere
broers groeien op in de Engelse wijk Hurlingham in
Buenos Aires. Als de twee vrijgezelle Engelse broers
Cecil en Louis Forrester naar Argentinië komen is de
kleine gemeenschap in rep en roer. Vooral de
charmante Cecil is een gewilde partij. Louis
daarentegen is mysterieus en lijkt gekweld te worden
door zijn verleden. Urenlang speelt hij weemoedige
melodieën op de piano.Cecil voelt zich meteen
aangetrokken tot de lieve Audrey, maar zij verliest
haar hart aan Louis. Met behulp van Isla weten Louis
en Audrey elkaar in het geheim te ontmoeten. Hun
band wordt alsmaar sterker maar dan slaat het
noodlot toe. Audreys hart is gebroken en op dat
moment vindt ze vastigheid en liefde bij Cecil en ze
besluit met hem te trouwen.Audrey kan Louis echter
niet vergeten. De Vergeet mij niet-sonate die hij voor
haar componeerde is een blijvende herinnering aan
alles wat zij heeft moeten opgeven.
Een perfecte familie, een perfect thuis, een perfect leven.
Totdat het kwaad zijn intrede doet en alles verwoest.
Vier jaar na de verdwijning van haar oudste dochter
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LeslieBaby
lijkt het
of Lauren
nog de enige is die voor haar
dochter vecht. Hoewel de verdachte bekend is, is hij
nooit veroordeeld wegens gebrek aan bewijs. Als Lauren
haar oude leven probeert te ontvluchten met haar
jongste dochter Leah en verhuist naar het kleine stadje
Oak Knoll, doemt daar opeens de ontvoerder van Leslie
op. Lauren probeert met het laatste restje kracht dat ze
in zich heeft deze wrede man te ontmaskeren. Ze krijgt
hulp van Tony Mendez, de sympathieke detective uit
Dieper dan de doden. Hij ontrafelt de zaak en komt
erachter dat Laurens obsessie de dader te vinden
levensgevaarlijke proporties heeft aangenomen. Oak
Knoll werd in Geheimen in het graf al eerder opgeschrikt
door een macabere moord en ook nu speelt psychologe
Anne Leon weer een belangrijke rol in dit familiedrama.
De donkerste weg is de derde thriller van Tami Hoag die
zich afspeelt in Oak Knoll.
Wat gebeurt er met je als je het ene moment ziek in bed
ligt en je het volgende moment bevindt in een wereld vol
glamour, intriges en bedrog? Dit is precies wat Lucien
overkomt. Hij doet de onthutsende ontdekking dat hij een
stravagante is iemand die zichzelf door tijd en ruimte kan
verplaatsen. Door een oud notitieboek komt hij terecht in
de zestiende eeuw, in de adembenemend mooie stad
Bellezza. Ineens bevindt hij zich tussen ruisende jurken,
palazzos, kanalen, mandolas én een indrukwekkende
duchessa. Maar dit is nog niet alles: Lucien blijkt een
belangrijke rol te moeten spelen om de lagunestad te
behoeden voor een ramp Een indringende, ontroerende
en opwindende roman, moeilijk om neer te leggen. Een
van de beste time slip-verhalen die ik de afgelopen jaren
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twijfel een meesterwerk in de
hedendaagse kinderliteratuur. edgardo zaghini children's
literature officer, booktrust Arianna werd vroeg wakker
door het geschreeuw van de schoonmakers op de
piazza. Ze strekte haar koude, verkrampte ledematen en
wreef de slaap uit haar ogen. Stram liep ze naar de
balustrade en keek uit over het plein naar de zuilengalerij
achter de campanile. En ze geloofde haar ogen niet.
Daar riskeerde een jongen van haar leeftijd zijn leven. Je
kon zo aan zijn kleren zien dat hij een vreemdeling was,
beslist geen Bellezziaan, zelfs geen Taliaan. Hij droeg
de gekste kleren die Arianna ooit had gezien. Hij hoorde
hier net zomin thuis als een hond in de raadzaal. En toch
had hij niet door dat hij in levensgevaar was, want hij
stond met het verdwaasde gezicht van een
slaapwandelaar op zijn dooie gemak van de warme zon
te genieten. Was hij soms niet goed snik? Mary Hoffman
is een bekende Engelse schrijfster. Ze schreef al meer
dan tachtig kinderboeken, voornamelijk prentenboeken.
Ze koestert een grote liefde voor Italië, een land waar ze
zoveel mogelijk tijd doorbrengt. Voor Stad van maskers
liet ze zich inspireren door Venetië.
De oude stad Djenné in Mali – bekend vanwege haar
fascinerende architectuur – is al eeuwenlang een van de
belangrijkste centra van islamitische cultuur in WestAfrika. Nog steeds woont er een groot aantal marabouts:
Koranleraren en religieuze specialisten. Geert
Mommersteeg verrichtte antropologisch veldwerk in
Djenné en sprak met marabouts over hun denken en
handelen. Geleidelijk aan verkreeg hij toegang tot hun
wereld en inzicht in de twee vormen van kennis waarin
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zij gespecialiseerd
openbare kennis en geheime
kennis. In de stad van de marabouts werd genomineerd
voor de Eureka! Non-fictieprijs (1999-2000) en de Prix
des Ambassadeurs (shortlist 1999) en werd in het Frans
vertaald (Éditions Grandvaux 2009). Deze herziene en
uitgebreide uitgave bevat o.a. een nieuw hoofdstuk
(‘Djenné anno 2007’) en wordt met foto’s geïllustreerd.
In de stad van de marabouts verschijnt in de reeks
Antropologie Academie. Cultureel antropologisch
onderzoek geeft inzicht in boeiende en indringende
menselijke thema’s. Het kan bij uitstek antwoorden op
vragen over cultuur en culturele dynamiek, zowel in
samenlevingen elders als in de Nederlandse
multiculturele samenleving. De reeks Antropologie
Academie wil voor een breed publiek de resultaten van
antropologisch veldwerk en andere door antropologen
gebruikte onderzoeksmethoden belichten. Daarbij wordt
een scala aan onderwerpen uit het ruime studieveld van
de culturele antropologie belicht. De boeken uit de
Antropologie Academie hebben een inleidend karakter,
zijn toegankelijk geschreven en geschikt voor studenten
op BA- en MA-niveau, maar ook voor anderen, zoals
reizigers en docenten, die zich afvragen hoe mensen
met een verschillende culturele achtergrond in de wereld
staan. De reeks Antropologie Academie wordt
uitgegeven in samenwerking met de Antropologen
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