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Een wetenschapper die werkzaam is bij een milieuvriendelijke energiecentrale, ontdekt dat er met het
procédé voor afvalverwerking wordt geknoeid.
Wilt is nergens / druk 1
Sweet Magnolias 4
Sweet Magnolias De feestverlichting schittert in de straten en de romantiek hangt in de lucht... Deel 4 Met haar werk bij The Corner
Spa en met de Sweet Magnolia's, haar vriendinnen, heeft Jeanette eindelijk het leven waar ze altijd naar heeft verlangd. Dat ze nog
niet de liefde heeft gevonden, vindt ze helemaal niet erg. Juist niet, na alle verkeerde keuzes in mannen die ze in het verleden heeft
gemaakt. Maar wanneer de sexy Tom McDonald de sportschool binnenloopt en haar met een duidelijk geïnteresseerde blik bekijkt,
kan ze niet ontkennen dat ze zich ook tot hem aangetrokken voelt. Jeanette heeft goede redenen om Kerstmis te haten. Ze heeft
dan ook fiks de pé in als haar bazin haar dwingt mee te werken aan het jaarlijkse kerstfestival. Maar dan blijkt dat Tom ook bij het
festival is betrokken. Hij vertelt haar dat hij zo mogelijk een nóg grotere hekel aan de feestdagen heeft, en dat schept een band. Een
band die steeds hechter wordt... Terwijl de kerstklokken luiden en de noorderster de hemel verlicht, hoopt Jeanette heel voorzichtig
dat ze deze kerst eindelijk vooruit zal durven kijken, in plaats van telkens achterom.
SOS! Hulp voor ouders
Een feestelijk begin
De chaotische leraar Wilt raakt verzeild in allerlei onvoorspelbare problemen als hij een trektocht door
Engeland maakt.
Sluipend gif / druk 1
De dollar prinses

SOS! Hulp voor ouders reikt praktische handvatten aan om ongewenst gedrag van kinderen te
veranderen. Het gaat hierbij om vaardigheden, procedures en strategieen die direct
toegepast kunnen worden, en waarvan in de alledaagse opvoedpraktijk is bewezen dat ze
effectief zijn. Ouders krijgen met deze stap-voor-stapmethode meer zelfvertrouwen. Bijna
altijd is na enkele weken al verbetering merkbaar; de sfeer in het gezin wordt meer
ontspannen en het kind blijer en gelukkiger.
Een praktische gids voor het omgaan met alledaagse gedragsproblemen van kinderen
Een koopverslaafde televisieproducente in New York probeert op ludieke wijze van haar verslaving af te komen.
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