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In Tachtig dagen wit wordt studente Lily door haar beste vriendin, de verleidelijke en onbeschaamde Liana, geïntroduceerd in een spannende nieuwe wereld vol passie en avontuur. Lily ontmoet Leonard, een man met wie zij zich direct verbonden voelt; Dagur, de knappe drummer van een wereldberoemde rockband; en de gevierde fotograaf Grayson en zijn mysterieuze partner. Ze geniet van elke nieuwe ervaring, maar Lily weet dat ze nog steeds niet gevonden
heeft waar ze uiteindelijk naar op zoek is. Vina Jackson is het pseudoniem van twee bekende schrijvers, die voor het eerst, en anoniem, samenwerken. De een is een succesvol auteur, de ander een schrijver die ook werkzaam is in de Londense City. Tachtig dagen wit is het vijfde deel in de zinderende Tachtig dagen-serie.
Gedichtjes met platen van dieren, waaronder een wild paard. Bevat ook een ABC en een rekentafel. Een van de gedichtjes gaat over Sinterklaas. Kartonkleurig omslag met zwarte sierrand.
In de sombere steegjes van het stadje Lovecraft is magie echt, net zo echt als de straf die ligt op het gebruik ervan: ketters belandden op de brandstapel. Aoife Grayson is bijna zestien; de leeftijd waarop iedereen in haar familie doordraait als gevolg van het necrovirus. Volgens de proctoren, de leiders van Lovecraft, ligt het necrovirus ten grondslag aan ketterij. Dan krijgt Aoife een brief van haar oudere broer, die haar vertelt dat ze het
heksenalfabet moet vinden als ze zichzelf wil redden.
Uit een pand aan de Keizersgracht is een kostbare verzameling van oude zilveren gebruiksvoorwerpen verdwenen. De eigenaar moet aan een hartaanval gestorven zijn. Zijn nichtje, en enig erfgename, komt verslag doen bij rechercheur De Cock. Een vreemd, onbestemd gevoel bekruipt de grijze speurder. Hoewel dit ogenschijnlijk geen zaak voor hem is, vermoedt hij dat het met de dood van de zilververzamelaar niet helemaal klopt. Hij gaat met zijn assistent
Vledder op onderzoek uit en raakt verstrikt in een van zijn meest bizarre misdaadavonturen.
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As Toyota skids into an ocean of problems and uncertainty continues in the U.S. automotive industry, Lemon-Aid Used Cars and Trucks 20112012 shows buyers how to pick the cheapest and most reliable vehicles from the past 30 years. Lemon-Aid guides are unlike any other car and truck books on the market. Phil Edmonston, Canada’s automotive Dr. Phil for 40 years, pulls no punches. Like five books in one, Lemon-Aid Used Cars and Trucks is an expos of car scams and gas consumption lies; a do-it-yourself service manual; an independent guide that covers beaters, lemons, and collectibles; an archive of secret service bulletins granting free repairs; and a legal primer
that even lawyers cant beat! Phil delivers the goods on free fixes for Chrysler, Ford, and GM engine, transmission, brake, and paint defects; lets you know about Corvette and Mustang tops that fly off; gives the lowdown on Honda, Hyundai, and Toyota engines and transmissions; and provides the latest information on computer module glitches.
In het boek Het blikken paardje van Janice Steinberg vindt de 85-jarige Elaine Greenstein bij het opruimen van haar huis een aanwijzing voor een adres van haar verdwenen zus Barbara. Meer dan zestig jaar geleden verbrak haar tweelingzus het contact met haar familie voorgoed. Elaine denkt terug aan hun jeugd, aan hun gepassioneerde familie met opa Zayde, een blikslager uit Oost-Europa, en aan haar tegenstrijdige gevoelens van liefde en rivaliteit voor haar zus. Hoewel ze beiden opgroeiden in de jaren dertig in de Joodse wijk van Los Angeles, waren ze totaal verschillend. Barbara zette haar zinnen zette op Hollywood, en vertrok in het najaar van 1939. Ze liet
slechts een raadselachtig briefje achter. Zestig jaar later krijgt Elaine de mogelijkheid op zoek te gaan naar haar verloren zus. Met het boek Het blikken paardje heeft Janice Steinberg een rijke familiegeschiedenis geschreven over de vaak beladen band tussen moeders en dochters en zussen onderling. Het blikken paardje is een prachtige roman over de manier waarop we onherroepelijk gevormd worden door degenen van wie we houden.
Caro lijkt werkelijk alles te hebben: geld, een prachtig landhuis, een succesvolle echtgenoot die enorme bouwprojecten ontwikkelt. Maar Caro is niet gelukkig. Steeds vaker zoekt ze de rust op van het eiland dat haar grootvader haar heeft nagelaten. Op deze betoverende plek heersen woeste schoonheid en is de natuur onaangetast. Er zwerven zelfs wilde paarden. Dan ontdekt Caro dat hun financiële situatie een stuk minder rooskleurig is dan ze dacht. De enige manier om een faillissement van het bedrijf van haar man te voorkomen is door het wilde land op het eiland van haar grootvader te ontwikkelen en te verkopen. Caro is gedwongen haar leven, haar huwelijk en zichzelf
onder de loep te nemen en te bepalen wat werkelijk belangrijk is.
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Tachtig dagen wit
Beeld van het leven in een Duits concentratiekamp, o.m. aan de hand van interviews met overlevenden en van tekeningen die de moeder van de auteur in die periode maakte.
Alexa vermoedt dat er meer aan de hand is met de manier waarop haar vader om het leven kwam. Terwijl ze aan een nieuw semester op Untreaceable University begint en de intrigerende Mary ontmoet, probeert ze te achterhalen wat haar vader in de laatste maanden van zijn leven heeft gedaan. Als ze ontdekt dat hij en zijn zus betrokken waren bij een topgeheim onderzoek naar een zeventiende-eeuws manuscript over destructieve magische muziek, roept ze het
onheil over zichzelf af; ze moet opboksen tegen krachten die uit alle macht willen voorkomen dat de waarheid uitkomt. Die waarheid zal gruwelijker zijn dan ze zich kan voorstellen. Uiteindelijk komt ze voor een keuze te staan die niet alleen haar eigen leven in gevaar brengt, maar ook de levens van haar beste vrienden kan verwoesten.
For the first time in one volume, Phil Edmonston, Canada’s automotive “Dr. Phil,” covers all used vehicles, packing this guide with insider tips to help the consumer make the safest and cheapest choice possible from cars and trucks of the past 25 years.
De zesentwintigjarige Ginny Selvaggio is anders dan anderen. Ze voelt zich het meest op haar gemak in de keuken. Na de onverwachte dood van haar ouders zoekt Ginny troost bij haar lievelingsrecepten, zoals de broodsoep van haar Italiaanse grootmoeder. Tot haar verbijstering staat plotseling Nonna¿s geest voor haar neus, opgeroepen door de krachtige geur van de soep met een geheimzinnige waarschuwing: ¿Laat haar niet...¿ Een geest in de keuken is niet
Ginny¿s enige uitdaging. Haar zus Amanda wil het ouderlijk huis verkopen. Ook vindt ze foto¿s van een vreemde vrouw. Hoe meer Ginny ontdekt hoe meer ze gaat koken, de meest overheerlijke familierecepten verschijnen dampend op tafel ¿ met alle gevolgen van dien. Jael McHenry is een getalenteerde en enthousiaste amateurkok en columniste. Ze studeerde ¿creative writing¿ aan de American University, blogt over eten en koken en houdt van popmuziek. Jael
McHenry woont in New York City. www.jaelmchenry.com www.twitter.com/jaelmchenry
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Alexandra LaDuca, intelligent rechercheur en uitstekend scherpschutter, lijkt iedere zaak die de FBI haar geeft aan te kunnen. Maar dan wordt ze gevraagd om de Secret Service te ondersteunen tijdens een bezoek van de president aan de Oekraïne. Het is haar taak een gevaarlijke en tegelijk charmante topcrimineel in de gaten te houden. De opdracht blijkt veel omvangrijker en vele malen gevaarlijker dan ze dacht. Ze
doet ontdekkingen niet alleen de veiligheid van de president, maar ook haar eigen leven op het spel zetten. Als de maffia lucht krijgt van haar rol begint het web van gevaar zich om haar te sluiten. Een adembenemende thriller die je ongenadig in zijn greep houdt. Noel Hynd is een gevestigd auteur die vele thrillers op zijn naam heeft staan.
Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Beschrijving van de lotgevallen (1903-1945) van een joodse familie uit Frankfurt waarvan de leden zich over de hele wereld hebben verspreid.
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.
Lemon-Aid Used Cars and Trucks 2009-2010
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Keuze uit het dagboek dat de auteur, generaal-majoor en minister van oorlog onder koning Willem III, bijhield van 1866-1892 en dat hoofdzakelijk over de koning handelt.
Drie jaar na 9/11 wordt de weduwe van een omgekomen brandweerman opnieuw geconfronteerd met haar verlies.
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