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De tirannieke Nurse Ratched regeert haar afdeling in
de psychiatrische inrichting van Oregon State met
beklemmende discipline. De patiënten houden zich
gedeisd door geestdodende medicatie en de
dreiging van elektroshocktherapie. Haar strikte
regime wordt verstoord door de komst van
McMurphy, een levenslustige crimineel die doet alsof
hij gek geworden is om kans te maken op een
makkelijk leventje in een inrichting. Wanneer
McMurhpy ziet hoe de patiënten hun dagen hier
doorbrengen en hoe hun levens verpieteren, besluit
hij in opstand te komen. Hij begint opmerkingen te
maken over het figuur van de Big Nurse, en
introduceert kaartspellen bij zijn medepatiënten. Hij
organiseert een ongeoorloofd uitje en weet zelfs
twee prostituees de afdeling binnen te smokkelen.
Hij betaalt daar niet alleen zelf de prijs voor, maar
ziet ook hoe zijn vrienden meer en meer beginnen te
lijden nu ze in aanraking komen met de
buitenwereld. In de soms onderhuidse, soms
uitgesproken of zelfs fysieke strijd tussen McMurphy
en Ratched vervagen de grenzen tussen goed en
kwaad, mentaal gezond of gek, leven en dood. One
Flew Over the Cuckoos Nest is een van de grootste,
meest indrukwekkende romans van de twintigste
eeuw. Een ode aan het leven en de vrijheid.
Lemon-Aid New and Used Cars and Trucks
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1990-2015 steers the confused and anxious buyer
through the purchase of new and used vehicles
unlike any other car-and-truck book on the market.
"Dr. Phil," Canada's best-known automotive expert
for more than 42 years, pulls no punches.
Prachtige hervertelling van klassieker door Imme
Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar het roestige
ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij
daar wel tien jaar begraven,’ fluisterde ze.
‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze mocht overal
komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene
kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden,
in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En:
verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet
Mary steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet
van verboden en ook niet van geheimen... Kan zij de
geheimen ontrafelen? Tonke Dragt over De geheime
tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De
geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig,
spannend en betoverend mooi! Een boek dat ieder
kind gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan
Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst
in 1911. Meer dan honderd jaar later is het verhaal
over het stugge, egoïstische weesmeisje Mary dat
een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei
weet te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd
betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling
waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en
verbeelding onopvallend lijken, maar magisch zijn.
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"The automotive maven and former Member of
Parliament might be the most trusted man in
Canada, an inverse relationship to the people he
writes about." – The Globe and Mail Lemon-Aid
shows car and truck buyers how to pick the cheapest
and most reliable vehicles from the past 30 years of
auto production. This brand-new edition of the
bestselling guide contains updated information on
secret service bulletins that can save you money.
Phil describes sales and service scams, lists which
vehicles are factory goofs, and sets out the prices
you should pay. As Canada’s automotive "Dr. Phil"
for over 40 years, Edmonston pulls no punches. His
Lemon-Aid is more potent and provocative than
ever.
Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een belofte. Nu
moet hij die inlossen... Tien jaar geleden deed
Gideon Yarbro het weesmeisje Lydia een belofte:
mocht ze ooit hulp nodig hebben, dan moest ze hem
een brief sturen. Nu is het zover. Lydia, inmiddels
een mooie jonge vrouw, roept zijn hulp in omdat ze
wordt gedwongen tot een liefdeloos huwelijk. Gideon
besluit haar te kidnappen en zelf met haar te
trouwen. Lydia is al jaren heimelijk verliefd op
Gideon. Met hem samenwonen in Stone Creek is als
een droom die uitkomt. Toch is ze niet gelukkig:
Gideon gedraagt zich afstandelijk, en ze voelt dat hij
iets voor haar verbergt. Als speurder voor Wells
Fargo werkt Gideon aan een levensgevaarlijke klus,
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die als gevolg heeft dat hij binnenkort Stone Creek
voorgoed moet verlaten. Hij wordt verscheurd tussen
plichtsbesef en zijn verlangen naar Lydia. Is hij sterk
genoeg om haar achter te laten, zodat ze een man
kan vinden die wél bij haar kan blijven?
Hatchback, including special/limited editions. Does
NOT cover features specific to Dune models, or
facelifted Polo range introduced June 2005. Petrol:
1.2 litre (1198cc) 3-cyl & 1.4 litre (1390cc, non-FSI)
4-cyl. Does NOT cover 1.4 litre FSI engines. Diesel:
1.4 litre (1422cc) 3-cyl & 1.9 litre (1896cc) 4-cyl, inc.
PD TDI / turbo.
Londen 1850. Mist en vuile straten, en een
begraafplaats met de naam Tom-All-Alone's waar
ratten wonen. De eerbiedwaardige advocaat Edward
Tulkinghorn houdt kantoor in een chique huis in
Lincoln's Inn Fields, waar hij zijn machtige cliënten
beschermt en een dodelijk geheim verbergt. Dat
geheim dreigt te worden onthuld door een
schimmige en onzichtbare tegenstander, die koste
wat het kost moet worden opgespoord en tot zwijgen
gebracht. Ex-politieagent Charles Maddox, nu
privédetective, moet die klus klaren. Algauw wordt
de eerste gruwelijke moord gepleegd. Lynn
Shepherd heeft zich voor Kerkhof in Londen laten
inspireren door Charles Dickens' meesterwerk Bleak
House. Ze is verdergegaan waar Dickens moest
ophouden: in haar spannende historische roman
beschrijft ze een wereld waarin jeugdprostituees en
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te vondeling gelegde baby's ten prooi vallen aan de
hebzucht en seksuele afwijkingen van de gegoede
burgerij. En iedereen die daartegenin wil gaan wordt
op genadeloze wijze uit de weg geruimd.
Het is haar allereerste grote opdracht als
rechercheur: undercover gaan als serveerster in de
nachtclub van Jonah Blackhawk. Het laatste wat
Allison Fletcher dan ook wil, is die opdracht in
gevaar brengen door zich te laten afleiden door de
aantrekkelijke Jonah. Bovendien, hoe weet ze of ze
hem kan vertrouwen?
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.
Phil Edmonston, Canada's automotive "Dr. Phil,"
pulls no punches. He says there's never been a
better time to buy a new car or truck, thanks to a
stronger Canadian dollar and an auto industry
offering reduced prices, more cash rebates, low
financing rates, bargain leases, and free auto
maintenance programs. In this all-new guide he
says: Audis are beautiful to behold but hell to own
(biodegradable transmissions, "rodent snack" wiring,
and mind-boggling depreciation Many 2011-12
automobiles have "chin-to-chest head restraints,
blinding dash reflections, and dash gauges that can't
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tunnel roar if the rear windows are opened while
underway Ethanol and hybrid fuel-saving claims
have more in common with Harry Potter than the
Society of Automotive Engineers GM's 2012 Volt
electric car is a mixture of hype and hypocrisy from
the car company that "killed" its own electric car
more than a decade ago You can save $2,000 by
cutting freight fees and "administrative" charges
Diesel annual urea fill-up scams cancost you $300,
including an $80 "handling" charge for $25 worth of
urea Lemon-Aid's 2011-12 Endangered Species List:
the Chinese Volvo, the Indian Jaguar and Land
Rover, the Mercedes-Benz Smart Car, Mitsubishi,
and Suzuki
Steers buyers through the the confusion and anxiety
of new and used vehicle purchases like no other carand-truck book on the market. “Dr. Phil,” along with
George Iny and the Editors of the Automobile
Protection Association, pull no punches.
Niet zo heel lang geleden was Eragon nog een arme
boerenjongen en zijn draak Saphira slechts een
blauwe steen in het bos. Nu rust het lot van een hele
beschaving op hun schouders. Ze zullen het tegen
Galbatorix, de boosaardige koning, moeten
opnemen. Er zal geen tweede kans komen. De
Rijder en zijn draak hebben al meer bereikt dan
iedereen had durven hopen, maar kunnen ze
Galbatorix omverwerpen en het recht in Alagaësia
doen zegevieren? En zo ja, tegen welke prijs?
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As U.S. and Canadian automakers and dealers face
bankruptcy and Toyota battles unprecedented quality-control
problems, Lemon-Aid guides steer the confused and anxious
buyer through the economic meltdown unlike any other carand-truck books on the market. Phil Edmonston, Canada's
automotive "Dr. Phil" for more than 40 years, pulls no
punches. In this all-new guide he says: Chrysler's days are
numbered with the dubious help of Fiat. Electric cars and
ethanol power are PR gimmicks. Diesel and natural gas are
the future. Be wary of "zombie" vehicles: Jaguar, Land Rover,
Saab, and Volvo. Mercedes-Benz -- rich cars, poor quality.
There's only one Saturn you should buy. Toyota -- enough
apologies: "when you mess up, 'fess up."
Canada’s automotive "Dr. Phil" says there’s never been a
better time to buy a new car or truck. For deals on wheels,
2013 will be a "perfect storm." There’s never been a better
time to buy a new car or truck, thanks to a stronger Canadian
dollar, a worldwide recession driving prices downward, and a
more competitive Japanese auto industry that’s still reeling
from a series of natural disasters. In addition to lower prices
and more choices, 2013 car buyers will see more generous
cash rebates, low financing rates, bargain leases, and free
auto maintenance programs. Buy, sell, or hold? Which cars
and trucks are "wallet-friendly" and can easily last 15 years?
Which vehicles offer the most features to best accommodate
senior drivers? Do ethanol and hybrid fuel-saving claims have
more in common with Harry Potter than the Society of
Automotive Engineers? Is GM’s 2013 Volt electric car
destined to become an electric Edsel? These questions and
more are answered in this informative guide.
Launched 35 years ago, the 2007 edition of the New Cars
and Minivans has been restyled to present more current
information in a user-friendly manner. This guide tells you
when to buy, sell, or hold onto a vehicle and why price rarely
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guarantees reliability (beware of 'luxury lemons'). Hard-nosed
ratings, true fuel-consumption figures, and which safety
features are unsafe, are all found in this year_s guide, as well
as: Dealer markups for each model; cutting the freight fee
The best and worst options; whose warranty is the best
Which 2006s are butter buys than a 2007 Sample compliant
letters that work
A guide to buying a used car or minivan features information
on the strengths and weaknesses of each model, a safety
summary, recalls, warranties, and service tips.
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