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Het allereerste avontuur van Harry Hole Het debuut van een bestsellerauteur Harry Hole wordt
door zijn superieuren naar Australië gestuurd om de politie down under bij te staan bij het
onderzoek naar de moord op een Noorse actrice. Maar de moord is niet de enige reden voor
deze gedwongen vakantie. Hole overleefde even daarvoor ternauwernood het auto ongeluk
waarbij zijn collega omkwam, en dompelt zich sindsdien onder in de alcohol. Holes verblijf in
Sydney voert hem naar de duistere kanten van de stad waar de vrolijke toerist nooit zicht op
krijgt. Het verhaal leidt naar een oude Aboriginalvertelling over de vleermuisman, die tot leven
wordt gewekt door misdaad. En waar de vleermuisman ontwaakt, verschijnt de dood onder de
stervelingen.
In de bossen van West Virginia heeft biochemicus Jacob Barr een bijzonder bestaan
opgebouwd. Samen met een groep wetenschappers en andere specialisten ontwikkelt hij
verzorgingsproducten onder de naam Jacob's Well. De onderneming is een groot succes, en
zijn werknemers dragen hem op handen. Tenminste, dat dacht hij altijd. Vlak nadat zijn dochter
van twaalf bij hem is komen wonen, gebeuren er dingen in de besloten gemeenschap die
overduidelijk op sabotage wijzen. Zo is er geknoeid met het productieproces en ontploft er een
rookbom in een van de laboratoria. Aangezien niemand ongezien het terrein op kan, moet een
van zijn eigen medewerkers hierachter zitten. Wanneer zijn dochter gevaar blijkt te lopen,
besluit Jacob journaliste Dawn Sutton, die op het terrein is om het verhaal achter zijn bedrijf op
te tekenen, te vertellen wat er speelt. Ze biedt meteen haar hulp aan, en hij kan niet anders
dan die accepteren. Want zij lijkt de enige die hij nog kan vertrouwen... Dit verhaal is eerder
verschenen.
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy getemd
worden. Sebastian, zoon van een graaf, is van huis weggelopen om piraat te worden. Op een
van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze zijn echtgenote is. Lucien
zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar verdwenen broer zijn grootste schuldenaar
is. Verkleed als man lapt Julienne alle regels van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars
om haar broer te vinden. Hugh wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil al helemaal niets
te maken hebben met die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg
aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.
De hoofdpersoon in Naïef. Super. verliest op zijn vijfentwintigste verjaardag niet alleen een
potje croquet van zijn broer, maar ook de zin in het leven. Alle overbodige kennis die hij in de
loop van zijn leven heeft opgedaan, zit hem plotseling ontzettend in de weg. Het liefst wil hij s
ochtends wakker kunnen worden met maar één gedachte in zijn hoofd. Dus bedenkt hij een
therapie. Met een rode plastic bal, een speelgoedtimmerset en het schrijven van lijstjes
probeert hij weer grip op zijn bestaan te krijgen.
Drawing on a wealth of knowledge and experience and a background of more than 1,000
magazine articles on the subject, engine control expert Jeff Hartman explains everything from
the basics of engine management to the building of complicated project cars. Hartman has
substantially updated the material from his 1993 MBI book Fuel Injection (0-879387-43-2) to
address the incredible developments in automotive fuel injection technology from the past
decade, including the multitude of import cars that are the subject of so much hot rodding
today. Hartman's text is extremely detailed and logically arranged to help readers better
understand this complex topic.

Covers all major cars imported into the U.S. and Canada and includes
specifications, a troubleshooting guide, and maintenance and repair instructions
Er speurt iemand mee over de schouders van De Cock en zijn assistent Vledder.
De achttienjarige Sandra Verloop is uitverkoren in een radioprogramma. Ze wil
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graag kennis maken met een bekende Nederlander. Voor haar is dat:
rechercheur De Cock van het politiebureau Warmoesstraat. Sandra valt met haar
neus in de boter. De Cock en Vledder zijn op zoek naar een lijk, terwijl ze
gewoonlijk naar een moordenaar speuren. De zaak begint met een telefoontje
van een man die zegt dat hij iemand heeft vermoord. Een ander telefoontje leidt
de rechercheurs naar de parkeerplaats bij het Havengebouw. De achterbank van
een daar geparkeerde auto biedt een gruwelijke aanblik. Er ligt een dode vrouw,
met in de opengesperde ogen nog 'n blik van schrik, angst en verbijstering. De
Cock moet de geschiedenis induiken om te begrijpen waar het motief voor moord
deze keer te vinden is
Tony Durán was een avonturier en een gokker, en toen hij de zusjes Belladona
ontmoette, meende hij de hoofdprijs te hebben gewonnen. Hun ménage à trois
schokte het dorp en hield de gemoederen maandenlang bezig. Hij verscheen
voortdurend met een van hen in het restaurant van het Plaza Hotel, maar
niemand wist ooit welke van de twee het was, omdat de tweelingzusjes zo op
elkaar leken dat zelfs hun handschrift identiek was. En dan wordt hij dood
aangetroffen De gepensioneerde commissaris Croce moet de zaak oplossen en
krijgt daarbij van de kant van de wet minstens zoveel tegenwerking als van de
bewoners van het dorp en de familie van de zusters Belladona. Er duikt zelfs een
journalist uit Buenos Aires op om het geval te verslaan. Een psychologische
thriller waarin de gekte van de commissaris essentieel is voor de mysteries die hij
moet oplossen. Een intense, tragische familiegeschiedenis en een diepgravende
reflectie op macht en recht. `Bij elk nieuw boek van Piglia vraag ik me niet meer
af óf hij de Premio Cervantes verdient, maar wannéér hij deze erkenning krijgt.
La Vanguardia
Instructief boek waarin allerlei voorwerpen uit het dagelijks leven, op onderwerp
gerangschikt en van duidelijke afbeeldingen voorzien, met name genoemd
worden. Geschikt om het taalgebruik te stimuleren. Vanaf ca. 4 jaar.
Dé pocket guide over TOGAF versie 9 Met uitgebreide begrippenlijst Onmisbaar
voor wie in het Nederlands over TOGAF wil kunnen praten Nederlandse overheid
gebruikt TOGAF als standaard, deze pocket is een uitstekende introductie
Kat Kavanagh heeft veel vrienden, een gewoon baantje en denkt nooit meer aan het
verleden. Dat is haar verhaal. Maar is dat wel waar? Milo McIntyre houdt van zijn
moeder, van de pindakaasbananenmuffins in het Funky Banana café, en van de EHBOlessen die hij na schooltijd volgt. Hij denkt nooit aan zijn toekomst, tot de dag dat alles
voorgoed verandert. Dit is het verhaal van Milo. Maar dan is er nog dat andere verhaal.
Het verhaal waarin het noodlot toeslaat en Milo en Kat door een dramatisch autoongeluk samenbrengt. Zo komt een diep verborgen familiegeheim voor eens en voor
altijd boven tafel.
Chilton's Import Car Manual 1992-1996W G Nichols Pub
Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele
diversiteit, integratie en wij-zijdenken. Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische relaties en
manieren om met culturele diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over menselijk
gedrag: wat mensen willen, waar ze behoefte aan hebben, hoe ze in de regel reageren.
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Het gaat om de betekenis van gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden
van hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme samenleving. Daarbij komen
vragen aan de orde als: waarom en wanneer plaatsen mensen zichzelf en anderen in
sociale categorieën en met welke gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden
van positieve/negatieve relaties tussen groepen? Hoe ontstaan meervoudige
identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe reageren mensen op stigmatisering en
uitsluiting? Hoe kunnen we omgaan met etnisch-culturele diversiteit en
groepstegenstellingen? Omdat de verwijzing naar cultuur(verschillen) niet specifiek
genoeg is, neemt Verkuyten de maatschappelijke verhoudingen en posities in
ogenschouw.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de
Communicatiewetenschap met als leeropdracht Media en Populaire Cultuur aan de
Universiteit van Amsterdam (UvA) op woensdag 3 september 2003. Aandacht voor: de
recente geschiedenis van populaire cultuuronderzoek; wat de wetenschappers van het
Centrum voor Populaire Cultuur onder populaire cultuur verstaan en welke vragen ze
eraan stellen; het werk van Van Zoonen hierbinnen over politiek en populaire cultuur.
Spine title: Import car repair manual, 1983-90. Contains car identification, service
procedures, and specifications for models imported to the U.S. and Canada.
Scenarioschrijver Barnum Nilsen bezoekt met zijn vriend en manager Peder het
Filmfestival in Berlijn. Terwijl Peder deals probeert te sluiten, geeft Barnum zich in zijn
hotel over aan zijn drankzucht. Ontmoetingen met filmproducenten gaat hij liever uit de
weg. Het bericht dat zijn verdwenen halfbroer Fred na jaren weer is thuisgekomen,
ontketent zijn verteldrang. Een wervelende familiegeschiedenis is het resultaat.
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the
original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will
see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been
housed in our most important libraries around the world), and other notations in the
work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly
other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as
no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a
reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages,
poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is
important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the
public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being
an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Een kat, een hond, een konijn, een kuiken, een schildpad, een eekhoorn en een
vogeltje wonen samen in een huisje in het bos. Alleen over het eten kunnen zij het niet
eens worden. Prentenboek met gekleurde afbeeldingen. Vanaf ca. 3 jaar.
Winnaar van de Riverton Prize voor beste Noorse thriller Ragna Riegel werkt bij een
goedkoop warenhuis en woont alleen in haar ouderlijk huis. Haar ouders zijn dood en
haar zoon is verhuisd naar Berlijn. Los van de verplichte kerst- en verjaardagskaart
hebben ze geen contact. Ragna leeft een teruggetrokken bestaan, dat gekenmerkt
wordt door eentonigheid, eenzaamheid en angst. Ze houdt van routine en er is orde in
haar leven. Totdat Ragna op een dag in haar brievenbus een anonieme dreigbrief
aantreft. Ze raakt in de greep van een wurgende angst, die steeds groter wordt en haar
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nog dieper in een isolement drijft. In de verhoorkamer op het politiebureau ondervraagt
inspecteur Konrad Sejer een verdachte van een gruwelijke misdaad. Die verdachte is
Ragna Riegel. Waarom heeft deze vrouw van middelbare leeftijd, die overkomt als een
grijze muis, gedaan wat ze heeft gedaan? Karin Fossum is een gevestigde naam in de
Noorse misdaadliteratuur. Wereldwijd is ze bekend geworden door haar romans met
inspecteur Konrad Sejer in de hoofdrol. Ze heeft veel literaire prijzen gewonnen,
waaronder (twee keer) de Rivertonprijs voor de beste Noorse misdaadroman en de
Glazen Sleutel voor de beste Scandinavische misdaadroman. De fluisteraar is het
veertiende deel in de reeks over Konrad Sejer.
Psychologe Alexandra Blake is door haar minnaar Jeremy Quinn in seksuele zin
wakker gekust. Na een erotische ontdekkingsreis is zij tot het uiterste verleid. Maar dan
wordt ze in Londen op verdacht professionele wijze ontvoerd en speelt ze ineens de
hoofdrol in een gevaarlijk spel: haar ontvoerders hopen namelijk met haar hulp de
donkerste enigma's van de vrouwelijke seksualiteit te ontdekken. Ze kan niet
ontsnappen, maar weet ook niet zeker of ze dat wil. Hoe ver zal Alexandra gaan om
haar verlangens en nieuwsgierigheid te bevredigen? Gaat dit spel haar te ver, of is de
hoofdprijs het spel misschien waard? Voor de lezers van Speel met mij, Negentig
dagen Genevieve en Vijftig tinten Grijs.
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan wordt
naar het huis van een mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te verbergen...?
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste deel in de Lente-serie van Virginia Andrews.
Nadat haar familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt Jordan March naar
oudtante Frances gestuurd, de lang vergeten zus van haar dominante oma Emma. Zij woont in
een afgelegen, vervallen boerderij en is de vreemdste persoon die Jordan ooit heeft ontmoet.
Waarom heeft haar oma deze onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden? Was Frances,
net als Jordan, te snel volwassen geworden? In de donkere schaduwen van de boerderij
ontdekt Jordan een allesvernietigend geheim, waardoor de familie March nooit meer dezelfde
zal zijn... Lees hoe het verhaal van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de
Lente-serie!
Zij, de incarnatie van een godin? No way! Morrigan mag dan altijd hebben geweten dat ze
anders was dan haar oppervlakkige vriendinnen zeg nu zelf, echt normaal is het niet als je
stemmen hoort, vlammen uit je handen kunt laten komen en met bomen kunt praten maar
zoiets bizars heeft ze nog nooit gehoord. En dat wil wat zeggen, na alle absurde verhalen die
haar grootouders haar hebben verteld over Partholon, de mythische wereld van haar moeder,
Rhiannon. Toch blijkt er geen woord van gelogen, wanneer Morrigan zich na een
ijzingwekkende ervaring ineens in diezelfde parallelle wereld bevindt. In deze wereld zijn haar
krachten als uitverkorene van de godin groter dan ze ooit voor mogelijk heeft gehouden, en
blijkt er ook nog eens een beestachtig aantrekkelijke, eh... centaur naar haar gunsten te
dingen. Maar helemaal zonder twijfel is Morrigan niet. Want wie zegt haar dat de stem die ze
steeds in haar hoofd hoort die van haar godin is, en niet van de duistere god Pryderi? Ze was
er immers al vroeg voor gewaarschuwd dat hij haar in zijn macht wilde hebben. Als dat zo is,
lukt het haar dan wél de verleiding van het kwaad te weerstaan en te kiezen voor het goede?
Zelfs als dat betekent dat ze alles wat haar lief is zal verliezen?
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