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Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon verschijnen. Een app die zijn leven, net als het computerspel Erebos, weer volledig
overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière bij een glossy, plannen
voor een geweldige bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een dramatische, pijnlijke en onomkeerbare
manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New York, waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet terug naar
Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde bovenbuurman, en
ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die
ene dag waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor
Mac.
European CarBMW Buyer's Guide

The supercharger has become a modern, environmentally friendly and powerful piece of bolt on equipment. For anyone interested
in installing a system or just learning about them, this book is a must have.'
Vehicle Maintenance.
Verpletterende literaire roman over volwassen worden, afgunst en spijt, door een van de meest ingenieuze schrijvers van Amerika
Op een zomerkamp in 1974 sluiten de vijftienjarige Jules Jacobsen en vijf leeftijdgenoten een levenslange vriendschap. Jules van
eenvoudige komaf is enorm onder de indruk van haar creatieve en welgestelde nieuwe vrienden. Het groepje tieners dat zichzelf
De Interessanten noemt is onafscheidelijk en deelt elkaars dromen over een leven als kunstenaar, acteur of schrijver: later als ze
groot, volwassen en vooral succesvol zijn. Maar de reis van jeugd tot middelbare leeftijd loopt heel anders, vol compromissen,
geheimen, leugens en ongelijkheden. Al worden de grootse jeugdige ambities van de vriendengroep niet waargemaakt, er is geen
weg terug naar hun onschuld. De vriendschap houdt stand, maar de tijd is onomkeerbaar en een groeiend gevoel van ongemak
laat Jules niet los: geluk en voldoening blijken in andere dingen te liggen dan de vrienden als tieners ooit dachten. `De
interessanten heeft een enorme reikwijdte, over vriendschap, jaloezie, de teleurstellingen die het ouder worden onherroepelijk met
zich meebrengt [] Wolitzer excelleert in romantechnisch sterke wendingen NRC Handelsblad `Wolitzer geeft een scherp beeld van
jaloezie, vriendschap en de omstandigheden die maken dat de een wel succesvol wordt en de ander niet Elle
From the exotic M1 and 850Csi to the popular 3. 5- and 7-Series sports luxury tourers, this all-color Buyer's Guide points the way
through the full history of the BMW marque, and offers valuable specifications, production numbers, investment advice, and more.
Take the "ultimate driving machine" out for a test drive before you buy! Comparable title; Illustrated BMW Buyer's Guide, 2nd ed
(0-87938-754-8)
The authoritative, hands-on book for Ford Engine Control Systems. Author Charles Probst worked directly with Ford engineers,
trainers and technicians to bring you expert advice and "inside information" on the operation of Ford systems. His comprehensive
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troubleshooting, service procedures and tips will help you master your Ford's engine control system.
If you're looking for better understanding of your BMW, look no further! This manual provides the highest level of clarity and
completeness for all service and repair procedures. Covers 525i, 530i, 535i, 540i, including touring.

Since its introduction in 1975, the BMW 3-series has earned a reputation as one of the world's greatest sports sedans.
Unfortunately, it has also proven one of the more expensive to service and maintain. This book is dedicated to the legion
of BMW 3-series owners who adore their cars and enjoy restoring, modifying, and maintaining them to perfection; its
format allows more of these enthusiasts to get out into the garage and work on their BMWs-and in the process, to save a
fortune. Created with the weekend mechanic in mind, this extensively illustrated manual offers 101 projects that will help
you modify, maintain, and enhance your BMW 3-series sports sedan. Focusing on the 1984-1999 E30 and E36 models,
101 Performance Projects for Your BMW 3-Series presents all the necessary information, covers all the pitfalls, and
assesses all the costs associated with performing an expansive array of weekend projects.
A Hands-on Guide To Getting The Most From Your Toyota. The Toyota Truck & Land Cruiser Owners Bible? is the
authoritative companion book for your Toyota truck, whether its a heavy hauling pickup, rugged off-road FJ40, or a new
Land Cruiser thats never left pavement. Author, veteran truck mechanic and off-road expert Moses Ludel has written the
only comprehensive source of information for Toyota Trucks and Land Cruisers-a history, buyers guide, service manual,
and high-performance tuning book all in one Discover every aspect of Toyota trucks, from their origins in 1958 to the
latest technological advances. Youll learn tips for buying the right new or used truck, and which accessories make sense
for your needs. Step-by-step procedures with hundreds of photos cover basic maintenance and more complicated work,
like tune-ups, valve adjustments, brake jobs and installing aftermarket suspension/lift kits. Get the hot set-up for your
truck, whether you want low-end torque or high-RPM power. Moses gives specific tuning recommendations for engines
from the early inline-6s to the advanced 4.5L 24-valve DJ engine. He shares expert insights into the best high
performance components and the latest technology from Toyota Racing Development. Youll also find suspension and
chassis modifications, and the best tire and wheel combinations. Comprehensive coverage of Toyota Trucks and Land
Cruisers from 1958-1996, including: * 4Runner * SR-5 * Tacoma * T-100 * FJ25 * FJ40 * FJ43 * FJ45 * FJ55 * FJ80 *
FJ60 * DJ80 * Stout * Hi-Lux * Xtra Cab * Cab and Chassis Models
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij naar Kunstmuseum Den Haag. Hij vindt er allerlei mooie
schilderijen en andere kunstwerken. Maar dan wordt Berlage wakker! Prentenboek over de architect Berlage
(1856-1934), met kleurenillustraties gebaseerd op zijn werk. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
This is the only book that completely lists accurate technical data for all cars imported into the U.S. market from 1946-2000. With many
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imports approaching the antique status, this book will be a big seller across all generations of car enthusiasts. From the grandiose European
carriages of the late Forties to the hot, little Asian imports of the Nineties, every car to grace American roadways from across the Atlantic and
Pacific is carefully referenced in this book. &break;&break;Foreign car devotees will appreciate the attention given to capturing precise data
on Appearance and Equipment, Vehicle I.D. Numbers, Specification Charts, Engine Data, Chassis, Technical Data, Options and Historical
Information. &break;&break;Collectors, restorers and car buffs will love this key book from noted automotive authors, James Flammang and
Mike Covello.
Runa (14) vertrekt vanuit Italië met vijftig wolven op zoek naar een veilige plek voor de bedreigde dieren. Een van hen is Rocco, die van
mens in een wolf is veranderd. Het wordt een gevaarlijke tocht, waarbij wolvenhater Giacomo maar ook journalisten en de kinderbescherming
haar proberen te dwarsbomen. Vanaf ca. 12 jaar.
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