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Hoeveel invloed kan een dier hebben? Hoeveel levens kan een kat veranderen? Hoe is
het mogelijk dat een achtergelaten kitten een kleine bibliotheek in Iowa, en vandaar uit
de hele wereld, op stelten zette? Dit is het bijzondere verhaal van Dewey, de
bibliotheekkat. Zijn leven begon niet heel voorspoedig. Hij was pas een paar weken oud
toen hij in een van de koudste nachten van het jaar werd achtergelaten in de inleverbak
van de bibliotheek. De volgende ochtend vond Vicki Myron hem, meer dood dan
levend, en zij verloor meteen haar hart. En zo zou het voortaan alle bezoekers van de
bibliotheek vergaan: Deweys enthousiasme en speelsheid, maar vooral zijn zesde
zintuig voor mensen die zijn liefde en aandacht het hardst nodig hadden, maakten van
hem een wel heel onvergetelijke kat.
Een eerzame weduwe en grootmoeder krijgt van de Amerikaanse geheime dienst de
opdracht in Istanbul een overgelopen communistische agente op te sporen.
Let Love Rule is de biografie van de artist himself, Lenny Kravitz, over de eerste 25 jaar
van zijn leven. Nederlandse uitgave. Een openhartige, intelligente en grappige
biografie. In zijn langverwachte autobiografie vertelt rockster Lenny Kravitz, zoon van
een Joodse vader en een Afro-Amerikaanse moeder hoe hij uitgroeide van verlegen
jongen tot artiest met internationale sterrenstatus. Het boek beschrijft de eerste 25 jaar
van zijn leven. Lenny is zeer openhartig over alle facetten van zijn jonge jaren. Over
zijn relatie met zijn ouders, hun scheiding, maar ook over platenbazen die aanvankelijk
geen idee hadden hoe ze hem in de markt moesten zetten (‘Prince meets John
Lennon’). Let Love Rule is een persoonlijke, grappige en ontroerende autobiografie
van een van de belangrijkste stemmen in de hedendaagse muziek. Lenny Kravitz zegt
zelf over zijn biografie: 'Deze memoir schrijven was een schitterende ervaring die mij
opnieuw door de eerste 25 jaar van mijn leven leidde, vanaf mijn geboorte tot aan de
release van mijn eerste album. Gedurende die reis, vol avontuur, vond ik mijzelf en mijn
stem. Daarbij ervaarde ik dat liefde het pad effende en dat liefde mijn boodschap zou
worden.'
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn aartsvijand,
stuurt hij zijn dochter als bruid naar een stamhoofd om diens loyaliteit te kopen.
In dit boek behandelt Kung de complexe religieuze en politieke geschiedenis van
drieduizend jaar jodendom. Zijn panoramische vergezicht reikt van de tijd dat de
Israëlieten aan het eind van het bronzen tijdperk het Beloofde Land innamen, tot de
huidige staat Israël; van de bijbelse tijden van een volk dat door zijn religie overleefde
dat de catastrofe van de Holocaust.
Met De reis van de Jerle Shannara, blaast `bestseller Brooks nieuw leven in de
Shannara-reeks. Zo krijgt de familiegeschiedenis van de Ohmsfords er een triest
hoofdstuk bij, en verkent de lezer samen met Loper Boh, de laatste van de eens zo
machtige druïden, de afgelegen gebieden van het welbekende Shannara. En in dit alles
is een grote rol weggelegd voor een wonder van nieuwe technologie: het luchtschip de
Jerle Shannara. De Jerle Shannara is stuurloos en deels aan stukken geslagen. De
bemanning is dood, gevangen genomen of opgejaagd door de volgelingen van de
Ilseheks. Loper is gevangen in een doolhof onder de ruïnen van Kastellaber. Hij wordt
daar opgejaagd door een vreemde macht uit de Oude Wereld. Deze kolos, die alles
controleert wat er bovengronds en ondergronds gebeurt, wil maar één ding: totale
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vernietiging.
Het ene moment ziet de toekomst van June Nealon en haar gezin er rooskleurig uit, het
volgende moment wordt ze geconfronteerd met de moord op haar man en een van
haar kinderen. De dader, Shay Bourne, wordt ter dood veroordeeld. De wereld heeft
hem niets gegeven, en hij heeft de wereld niets te bieden. Dan gebeurt er iets wat alles
verandert voor hem. Nu krijgt hij nog een laatste kans op verzoening. Junes elfjarige
dochter Claire heeft een nieuw hart nodig en dat wil Shay haar geven. Maar zal June
zijn aanbod kunnen accepteren?
De joodse Ruth (8) en haar moeder emigreren rond de eeuwwisseling van Rusland
naar Amerika. Ruth voelt zich daar al gauw thuis, maar moeder weigert zich aan te
passen.
Louis Marie Anne Couperus (1863 - 1923) was een Nederlandse schrijver. Hij
beoefende vele literaire genres. Hij debuteerde met poezie, maar stapte al snel over op
psychologische romans. Hij schreef ook cultuursprookjes, historische romans en veel
reisverslagen en columns. Couperus wordt beschouwd als een van de belangrijkste
schrijvers uit de canon van de Nederlandse literatuur.
Een gepensioneerde journalist en zijn Siamese kat proberen achter het raadsel van
verdwijnende timmerlieden in een Amerikaans vakantieplaatsje te komen.
Nicolae Carpathia, de Antichrist, ontheiligt de herbouwde tempel en roept zichzelf tot god uit.
Daarmee verbreekt hij het zevenjarige verbond met Israël en ontketent hij de vreselijke toorn
van God. De Grote Verdrukking - de laatste drieënhalf jaar van de Verdrukking - is begonnen...
Wanneer een rustig eiland in een rumoerig vakantiecomplex wordt veranderd, is niet iedereen
het daarmee eens: sabotagedaden volgen, waarbij zelfs doden vallen.
Dick Francis schreef vele thrillers over de rensport.Ongeluksgetal is een bundeling van dertien
spannende korte verhalen. Uiteraard spelen ook deze misdaadverhalen zich af op en rond de
renbaan; van een moordenaar van een jockey die wroeging krijgt tot en met een onhandige
bommelding.
Ooit was Neely Crenshaw de sportheld van het stadje Messina, de grote belofte die een
succesvolle carrière te wachten stond. Nu keert hij terug om afscheid te nemen van Eddy
Rake, zijn vroegere coach die op sterven ligt. Maar wat is er in het verleden precies gebeurd
tussen Neely en Rake?
Cultuurkritisch essay over de veronderstelde maakbaarheid van het menselijk geluk.

Thomas Wachter is de zevende zoon van een zevende zoon. Op zijn dertiende gaat hij
in de leer bij Johannes Gregorius, een geestenjager die zijn geld verdient met het
beschermen van mensen tegen duistere wezens. Thomas heeft boemannen gebonden,
afgerekend met een heks en strijd geleverd met de verderver in de catacomben van de
kathedraal. Nu moet hij met de geestenjager de strijd aangaan met de drie
allergevaarlijkste heksenkringen, die hun verderfelijke krachten bundelen: alleen zo zijn
ze sterk genoeg om het te kunnen opnemen tegen het meest macabere, absolute
kwaad: de duivel zelf. Met lood in de schoenen vertrekken ze. Maar amper onderweg
gebiedt de geestenjager Thomas huiswaarts te keren om de koffers op te halen die zijn
moeder voor hem achterliet. Welke duistere geheimen bevatten die koffers? Bieden ze
de hulp die Thomas en zijn meester zo hard nodig zullen hebben of brengen de koffers
Thomas familie in veel grotere problemen?
Europa wordt verscheurd door de Eerste Wereldoorlog en de wereld die Helen, Maia
en Robin als kinderen gekend hebben, is voorgoed voorbij. De drie hartsvriendinnen
groeien samen op het Engelse platteland op, vertellen elkaar geheimen in het
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winterhuis aan de waterkant en zijn ervan overtuigd dat hun vriendschap tegen alles
bestand zal zijn en hunhele leven zal duren. Opgroeien betekent echter ook uit elkaar
groeien, maar ondanks al het verdriet en de vreugde die het leven voor hen in petto
heeft, blijft hun vriendschap intact.
Een jonge weduwe die gevangen heeft gezeten voor moord op haar man, geeft een
vrouwelijke privé-detective opdracht de ware moordenaar op te sporen.
Een vrouwelijke privé-detective krijgt tot taak de zuster van een oudere, welgestelde
vrouw op te sporen omdat er een erfenis geregeld moet worden.
Engelse politie-agenten en schoolkinderen raken verstrikt in een moordzaak als een
scheur in het web van de tijd opnieuw de kwaadaardige zoon van koning Arthur,
Mordred, naar de jaren negentig brengt.
Jonathan Derry is een leraar natuurkunde wiens carrière en huwelijk enigszins in het
slop zijn geraakt. Plotseling verneemt hij het nieuws van de zelfmoordpoging van een
vriendin en de zelfmoord van een vriend. Bovendien krijgt hij cassettes in zijn bezit die
een geheim verbergen waar nogal wat mensen veel voor over blijken te hebben.
Jonathans broer William speelt uiteindelijk de hoofdrol bij de ontknoping van het
mysterie, maar voor beiden wordt de dreiging even donker en gevaarlijk.
Inleiding tot een methode voor het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, het verbeteren
van efficiency en effectiviteit en het vergroten van de klanttevredenheid.
Honda Civic (01-11) and CR-V (02-11) Haynes Repair ManualDoes not include
information specific to CNG or hybrid modelsHaynes Manuals N. America, Incorporated
With a Haynes manual, you can do-it-yourself...from simple maintenance to basic
repairs. Haynes writes every book based on a complete teardown of the vehicle, where
we learn the best ways to do a job and that makes it quicker, easier and cheaper for
you. Haynes books have clear instructions and hundreds of photographs that show
each step. Whether you are a beginner or a pro, you can save big with a Haynes
manual! This manual features complete coverage for your Honda Civic from 2001-11,
and CR-V from 2002-11, covering: Routine maintenance Tune-up procedures Engine
repair Cooling and heating Air conditioning Fuel and exhaust Emissions control Ignition,
brakes Suspension and steering Electrical systems, and Wiring diagrams
Uitgave van Blauwdruk; een voorbeeldenboek over duurzame planologie;
samengesteld in nauw overleg met de beroepsgroepen BNSP en NVTL, in opdracht
van VROM, Senter Novem en Habiforum en VNG
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