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Het levensverhaal van Anne Frank (1929-1945), afgewisseld met ervaringen van andere joodse kinderen tijdens de Tweede wereldoorlog en
een overzicht van de geschiedenis van de holocaust. Met enkele zwartwitfoto's. Vanaf ca. 12 jaar.
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?
Special edition of the Federal Register, containing a codification of documents of general applicability and future effect ... with ancillaries.
AdrenalineMoto is an authorized dealer of Parts-Unlimited and claims no ownership or rights to this catalog. The Parts Unlimited 2014 Street
catalog is more than “just a book.” It is designed to help you and your customers get the most out of your passion for powersports. It
showcases the new, exciting, in-demand products, as well as highlighting trusted favorites. The well-organized catalog sections make it easy
to find the items you want. And every part is supported with the latest fitment information and technical updates available. Looking for tires?
See the Drag Specialties/Parts Unlimited Tire catalog. It has tires, tire accessories and tire/wheel service tools from all the top brands. And for
riding gear or casual wear, see the Drag Specialties/ Parts Unlimited Helmet/Apparel catalog. Combine all three catalogs for the most
complete powersports resource of 2014.

An action-packed ride through the history of the motorbike The Motorbike Book is all about the men, machines and landmark
technology behind the most iconic bikes from ACE to Zündapp. Featuring over 1,000 of the latest and greatest motorbikes in the
world this is an amazing visual guide tracing their evolution from the 1910s right up to the superbikes of today. All about the grit
and the glory, The Motorbike Book takes a truly international view from Italy's Ducati to Japan's Suzuki and tells you just how
famous marques like Honda and Harley-Davidson became household names. Plus, go on a virtual tour inside the engines of some
of these legendary bikes to see just what powers their performance. If you're born to be wild then The Motorbike Book is the
ultimate ride for you.
Vondeling Rémi is ten einde raad: vrouw Barberin, die hem jarenlang verzorgde alsof hij haar eigen kind was, is niet zijn echte
moeder. Als hij dan ook nog door zijn hardvochtige pleegvader wordt verkocht aan een rondreizend artiest begint voor Rémi een
wanhopige zwerftocht. Na de dood van zijn goede leermeester Vitalis is Rémi echt helemaal alleen op de wereld en zal het lang
duren voor hij weer iemand ontmoet die hij kan vertrouwen.
Louise uit Wenen en Lotje uit München staan vreemd te kijken tijdens hun vakantie in het kinderpension als zij zichzelf
tegenkomen. Ze rusten dan ook niet voor ze erachter zijn, hoe het mogelijk is dat ze zo sprekend op elkaar lijken.
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, 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?
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 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.
Een anonieme vrouw van Sarah Pekkanen en Greer Hendricks is een razend spannende thriller over een gevaarlijke obsessie.
Eerder verscheen van dit schrijversduo De vrouw na mij. Een anonieme vrouw van Sarah Pekkanen en Greer Hendricks is een
razend spannende thriller over een gevaarlijke obsessie. Eerder verscheen van dit schrijversduo De vrouw na mij. De 28-jarige
Jessica Farris worstelt om de eindjes aan elkaar te knopen. Wanneer ze een oproep voor deelnemers voor een psychologisch
experiment tegenkomt, ziet ze hierin de oplossing voor haar problemen. Ze denkt dat ze alleen een paar vragen hoeft te
beantwoorden, waarna ze haar geld krijgt en naar huis kan. Maar niets is minder waar... De vragen worden al snel opdringerig en
de therapeut, de mysterieuze Dr. Shields, geeft haar opdrachten waarbij ze dicteert welke kleding Jess aan moet en hoe ze zich
moet gedragen. Het duurt niet lang voordat Jess het verschil niet meer kan zien tussen wat echt is in haar leven en wat een
manipulatief experiment is... Wie kan ze nog vertrouwen? Een anonieme vrouw is een meesterlijke psychologische thriller die je
niet weg kan leggen!
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn de Verenigde Staten het machtigste land ter wereld. Amerikanen hebben
daardoor regelmatig last van zelfoverschatting, soms met ellendige gevolgen. Vreemd genoeg worden ze vrijwel even vaak
geteisterd door redeloze angstaanvallen. Paranoia dreef hen tot een absurde bewapeningswedloop. President Bush en zijn
medewerkers hebben acht jaar oorlog gevoerd tegen een mondiaal terrorisme dat helemaal niet bestaat. Zonder twijfel zijn de
Verenigde Staten de enige echt gevaarlijke vijand van de Verenigde Staten. Welke andere natie had immers de Verenigde Staten
zon immense schade kunnen berokkenen als de Amerikaanse regeringspolitiek tussen 2001 en 2009? Nu is de vraag of de koele
pragmaticus Barack Obama zijn vaderland kan bevrijden uit de koortsdroom van George Bush en zijn duistere leidsman Dick
Cheney. Nog belangrijker wellicht is de vraag of Obama de grote, structurele hervormingen die hij heeft aangekondigd kan
realiseren. Over deze kwesties en tal van andere Amerikaanse zaken die er niets mee te maken hebben gaat In Amerika.
49 CFR Parts 572-599 continues coverage on the United States Department of Transportation. In this volume, you will find rules,
processes, procedures, and regulations relating to the National Highway Traffic Safety Administration, Federal Transit
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Administration, Transportation Safety Board, the National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK), and more. Topics in this
volume include: accident investigations and procedures, emergency relief, national transit database, school bus operators, bus
testing, transportation for elderly and handicapped persons, transportation infrastructure management, clean fuels grant program,
requirements and procedures for Consumer Assistance to Recycle and Save Act, Automobile Parts content labeling, including
bumper standards, odometer disclosure requirements, insurance cost information regulation, Buy America Requirements, and
more. Passenger vehicle owners, manufacturers, and drivers will be interested in this volume. Car, bus, truck manufacturers and
automobile parts producers, mechanics, as well as environmentalists may have an interest in this regulatory volume.
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.
Ondanks zijn eigen problemen probeert Cosmo zijn dementerende grootvader te helpen en belanden ze samen in opa's
verleden... Een ontroerend boek vol avonturen, dat je helpt te begrijpen hoe Alzheimer zijn tol eist.
De kunst van het oorlogvoeren blijft hét meesterwerk van Sun-Tzu gezien de belangrijke factor die oorlog speelt in de
geschiedenis, maar ook blijvend actueel blijft in de huidige tijd. Oorzaak hiervan is natuurlijk de ‘oorlogszomer’ van 2014. Het
boek bevat Sun-Tzu’s essays die de oudst bekende verhandelingen over het onderwerp beschrijven. Deze teksten zijn nooit
overtroffen wat omvang en diepte betreft. De meerwaarde van dit boek is dat zijn gedachtegoed is voorzien van een helder
geschreven commentaar. Door het meesterlijke strategische inzicht van meester Tzu geldt de toepasbaarheid van het boek ook
voor het bedrijfsleven en is dit boek een goede aanbeveling voor managers, bestuurders en leidinggevenden. Het voorwoord van
H.J.A Hofland, de beste journalist van de 20e eeuw bleef in stand voor deze uitgave. Het omslag van De kunst van het
oorlogvoeren is aangepast en bij de verschijning is ook het e-book gereed dat nog niet eerder is uitgegeven.
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?
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.
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje in het nest van een andere bij leggen? Lees van alles
over soorten bijen, hoe ze leven en hun rol bij de bestuiving. En wat je zelf kunt doen! Met doetips en grote kleurrijke illustraties
van 40 tekenaars. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Nadat zijn grootvader is gestorven, heeft Nello alleen zijn hond Patrasche nog. Terwijl anderen hem in de steek laten, blijft
Patrasche hem trouw.
De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt overal lekkers naartoe: naar de aapjes in het oerwoud, de pinguins op de Zuidpool en een
beertje in zijn grot. Kun jij alle eitjes en lekkernijen vinden? Groot zoekplatenboek met kleurrijke, gedetailleerde dwarsdoorsnedes waarin
gezocht en geteld moeten worden. Vanaf ca. 4 jaar.
Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen van het grappige schaap Veronica, de gezellige dametjes Groen, en de dominee. Met
speelse illustraties in kleur en zwart-wit. Vanaf ca. 9 jaar.
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.
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