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Kia Sorento Repair Guide
Nate en Sara hebben na een moeilijke jeugd het geluk gevonden. In een wegrestaurant onderweg naar Reno, waar ze in het
geheim willen trouwen, biedt een zieke man hun vijfhonderd dollar voor een lift. Ze stemmen toe, maar na uren in een steeds
heviger sneeuwstorm wordt verder rijden onverantwoord. Ze stoppen bij een verlaten motel, waar ze tot hun afgrijzen ontdekken
dat hun passagier is overleden.De verwarring is compleet wanneer blijkt dat de dode een koffertje met twee miljoen dollar bij zich
draagt. Wat te doen? Nate en Sara willen best oprecht en eerlijk zijn, maar de verleiding om het geld te houden is gewoon te
groot. Door die beslissing belanden ze al snel in een rampzalige draaikolk van geweld, hebzucht en verraad.
China, 1929. Al jaren leeft Lydia Ivanova in de veronderstelling dat haar vader door de bolsjewieken is vermoord. Maar als ze
ontdekt dat hij gevangen wordt gehouden in het door Stalin geregeerde Rusland, laat ze alles en iedereen achter om hem te gaan
zoeken zelfs haar Chinese geliefde, Tjang An Lo. Samen met haar halfbroer Aleksej begint Lydia aan een levensgevaarlijke tocht.
Dan verdwijnt Aleksej en blijft Lydia alleen en zonder geld achter. Ze vindt hulp bij een aantrekkelijke Russische officier. Maar
Tjang An Lo is Lydia niet vergeten; hij heeft nieuwe informatie over haar vader. Terwijl hij haar achterna reist, speelt Lydia hoog
spel om de waarheid te achterhalen... Adembenemend goed. Marie Claire Escapisme op zn best. Glamour Over De wilde
orchidee: Prachtig, een aangrijpend liefdesverhaal en een buitengewoon ambitieus en sfeervol epos. Kate Mosse (auteur van Het
verloren labyrint) Kate Furnivall, half Engels en half Russisch, put inspiratie uit de levens van haar Russische voorouders. Eerder
verschenen Sneeuwklokjes van de steppe en De wilde orchidee, het eerste boek over Lydia Ivanova, dat werd geïnspireerd op
haar moeders vlucht naar China na de Russische Revolutie.
Piet Mondriaan beschouwde zijn ateliers als veel meer dan alleen een werkplek. Het waren kunstwerken op zich. De inrichting van
een atelier gaf hem de gelegenheid zijn ideeën over kunst en harmonie te demonstreren. De plaats en de kleur van de meubels en
andere objecten vormden één geheel met de wanden. Naast een demonstratie van zijn werk, was het Mondriaans bedoeling dat
het atelier hem ook spiritueel opnieuw zou laten ontwaken. En het was een manier voor Mondriaan om te reageren op de slechte
tijden waarin hij leefde.
Lees nu ZES DAGEN EERDER, het korte verhaal dat David Levithan schreef ter introductie van zijn prachtige roman ELKE DAG.
De zestienjarige A wordt elke dag wakker in een ander lichaam en is hierdoor gedwongen tijdelijk het leven van iemand anders te
leiden. Omdat zijn leven elke dag verandert, kan hij zich nooit hechten, mag hij niets opvallends doen, en vooral: zich nergens
mee bemoeien. Maar soms lukt dit niet en verandert hij de levens van zijn gastheren ingrijpend...
Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze willen Siepie uitlaten met een touw, proberen met Siepie in de poppenwagen
te gaan wandelen, vieren Siepies verjaardag en beleven nog meer grappige avonturen met de poes. In oblong formaat met
kleurrijke tekeningen. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
Nooit had de twintigjarige Rachel Van Buren kunnen bedenken dat haar vader zou overlijden tijdens de overtocht naar San
Francisco. Hoe overleeft ze nu met haar broertje en zusje in de door goudkoorts bevangen stad? In plaats van een eldorado blijkt
de stad een modderpoel vol smerige goktenten waar ruige mijnwerkers de dienst uitmaken. Er zijn nog geen wetten, politie of
gevangenis, en al snel doorziet Rachel het veiligste plan: direct weer vertrekken. Haar broertje en zusje denken daar echter
anders over, want de avontuurlijke stad heeft hen al snel in de greep. Zelfs Rachel ontkomt niet aan de verleiding wanneer
barman Johnny haar hart sneller doet kloppen. Maar ze geeft niet toe. Voor geen goud. Toch?
Op een gure winterdag daalt Mevrouw Verona de heuvel van Oucwègne af, in de wetenschap dat de terugtocht voor haar fysiek
niet meer haalbaar is. In het dal gaat ze bij de rivier zitten, in afwachting van haar laatste moment, aan haar voeten een trouwe
hond.
Each Haynes manual provides specific and detailed instructions for performing everything from basic maintenance and
troubleshooting to a complete overhaul of the machine, in this case the Kia Sorento, model years 2003 through 2013. Do-ityourselfers will find this service and repair manual more comprehensive than the factory manual, making it an indispensable part
of their tool box. A typical Haynes manual covers: general information; troubleshooting; lubrication and routine maintenance;
engine top end; engine lower end; primary drive, clutch and external shift mechanism; transmission and internal shift mechanism;
engine management system; electrical system; wheels, tires and drivebelt; front suspension and steering; rear suspension;
brakes; body, and color wiring diagrams. An index makes the manual easy to navigate.
Jenny Humphrey, die we nog kennen uit de Gossip Girl-boeken, loopt altijd tegen problemen aan. Wat gebeurt er deze keer met
Jenny, Tinsley, and Callie op Waverly Academy? In januari komt de nieuwe lichting studenten, en dat betekent: vers vlees! De
campus van Waverly Academy staat op zijn kop door een beeldschone broer en zus. De lucht is vol van verliefdheid en de laatste
roddels. Alle meiden kwijlen bij de nieuwe it-guy, maar ze zouden beter uit moeten kijken want zijn zus heeft het slecht met hen
voor. Er kan tenslotte maar één it-girl zijn!
De zesentwintigjarige Ginny Selvaggio is anders dan anderen. Ze voelt zich het meest op haar gemak in de keuken. Na de
onverwachte dood van haar ouders zoekt Ginny troost bij haar lievelingsrecepten, zoals de broodsoep van haar Italiaanse
grootmoeder. Tot haar verbijstering staat plotseling Nonna¿s geest voor haar neus, opgeroepen door de krachtige geur van de
soep met een geheimzinnige waarschuwing: ¿Laat haar niet...¿ Een geest in de keuken is niet Ginny¿s enige uitdaging. Haar zus
Amanda wil het ouderlijk huis verkopen. Ook vindt ze foto¿s van een vreemde vrouw. Hoe meer Ginny ontdekt hoe meer ze gaat
koken, de meest overheerlijke familierecepten verschijnen dampend op tafel ¿ met alle gevolgen van dien. Jael McHenry is een
getalenteerde en enthousiaste amateurkok en columniste. Ze studeerde ¿creative writing¿ aan de American University, blogt over
eten en koken en houdt van popmuziek. Jael McHenry woont in New York City. www.jaelmchenry.com
www.twitter.com/jaelmchenry
Joss (18) wordt tijdens haar opleiding Tijdreizen gekoppeld aan Mav, een buitenaards wezen. Gevaarlijk, want een
huurmoordenaar heeft het op Mavs leven voorzien. Vanaf ca. 15 jaar.
Als Thomas met zijn familie verhuist naar een afgelegen plaatsje, gebeuren er geheimzinnige dingen. Volgens een oude
voorspelling moeten Thomas en zijn jongere broers en zussen als 'De Vijf' de stad Raveleijn bevrijden. Vanaf ca. 9 jaar.
In ‘Een schone zaak’ van Deeanne Gist gedraagt Essie Spreckelmayer zich niet helemaal zoals het een vrouw betaamt: ze fietst
graag, vangt slangen en glijdt van trapleuningen af. Het wordt een hele kunst om een man te vinden die haar uitspattingen kan
waarderen. Op de dag dat Essie dertig wordt, besluit ze niet langer kan afwachten en dat ze zelf de teugels in handen moet
nemen. Als ze inderdaad een echtgenoot wil, zal ze op jacht moeten gaan. Ze schrijft alle gegevens van de vrijgezelle mannen uit
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haar kleine woonplaats in Texas die in aanmerking komen op, inclusief hun positieve en negatieve eigenschappen, doet haar
ogen dicht en prikt met haar vinger een willekeurige naam. Zal ze hem ervan kunnen overtuigen dat hij haar echtgenoot moet
worden? Deeanne Gist schrijft historische romans vol romantiek en humor. Eerder verschenen van haar onder andere ‘De
tabaksbruid’ en ‘Scherven brengen geluk’.
For more than 38 years, millions of consumers have turned to Edmunds' buyer's guides for their shopping needs. This format
makes it easy for consumers to get the advice and information they need to purchase their next new vehicle. Readers benefit from
features such as: - Comprehensive vehicle reviews - Easy-to-use charts that rate competitive vehicles in popular market segments
- Expanded in-depth advice on buying and leasing - Editors' and consumers' ratings - High-quality photography - Editors' Most
Wanted picks in 29 vehicle categories In addition to these features, vehicle shoppers can benefit from the best that they've come
to expect from the Edmunds name: - In-depth articles on all-new vehicles - Crash test ratings from the National Highway Traffic
Safety Administration and the Insurance Institute for Highway Safety - Warranty information - Previews of future vehicles not yet
for sale
Amigurumi zijn schattige, in het rond gehaakte knuffeltjes die in Japan razend populair zijn. Ook bij ons groeit het aantal
liefhebbers elke dag. Joke, een grafisch vormgeefster met een voorliefde voor haken, verzamelt sinds 2011 de mooiste patronen
van over de hele wereld op haar website www.amigurumipatterns.net. Met meer dan 60.000 fans is die uitgegroeid tot een ware
community en een verzamelplek waar haakliefhebbers en ontwerpers elkaar treffen en tips en patronen uitwisselen. Na het
overweldigende succes van haar eerste boekje kriebelde het bij Joke om voor een tweede keer op zoek te gaan naar de meest
onweerstaanbare beestjes om zelf te haken. En ze heeft ze gevonden: dit boek biedt opnieuw een verzameling van 15 patronen
van 12 designers, vrij eenvoudig zelf te maken, volledig aan je eigen voorkeur aan te passen en leuk om te verzamelen of cadeau
te doen. Met patronen voor beginners en gevorderden: na een korte introductie tot de verschillende steken en technieken kan je
meteen aan de slag. Haken goes 3D met amigurumi, een ideale ontspanning voor elk moment.
Dickens' wereldberoemde kerstvertelling (A Christmas Carol) over de vrek Scrooge, die tijdens de kerstdagen drie geesten op
bezoek krijgt: Verleden, Heden en Toekomst. Dit verandert het leven van Scrooge en van velen in zijn omgeving.
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.
Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over de geboorte van Zuid-Afrika Zelden las ik de geschiedenis van Zuid-Afrika
zo helder en meeslepend beschreven als in dit boek. - Anna Enquist 6 april 1652: een handvol Hollandse tuinders stapt aan land
op het zuidelijkste puntje van Afrika. Hun opdracht: sla telen voor de bemanning van de passerende VOC-schepen uit Amsterdam
die door scheurbuik worden gedecimeerd. De kolonisten houden het sla telen echter al snel voor gezien en trekken naar het
noorden om zich te vestigen in het uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de calvinistische traditie en met het geloof het
uitverkoren volk te zijn, gaan deze eerste kolonisten de confrontatie aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op zoek
naar goud en diamanten komen ze in aanvaring met de soldaten van koningin Victoria van Groot-Brittannië. De Boeren delven na
twee Boerenoorlogen het onderspit, hoewel ze in twee Boerenrepublieken de basis weten te leggen voor het apartheidsysteem in
Zuid-Afrika. In 1994 komt aan dat systeem een einde als Nelson Mandela gekozen wordt tot de eerste zwarte president van ZuidAfrika. Dominique Lapierre werkte veertien jaar als journalist voordat hij schrijver werd. Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan
veertig miljoen exemplaren verkocht. De opbrengst van zijn boeken gaat naar de humanitaire hulporganisatie Action pour les
Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet in het minst omdat de met elkaar
verweven geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika onze aandacht ten volle waard is. - Irene van Lippe-Biesterfeld, Prinses der
Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een gespleten ziel die langzaam heelt. Dit imponerende boek voert u mee op reis door de
geschiedenis van dit fascinerende land.- Foppe de Haan
Een jong Australisch meisje komt terecht in de intriges van een boekhandel in New York.
Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de East End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om
de dagen door te komen, behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog een. De moordenaar
heeft het voorzien op vrouwen en stopt als een soort merkteken haar in hun mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat
het eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl Catherine nieuwsgierig het nieuws over de moorden volgt, beseft ze langzamerhand dat
geheimen uit haar eigen verleden verband houden met deze moorden en dat ze leeft in een wereld waarin niets is wat het lijkt,
een wereld van seksuele obsessies, verraad en moord, en van een waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan
voorstellen. Kate Williams studeerde in Londen en Oxford. Haar boek over koningin Victoria werd door The Spectator gekozen tot
boek van het jaar.
New Cars & Trucks Prices & Reviews For more than 36 years, millions of consumers have turned to Edmunds' price guides for their car
shopping needs. Edmunds' New Cars & Trucks guides include up-to-date dealer invoice and MSRP pricing for all new vehicles, reviews on
more than 230 models and buying advice to help you make informed decisions on your new car or truck purchase.
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.
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.
A monograph on design bureau Smidswater, showcasing their best projects in an array of design disciplines.
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
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