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De teller staat op vier. Vier blanke vrouwen, allemaal op exact dezelfde manier
vermoord en achtergelaten in hetzelfde gebied. Bij alle vier is het gezicht
ingesmeerd met as. De politie van Florida is er dan ook van overtuigd dat er een
seriemoordenaar aan het werk is. Openbaar aanklager Abe Beckham is in
gedachten al een profiel van de moordenaar aan het opstellen als er een vijfde
slachtoffer wordt gevonden. Hoewel er overeenkomsten zijn met de eerdere
zaken, zijn er ook verschillen. Deze vrouw is namelijk zwart... én ze is een
bekende van Abe. Dan verdwijnt zijn echtgenote spoorloos - vlak nadat zij en
Abe hevige ruzie met elkaar hadden. Opeens is hij niet langer de good guy die
op misdadigers jaagt, maar is hij zelf hoofdverdachte in een gecompliceerde
moordzaak...
Een jong Australisch meisje komt terecht in de intriges van een boekhandel in
New York.
Tips in woord en beeld.
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.
A guide to buying a used car or minivan features information on the strengths
and weaknesses of each model, a safety summary, recalls, warranties, and
service tips.
Relive the first one hundred years of Germany's best two- and four-wheeled
rides. Established in 1916, BMW is one of the auto and motorcycle industry's
oldest and most-respected car and motorcycle manufacturers. Over the past
century, the company went through myriad developments. The BMW Century
chronicles this remarkable transportation company through images of the cars
and motorcycles it manufactured, from the 1923 R32 motorcycle to sleek electric
cars of today. This handsome volume is filled with images, history, and in-depth
looks at the incredible machines BMW created year after year. The BMW
Century showcases how the company's new visionary team systematically rebuilt
BMW in the post-World War II years into the spectacular success we know today
- that is, a company with sales projected to be upwards of two million cars
annually by 2016, led by its 3-series, the best-selling luxury-performance car in
the world. BMW's motorcycle division is no less legendary. It began with the 1923
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avant-garde R32, which featured a 180-degree, horizontally opposed twin, the
engine configuration that would become BMW's hallmark. Along the way, BMW
would use that configuration to power groundbreaking machines like the R90S,
R100RS, and R80GS. Beginning in 1983, they would add three- and four-cylinder
machines to their offerings, culminating in today's spectacular S1000RR sport
bike. From the pre-war motorcycles to the iconic R-series twins of the 1970s and
80s to the mighty M-series cars and superbikes of today, The BMW Century
offers a full review of German engineering at its finest. The book is illustrated with
hundreds of historic, contemporary, and racing photographs - many sourced from
BMW's archives - and detailed text relating the BMW's full history. This is the one
volume no BMW aficionado can be without.
"The automotive maven and former Member of Parliament might be the most trusted man in
Canada, an inverse relationship to the people he writes about." – The Globe and Mail LemonAid shows car and truck buyers how to pick the cheapest and most reliable vehicles from the
past 30 years of auto production. This brand-new edition of the bestselling guide contains
updated information on secret service bulletins that can save you money. Phil describes sales
and service scams, lists which vehicles are factory goofs, and sets out the prices you should
pay. As Canada’s automotive "Dr. Phil" for over 40 years, Edmonston pulls no punches. His
Lemon-Aid is more potent and provocative than ever.
Wanneer Zoë op haar trouwdag in de steek wordt gelaten door haar grote liefde Jason, kan ze
de medelijdende blikken van familie en vrienden niet langer verdragen. Zoë vlucht naar
Amerika en komt terecht in Boston, waar ze als nanny gaat werken bij de knorrige maar
ongehoord sexy alleenstaande vader Ryan. Met zijn twee schattige kindertjes Ruby en Samuel
kan ze het al snel goed vinden. Met Ryan maakt ze knallende ruzie. Was hij maar minder
aantrekkelijk. Gelukkig kan Zoë altijd terecht bij haar kleurrijke groepje nieuwe vriendinnen
Trudy, Amber en Felicity, net als zij Engelse nannys. Maar kunnen die haar redden wanneer
haar verleden plotseling hinderlijk op de stoep staat?
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.

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.
Er wordt gefluisterd dat Sir Blaidd Morgan elke vrouw kan krijgen die hij maar hebben
wil. Niemand kijkt er dus van op wanneer hij een poging gaat wagen om de schone,
maar ongenaakbare Lady Laelia van Throckton Castle te veroveren. Wat echter
weinigen weten, is dat het charmeren van Lady Laelia slechts een dekmantel is voor de
werkelijke reden van Blaidds bezoek aan Throckton: de koning heeft hem opgedragen
onderzoek te doen naar een mogelijk complot tegen de kroon. Maar Blaidd is nog niet
op het kasteel, of hij ziet zijn missie in het water vallen. En dat alles door een
onbeschaamde meid die eerst probeert hem de toegang tot het slot te ontzeggen en
daarna doodleuk zijn hart binnendringt!
Offers advice for prospective buyers of cars and trucks, reveals information on secret
warranties and confidential service bulletins, and tells how to complain and get results.
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