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Twee novellen over het geheime liefdesverlangen van twee vrouwen.
The maintenance bible for boatowners is fully updated and better than ever! If
it’s on a boat and it has screws, wires, or moving parts, it’s covered in
Boatowner’s Mechanical and Electrical Manual. When you leave the dock with
this indispensable resource aboard, you have at your fingertips the best and most
comprehensive advice on: Battery technologies, including recent developments
in lead-acid and lithium-ion batteries and fuel cells 12- and 24-volt DC systems
Electric and hybrid propulsion How to radically improve the energy efficiency of
most boats Corrosion, bonding, and lightning protection Generators, inverters,
battery chargers , wind and water generators, and solar power Electric motors
and electric lights Marine electronics, including networking systems, antennas,
and RFI Diesel engines Transmissions, shaft brakes, and propellers Refrigeration
and air-conditioning Tanks, plumbing, and through-hulls Pumps and watermakers
Steering, autopilots, and wind vanes Stoves and heaters Winches, windlasses,
and bow thrusters Spars, rigging, and roller reefing
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
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gaat ze bij de rivier zitten, in afwachting van haar laatste moment, aan haar
voeten een trouwe hond.
Lilly heeft haar rugzak gepakt. Na de dood van haar moeder heeft ze niemand
meer in Hamburg om voor te blijven. Tante Lena is het doel, de enige familie die
ze nog heeft. Maar in de DDR stuit ze op een groot familiegeheim... Een
aangrijpend boek waarin liefde overwint, zelfs over grenzen heen.
This manual takes both novice and experienced boatowner through minor to
major repairs of electrical systems, engines, electronics, steering systems,
generators, pumps, cookers, spars and rigging. When it was first published in
1990, the Boatowner's Mechanical & Electrical Manual broke new ground. It was
hailed as the first truly DIY manual for boatowners and has sold in its thousands
ever since. There have been significant changes in boat systems since then,
particularly electrical systems, and this fourth edition has been fully updated to
reflect these developments and expand its predecessor's worldwide popularity.
'Probably the best technical reference and troubleshooting book in the world'
Yachting Monthly 'It deserves to come standard with every boat' Yachting World
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
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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?
Portretfotos? van de bekende modefotograaf (geb.1920).
Jeff Atman, een gehaaide en overwerkte journalist, is in Venetië om de aftrap van
de Biennale te verslaan. Hij verwacht veel kunst te zien, zich bij veel chique
feestjes naar binnen te kunnen kletsen, en veel te veel bellini’s te drinken. Hij
had niet verwacht de intrigerende Laura te ontmoeten, die zijn korte verblijf in de
stad volledig zal transformeren. Een andere stad, een andere opdracht. Een
journalist bevindt zich op de oever van de Ganges in Varanasi. Te midden van de
mensenmenigtes, de ghats en de chaos van een van de belangrijkste
pelgrimsoorden binnen het hindoeïsme wacht hem een transformatie van een
heel andere soort. Jeff in Venetië, de dood in Varanasi is een volstrekt uniek en
verrassend tweeluik over liefde, kunst en verlangen. Daarmee komt hij dicht in de
buurt van typische Thomas Mann-thema’s zoals verlangen naar schoonheid en
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een verloren jeugd, maar met een geheel eigen intelligente, scherpe en geestige
stijl die deze roman uitzonderlijke brille geven.
In 1968 wordt de zigeuner Santiago Herrero opgepakt door de Guardia Civil en
valselijk beschuldigd van drugshandel. Zes weken later blijken zijn vrouw en
zoontje spoorloos verdwenen. Zonder enige kennis van de kaart van Europa
begint Santiago een wanhopige odyssee om ze te vinden. Via Parijs belandt hij in
de kunstenaarskringen van Zweden, waar hij werkt als smid en leert lezen en
schrijven. Na twaalf jaar besluit hij terug te keren naar Spanje, maar onderweg
strandt hij in Amsterdam, waar hij Ramon Gieling ontmoet. Terug in Sevilla begint
hij een smederij die het trefpunt van flamencozangers, zwerfhonden en dansers
zal worden. De nachten zijn er eindeloos en de bekers ziltdroge manzanilla
bodemloos. Maar het leven begint gevaarlijk te worden. En dan, dertig jaar na de
verdwijning van vrouw en kind, doet hij een schokkende ontdekking. Het
ondankbare verleden van Santiago Herrero is een waargebeurd verhaal, de
getuigenis van een verloren gemeenschap en de rauwe stem van het noodlot. '
Duitsland, jaren dertig. De sfeer wordt steeds grimmiger met de groeiende macht
van Hitler en de nazi's. Ook Ariana von Gotthard, dochter van rijke ouders,
ontkomt - met haar tot dan toe onbezorgde leventje - niet aan de naderende
verschrikkingen Er is echter één man die medelijden voor haar voelt en hij zal
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haar leven een nieuwe wending geven...
Boatowner's Mechanical and Electrical ManualRepair and Improve Your Boat's
Essential SystemsBloomsbury Publishing
Een directeur van een luchtvaartmaatschappij in Midden-Amerika zet alles op het
spel om een gangsterbende te ontmaskeren die verantwoordelijk is voor het
neerhalen van een vliegtuig waarin zich, behalve een kostbare lading, zijn vrouw,
broer en zoontje bevonden.
'De samenwerking tussen Itsik Malpesj en mijzelf is mogelijk een van de meest
onwaarschijnlijke literaire verbintenissen van de laatste tijd.' Zo begint De bibliotheek
van onvervulde dromen. Door zijn werk in een inmens archief ontmoet een katholieke
Bostonse jongen, net eenentwintig geworden en afgestudeerd, Itsik Malpesj, een
Russische Jood van in de negentig die beweert de laatste Jiddische dichter in Amerika
te zijn. Hij ontvangt van hem 22 grote registerboeken, niet gevuld met cijfers, maar met
de memoires van Malpesj in het Jiddisch. Die memoires barsten van de avonturen,
drama's, teleurstellingen, gevaren, passie en humor, en hij besluit die ongehoord
moeilijk taak op zich te nemen om ze te vertalen. Terwijl het leven en de geschiedenis
van Itsik en de zijnen stukje bij beetje aan de openbaarheid worden prijsgegeven,
ontvouwt zich ook de levensloop van de vertaler. Van het revolutionaire Rusland naar
de Lower East Side tijdens de Depressie naar het eind-van-de-eeuwse Baltimore, en
het verhaal wordt verteld door twee dichters - een die zich er zeer van bewust is en een
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die nog niet weet dat hij het is. De bibliotheek van onvervulde dromen biedt een warme,
wijze kijk op de voortdurende verrassingen die het leven biedt en de onontkoombare
tand des tijds. Een verhaal over religie, geschiedenis, liefde, taal en ... typografie, en
vooral over hoe het geloof in woorden zelfs de dood van een taal kan opheffen.
Hoewel Sonea is toegelaten tot het magiërsgilde, wordt ze er met weinig respect
behandeld. Ze is tenslotte opgegroeid in de sloppenwijken van Imardin en van lage
komaf. En zulk gezelschap is in de ogen van haar hooggeboren medeleerlingen
onacceptabel. Maar haar talent is onmiskenbaar en al snel wordt ze toevertrouwd aan
de zorgen van Akkarin, de opperheer van het Gilde en een van de machtigste magiërs
van het land. Maar Akkarin draagt een gruwelijk, duister geheim met zich mee... 'Dit
boek heeft alles voor de liefhebber van goede fantasy: een wonderbaarlijke
gedetailleerde wereld en een op-het-puntje-van-je-stoel plot. Kortom, een must.' Jennifer Fallon, auteur van de Kronieken van Wolfsblad
In February 1945 the German front at Stettin made one final offensive. What make this
extraordinary is the fact that the last desperate push was mounted by non-German
volunteers serving in the Waffen-SS. The main body of the division was composed of
Scandinavian volunteers, Belgians and Dutchmen. This text presents a history of the
Dutch volunteers of the Waffen-SS from 1941 to 1945.
Als de aanleg van een haven het karakter van het 19e-eeuwse Brugge dreigt aan te
tasten, verzet de stadsbeiaardier zich hevig.
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Jeugd en recht biedt een uitstekend overzicht van de geldende bepalingen op het
terrein van jeugdrecht, jeugdbescherming en bestaande vormen van
jeugdhulpverlening. Uitgangspunt is het ‘probleemloze’ kind. Als dit kind echter in
moeilijkheden komt, heeft het bijzondere zorg nodig. Hieraan, en aan de juridische
status van deze kinderen, besteden de auteurs aparte aandacht. De justitiële
jeugdzorg, het civiele kinderrecht, het jeugdstrafrecht en het jeugdstrafprocesrecht
komen hierbij aan de orde. Ook worden niet-justitiële, vrijwillige hulpverlening en de op
dat gebied werkzame instanties behandeld.
Als geen ander weet Nora Roberts spanning, romantiek en magie met elkaar te
verweven in een meeslepend verhaal Op de laatste hete zomerdag staat Hoyt tijdens
een hevig onweer op een rots boven een woest kolkende zee. Hij staat daar kokend
van woede te razen over de vrouw die zijn tweelingbroer van hem en zijn familie heeft
afgenomen. Haar naam is Lilith. Ze is meer dan duizend jaar oud, en heeft met haar
valse kus al talloze mannen van hun ziel beroofd. Maar nu is deze vampiervrouw uit op
wereld-heerschappij. Hoyt heeft zijn speciale krachten gekregen van de godin
-Morrigan, en het is met haar hulp dat hij nu zijn kans op wraak krijgt. Zij draagt hem op
vijf anderen te zoeken om een cirkel te vormen, krachtig genoeg om Lilith te verslaan.
En het is in deze cirkel van zes dat Hoyt zal merken hoe sterk zijn geest – en zijn hart –
zijn geworden... Lezers over de Sterren-trilogie ‘Nora Roberts heeft een vlotte pen en
met haar fantasierijke en romantische verhalen en scherpe en grappige dialogen neemt
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ze je mee naar een andere wereld. Heerlijk om bij weg te dromen.’ ‘Zoals alle boeken
van Nora Roberts zit het verhaal van de eerste tot de laatste zin boordevol spanning en
zit je helemaal in het verhaal.’ ‘Wat een verhaal! Het is beslist een aanrader. Ik kijk al
uit naar de volgende delen!’ ‘Opnieuw een parel in het grote oeuvre van Nora Roberts.
Ze is er opnieuw in geslaagd om me volledig mee te slepen in het verhaal.’
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