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PW50 (1981-1983; 1985-1987; 1990-2002), PW80 (1983; 1985; 1991-2002), BW80 (1986-1988; 1990)
In een meervoudige moordzaak, geteisterd door leugens en misleiding, is advocaat Dismas Hardy wettelijk verplicht om een verschrikkelijk geheim te bewaren ook al staat het leven van zijn
cliënt op het spel. Als Dylan Vogler, bedrijfsleider van het populaire koffietentje Bay Beans, dood wordt gevonden in een steegje, leidt de vondst van marihuana in zijn rugzak tot de ontdekking
dat de high society van San Francisco haar drugs bij het onschuldig ogende koffietentje kocht. Politie en media wijzen al snel met een beschuldigende vinger naar Maya Townshend, de
eigenaar van Bay Beans en het nichtje van de burgemeester. Op Dylans klantenlijst blijken een paar zeer belangrijke en invloedrijke personen te staan en Maya lijkt de spil in een
levensgevaarlijk web te zijn geweest.
Photographs by Chargesheimer, Fritz Fenzl, Nico Jesse, Frits Rotgans, Albert Renger-Patzsch. Edited by Frits Gierstberg, Mariatte Haveman. Text by Loek Kreukels, Paul van de Laar.
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voor-de-prijs-voor-één-scenario staat niet in Muttis Zo wordt iedere sufkop verliefd op je. 7.55 Dit
betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet zijn qua schoonheid en glamour. Een van mijn vriendjes zou wel eens zo zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het krieken van de dag al
hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik voorbereid zijn. Maar niemand mag het weten. Ik moet glamour uitstralen, maar dan op een natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss, een piepklein
beetje foundation, een vleugje poeder, lippenstift, mascara en een ietsje eyeliner. 8.00 uur Goed, wat moet ik aan? Nachtkleding of dagkleding? 8.01 uur Geen Teletubbies-pyama, dat is een
ding dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt? Yep. Georgia heeft eeuwen gewacht tot er een vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk: Robbie de Oorspronkelijke SeksGod
en Masimo, de Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de twee gaat het worden?
Haynes offers the best coverage for cars, trucks, vans, SUVs and motorcycles on the market today. Each manual contains easy to follow step-by-step instructions linked to hundreds of
photographs and illustrations. Included in every manual: troubleshooting section to help identify specific problems; tips that give valuable short cuts to make the job easier and eliminate the
need for special tools; notes, cautions and warnings for the home mechanic; color spark plug diagnosis and an easy to use index.
Na twintig jaar afwezigheid keert schrijver Sjoetov gedesillusioneerd terug naar Sint-Petersburg. Hij hoopt terug te vinden wat hij verloor: zijn idealen en de vrouw van wie hij hield. Maar het Rusland van nu is
niet meer zoals hij het zich herinnerde en de vrouw van toen is veranderd. Zo neemt de teleurstelling de overhand - tot plotseling een onbekende man in zijn leven komt. Dit is een roman over het heden, het
verleden en de liefde, die getuigt van een geoefende pen. Makine laat zien dat hij als de beste een verhaal kan vertellen dat de lezer van begin tot eind boeit. Nu eens melancholisch, dan weer romantisch,
soms hartverscheurend. In meeslepende zinnen met mooie taalvondsten slaat Makine een brug tussen Rusland en Frankrijk, tussen toen en nu en tussen mensen onderling.
De Cock wordt geconfronteerd met een moord die doet denken aan een ordinaire afrekening in het criminele circuit. Het onderzoek is nog maar net opgestart of er vindt een wurging plaats... De Cock en
moord op bestelling begint met wat lijkt op een ordinaire afrekening in het criminele circuit. Op een avond wordt een jongeman in de deur van zijn woning aan de Prinsengracht neergeschoten. De dader is
voortvluchtig. De vriend van de jongen doet zijn verhaal aan rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) van het aloude politiebureau aan de Warmoesstraat. Het slachtoffer had contacten met de
milieubeweging. Hij ontwikkelde een schone motor, die nadelig zou kunnen zijn voor allen die belangen hebben bij de olie-industrie. Nog voordat De Cock en zijn kompaan Vledder hun verdenkingen hebben
kunnen natrekken, en woorden als liquidatie en huurmoordenaar een echte betekenis hebben kunnen krijgen, dient zich een nieuwe moord aan: een vrouw op de Blauwburgwal is met een sjaal gewurgd. Niet
eerder werd het rechercheurspaar binnen zo'n korte tijd met zulke uiteenlopende zaken geconfronteerd. Of lopen ze niet uiteen?
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.
Beschrijving van de lotgevallen (1903-1945) van een joodse familie uit Frankfurt waarvan de leden zich over de hele wereld hebben verspreid.
Een 16-jarige Duitse jongen is hevig verliefd op zijn tweelingzuster en leest per ongeluk in haar dagboek dat dit gevoel wederkerig is.

Sinds het overlijden van haar oudste zus op 46-jarige leeftijd wordt Nina Sankovitch overmand door verdriet, zorgen en schuldgevoel. Ze ontfermt zich over haar ouders, zorgt voor haar vier
zoons en rent maar door om alles uit het leven te halen wat haar zus moest missen. Wanneer ze zelf 46 wordt, neemt ze een besluit: ze stopt met hollen en begint met lezen. Een heel jaar
lang zal ze iedere dag één boek lezen en zullen echtgenoot, kinderen, drie katten en de berg vuile was even moeten wachten. In Een boek per dag doet Nina Sankovitch verslag van haar jaar
vol boeken. Ze verweeft haar persoonlijke herinneringen en familiegeschiedenis met de onvergetelijke personages over wie ze leest. Ze schrijft over haar verdriet na de dood van haar zus,
haar angst dat ze nooit meer echt plezier in het leven zal hebben, maar ook over hoe zij haar levenslust terugvindt door zich weer als vanouds te verliezen in boeken en verhalen.
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.
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.
In de sombere steegjes van het stadje Lovecraft is magie echt, net zo echt als de straf die ligt op het gebruik ervan: ketters belandden op de brandstapel. Aoife Grayson is bijna zestien; de
leeftijd waarop iedereen in haar familie doordraait als gevolg van het necrovirus. Volgens de proctoren, de leiders van Lovecraft, ligt het necrovirus ten grondslag aan ketterij. Dan krijgt Aoife
een brief van haar oudere broer, die haar vertelt dat ze het heksenalfabet moet vinden als ze zichzelf wil redden.
Het leven van koningin Wilhelmina (1880-1962) tot en met haar inhuldiging in 1898 in woord en beeld.
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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.
Dat hij 's nachts zijn bed uit moet voor een schoorsteenbrand is brandweercommandant Brendan Caine wel gewend. Dat hij die nacht oog in oog zou komen te staan met Lucy
Drake had hij echter totaal niet verwacht! Opeens wordt hij herinnerd aan die ene gepassioneerde kus, jaren voor zijn huwelijk. Wie had gedacht dat hij na het overlijden van zijn
vrouw en met de zorg voor zijn twee kleine kinderen weer zo'n sterk verlangen zou voelen? Lang geleden had Lucy grote haast om Hope's Crossing te verruilen voor de grote
stad. Nu ze terug is en het monumentale huis gaat betrekken dat haar tante haar heeft nagelaten, denkt ze dat ze Brendan wel weer onder ogen durft te komen. Destijds heeft ze
hem toch ook weten te weerstaan? Alleen lijkt het vuurtje van hun wederzijdse aantrekkingskracht nog helemaal niet gedoofd...
Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar leven had er heel anders uitgezien als ze tijdens die bruiloft een jaar geleden niet dat vervloekte bruidsboeket toegeworpen
had gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze nog geen week later stapelverliefd werd op huisarts Noah. En dan was ze nu ook niet zwanger geweest. Ze kan maar beter
haar plannen om de wereld te verbeteren gedag zeggen. Want in plaats van arme kindjes in ontwikkelingslanden heeft ze nu immers haar eigen kind om zich druk over te
maken! Noah McIlroy is dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij samen met haar kiezen voor huisje-boompje-beestje. En Caitlyns familie wil hem daar maar al te
graag een handje bij helpen. Maar doet hij er wel verstandig aan om de bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?
Er speurt iemand mee over de schouders van De Cock en zijn assistent Vledder. De achttienjarige Sandra Verloop is uitverkoren in een radioprogramma. Ze wil graag kennis
maken met een bekende Nederlander. Voor haar is dat: rechercheur De Cock van het politiebureau Warmoesstraat. Sandra valt met haar neus in de boter. De Cock en Vledder
zijn op zoek naar een lijk, terwijl ze gewoonlijk naar een moordenaar speuren. De zaak begint met een telefoontje van een man die zegt dat hij iemand heeft vermoord. Een
ander telefoontje leidt de rechercheurs naar de parkeerplaats bij het Havengebouw. De achterbank van een daar geparkeerde auto biedt een gruwelijke aanblik. Er ligt een dode
vrouw, met in de opengesperde ogen nog 'n blik van schrik, angst en verbijstering. De Cock moet de geschiedenis induiken om te begrijpen waar het motief voor moord deze
keer te vinden is
LT-Z400 (2003-2008)
Beeld van het leven in een Duits concentratiekamp, o.m. aan de hand van interviews met overlevenden en van tekeningen die de moeder van de auteur in die periode maakte.
LET OP!: Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers The Power of the Heart brengt de kracht, de wijsheid, de liefde en de intelligentie van ons hart op een volkomen vernieuwende wijze onder de
aandacht. Wat hebben Paulo Coelho, Isabel Allende, Eckhart Tolle, Deepak Chopra en Maya Angelou met elkaar gemeen? Ze onderkennen de noodzaak van het luisteren naar je hart. Auteur Baptist de
Pape sprak met hen en nog vele anderen. Hij creëerde een boek met een verrassende wetenschappelijke en spirituele onderbouwing dat aan het begin staat van een onstuitbare internationale beweging: laat
je hart je gids zijn. Vind je ware potentie en je geluk, leef dichter bij je intuïtie. Coelho, Allende, Tolle, Chopra en Angelou inspireren, De Pape overtuigt.
Voor Kitty is opgroeien in Hay House op het engelse platteland te midden van haar grootouders en allerlei extravagante bezoekers hemels. Maar voor haar moeder, de rusteloze Marina, een spontane
schoonheid met een passie voor schilderen, biedt dit comfortabele nest niet de spanning en het avontuur waar ze steeds weer naar op zoek is. Onder volwassenen is hilarisch , bitterzoet en
hartverscheurend. Sophie Dahl, internationaal bekend model en kleindochter van Roald Dahl, schreef deze coming of age roman met een alles waarnemende blik, een warm hart en een scherpe pen.
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