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Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern world. Whether it’s
practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or the latest
breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
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?
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.
Bicycling magazine features bikes, bike gear, equipment reviews, training plans, bike maintenance how tos, and more, for cyclists
of all levels.

Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and enabling them to go more places and
enjoy nature more often. The authority on active adventure, Backpacker is the world's first GPS-enabled magazine, and
the only magazine whose editors personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips they publish.
Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor recognizing design, feature and product innovation, has become
the gold standard against which all other outdoor-industry awards are measured.
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.
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
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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?
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and their world. The core belief that
Popular Science and our readers share: The future is going to be better, and science and technology are the driving forces that will
help make it better.
Tijdens een boottocht overdenkt een man de filosofische waarden die de Amerikaanse samenleving beheersen.
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