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Persoonlijke ervaringen - in dagboekvorm - van een medewerkster van een opvanghuis voor merendeels uit kindertehuizen weggelopen kinderen.
Psychologische achtergronden van de keuze van automobilisten voor een bepaald type of merk auto.
The AutocarA Journal Published in the Interests of the Mechanically Propelled Road CarriageAutocar & MotorThe MotorJapanese Technical BibliographyJapanese Technical Periodical
IndexJapanese Technical AbstractsCountry LifeConsumers Index to Product Evaluations and Information SourcesCar and DriverWest AfricaToyota MR2The Complete StoryCrowood
Het werk van J.A. Deelder is als zijn stad: rauw, vitaal en no-nonsense. Voor het eerst in een halve eeuw wordt er van Deelders poëzie een bloemlezing gemaakt, en wie kan dat beter dan de
burgervader van Rotterdam? De democraat Aboutaleb heeft zich bij zijn keuze laten leiden door zijn burgers, en brengt daarmee een ode aan een ongekend literair fenomeen.
Lavish color photographs of the most rare, expensive, and exotic custom-made cars ever created.
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.
Includes advertising matter.
Studieboek op hbo-niveau.

Internationale bestseller over de impact van technologie op ons leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het menselijk brein vervangen... De digitalisering heeft
ons leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas echt duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en
Andrew McAfee, beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen, precaire machtsevenwichten
verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der machines kan echter ook zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken.
Los Angeles magazine is a regional magazine of national stature. Our combination of award-winning feature writing, investigative reporting, service journalism, and design covers
the people, lifestyle, culture, entertainment, fashion, art and architecture, and news that define Southern California. Started in the spring of 1961, Los Angeles magazine has been
addressing the needs and interests of our region for 48 years. The magazine continues to be the definitive resource for an affluent population that is intensely interested in a
lifestyle that is uniquely Southern Californian.
This book is designed to present, in one convenient source, comments published in periodicals about 325 automobile models manufactured since 1987 on a model-by-model
basis. These periodicals range from general interest to specialized sources as well as repair manuals and other publications related to the individual models.
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 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?
Na de Russische Revolutie raakt inspecteur Pekkala, ooit de rechterhand van de tsaar, in ongenade. Hij wordt gevangengehouden in een goelag in het Siberische woud. Maar
dan blijkt dat zijn kwaliteiten onmiskenbaar zijn: Pekkala krijgt van Stalin de opdracht de moordenaar van de Romanovs te vinden. Deze missie brengt Pekkala, en zijn broer
Anton die hij al jaren niet heeft gezien, weer bij elkaar. De lichamen van de Romanovs worden gevonden, op één na. Terwijl flashbacks onthullen wat zich in het verleden tussen
beide broers heeft afgespeeld, ontvouwt zich in het heden een huiveringwekkend mysterie. De getuigen die kunnen helpen de moordenaar van de Romanovs te vinden - en het
antwoord op de vraag of de laatste Romanov wellicht ontsnapt is - worden een voor een vermoord.
Toyota MR2 details the full start-to-finish history of Toyota's bestselling mid-engined sports car, from 1984 until 2007, when production ended. This new book covers all three
generations of models: the first-generation AW11 - Car of the Year Japan, 1984-1985; second-generation SW20, with a new 2,0 litre 3S-GTE engine and the third-generation
ZZW30/MR2 Roadster. With detailed specification guides, archive photos and beautiful new photography, this book is a must for every MR2 owner and sports car enthusiast.
Covers the background to the MR2 - the 1973 oil crisis and Akio Yoshida's designs; suspension improvements to the Mk II, significantly improving handling; the MR2 in
motorsport; special editions and Zagato's VM180. This complete history of Toyota MR2 includes detailed specifications guides and is beautifully illustrated with 260 colour and 36
black & white archive photographs.
Noted automobile historian James M. Flamming offers the ultimate book on the Volkswagen and the love affair it fostered with generations of American auto owners. 16 pages in
full color and more than 250 pages of text give readers the inside story on the VW, from the prewar days of Hitler's Germany to the vehicles enshrined in the American
counterculture of the '60s to the models poised to roll off today's assembly lines.
Advertising expenditure data across ten media: consumer magazines, Sunday magazines, newspapers, outdoor, network television, spot television, syndicated television, cable
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television, network radio, and national spot radio. Lists brands alphabetically and shows total ten media expenditures, media used, parent company and PIB classification for
each brand. Also included in this report are industry class totals and rankings of the top 100 companies of the ten media.
Since 1973, TEXAS MONTHLY has chronicled life in contemporary Texas, reporting on vital issues such as politics, the environment, industry, and education. As a leisure guide, TEXAS MONTHLY continues
to be the indispensable authority on the Texas scene, covering music, the arts, travel, restaurants, museums, and cultural events with its insightful recommendations.
Verzameling notities en aforismen van de Duitse filosoof (1892-1940).
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