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Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
Used Car Buying Guide 2004Buying a Used Car No Longer Needs to be RiskySaint Martin's Griffin
De Avalon-serie 3: Zon op het water Nu haar dochter het huis uit is, heeft Nina eindelijk eens tijd voor iets nieuws. Daten, reizen... alles kan, en ze geniet van haar vrijheid. Maar net wanneer
ze gewend is aan haar nieuwe leven, valt ze voor Greg – de eigenaar van een hotelletje, de Willow Lake Inn, en alleenstaand vader met twee kinderen... Gregs eerste huwelijk liep op de
klippen omdat hij getrouwd was met zijn carrière. Nu gaat al zijn aandacht naar de Inn, de zorg voor zijn zoon en bijna volwassen dochter. Tijd voor een relatie heeft hij niet. En dezelfde fout
maken als vroeger in zijn huwelijk, dat wil hij niet. Toch lijkt het met Nina allemaal anders...
Rechter Sonia wordt ingehaald door haar verleden wanneer ze over een geruchtmakende moordzaak moet beslissen. Een rijke vrouw uit invloedrijke kringen wordt doodgeschoten in een
achterstandswijk en haar zoon Nile, reclasseringsambtenaar van beroep, wordt aangewezen als hoofdverdachte. Sonia kent de betrokkenen uit haar beruchte studietijd in de jaren ‘60 en de
zaak brengt haar terug naar diep verdrongen geheimen. Wat had de vermoorde vrouw te zoeken in een ghetto en wat heeft haar zoon hiermee te maken? Scott Turow (1949) is naast
schrijver ook partner bij een groot advocatenkantoor in Chicago. Met zijn rijke kennis van recht schreef hij de eerste zogenaamde ‘legal thrillers’. ‘De aanklager’ is het bekendste werk van
Turow dat verfilmd is met Harrison Ford in de hoofdrol. Ook boeken als ‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’ en ‘De beschuldiging’ zijn niet meer van de boekenplanken weg te denken. Met meer
dan dertig miljoen verkochte exemplaren en boeken vertaald naar veertig talen is Turow een van de succesvolste auteurs van de Verenigde Staten.
In de bossen van West Virginia heeft biochemicus Jacob Barr een bijzonder bestaan opgebouwd. Samen met een groep wetenschappers en andere specialisten ontwikkelt hij
verzorgingsproducten onder de naam Jacob's Well. De onderneming is een groot succes, en zijn werknemers dragen hem op handen. Tenminste, dat dacht hij altijd. Vlak nadat zijn dochter
van twaalf bij hem is komen wonen, gebeuren er dingen in de besloten gemeenschap die overduidelijk op sabotage wijzen. Zo is er geknoeid met het productieproces en ontploft er een
rookbom in een van de laboratoria. Aangezien niemand ongezien het terrein op kan, moet een van zijn eigen medewerkers hierachter zitten. Wanneer zijn dochter gevaar blijkt te lopen,
besluit Jacob journaliste Dawn Sutton, die op het terrein is om het verhaal achter zijn bedrijf op te tekenen, te vertellen wat er speelt. Ze biedt meteen haar hulp aan, en hij kan niet anders dan
die accepteren. Want zij lijkt de enige die hij nog kan vertrouwen... Dit verhaal is eerder verschenen.
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war zijn door de
verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind meer met Brett en Abby mag
spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het beste van te maken, wanhopig op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin McKinnon begrijpt best dat Brett Lofgren
vol opgekropte woede zit, maar zijn gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich al na een paar minuten onweerstaanbaar tot
hem aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig steeds vaker en merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie gevonden is,
weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze haar hart aan het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
Wanneer een rustig eiland in een rumoerig vakantiecomplex wordt veranderd, is niet iedereen het daarmee eens: sabotagedaden volgen, waarbij zelfs doden vallen.
Praktische adviezen voor het vergaren en beheren van vermogen.
For the first time in one volume, Phil Edmonston, Canada’s automotive “Dr. Phil,” covers all used vehicles, packing this guide with insider tips to help the consumer make the safest and cheapest choice
possible from cars and trucks of the past 25 years.
This trustworthy guide has step-by-step advice on used cars from selection to shopping strategies, vehicle inspection, negotiation techniques, and closing the deal. Also includes details about all checks
performances, and how to find a good mechanic.
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.
Keuze uit het dichtwerk van de Nederlandse dichter en geleerde (1764-1845)

Een 16-jarige Duitse jongen is hevig verliefd op zijn tweelingzuster en leest per ongeluk in haar dagboek dat dit gevoel wederkerig is.
Piet Mondriaan beschouwde zijn ateliers als veel meer dan alleen een werkplek. Het waren kunstwerken op zich. De inrichting van een atelier gaf hem de gelegenheid zijn
ideeën over kunst en harmonie te demonstreren. De plaats en de kleur van de meubels en andere objecten vormden één geheel met de wanden. Naast een demonstratie van
zijn werk, was het Mondriaans bedoeling dat het atelier hem ook spiritueel opnieuw zou laten ontwaken. En het was een manier voor Mondriaan om te reageren op de slechte
tijden waarin hij leefde.
In het Duitsland van vlak voor de Tweede Wereldoorlog heeft een jonge lerares de klas overgenomen van haar geliefde docente - en grote voorbeeld. De jongens dragen Thekla
op handen. Omdat ze hen graag wil blijven begeleiden, past ze zich steeds meer aan aan het nationaal-socialistische klimaat van die dagen. Meer dan we - terugkijkend kunnen waarderen. Als een aantal jongens uit de klas bij de Hitlerjugend gaat, breekt Thekla een lans voor de enige jongen wiens ouders daarmee niet akkoord gaan. Daarmee
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ontketent zij krachten die Burgdorf, het leven van haar leerlingen, maar ook Thekla's eigen leven op zijn kop zetten.
Een nieuw deel in de adembenemende serie Heldin van de duisternis, over een gevaarlijke én romantische wereld vol heldinnen en ruige vampiers. Herfstroos woont in een
slaperig kuststadje in Zuid-Engeland. Diep onder het oppervlak van haar rustige leven bevinden zich duistere geheimen. Haar grootmoeder werd vermoord, en het bruisende
Londen is heel ver weg. Ze beschikt over bijzondere krachten, maar op school wordt ze gemeden en veracht vanwege de littekens op haar huid. De verschijning van een knappe
jongen op haar school zet haar wereld op zijn kop. Hij heeft dezelfde tekens op zijn huid als zij. Plotseling worden de geheimzinnige tekens als iets cools gezien en staat
Herfstroos in het gevaarlijke middelpunt van de belangstelling. Bovendien heeft ze terugkerende dromen over Violet en de knappe vampierprins Kaspar Herfstroos moet Violet
zien te redden voordat het te laat is 'De nieuwe Stephenie Meyer.' – Fashionista
The automobile industry within Asia-Pacific.
The ultimate used car buyer's guide introduces readers to helpul techniques, strategies, and tips for finding the best used vehicle while providing profiles and ratings for more than 250 cars,
trucks, SUVs, and minivans, as well as crash-test data, safety features, reliability history, and listings of recalls. Original. 200,000 first printing.
Features recommendations and ratings on hundreds of small, medium, and large-sized cars based on quality, economy, performance, and comfort standards, with judgments on crash
protection, and assessments of available options
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