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Atwood 2 Stage Thermostat Wiring Diagram
Mike Hoolihan, een vrouwelijke detective, is van jongs af aan al gefascineerd door
zelfmoorden. Ze werkt op de afdeling moordzaken bij de politie als Jennifer Rockwell, de
dochter van een collega, de hand aan zichzelf slaat. Met de zelfmoord of is het moord? begint
voor Mike een zoektocht, die steeds meer in haar eigen richting wijst. Nachttrein is een
meesterlijke detectiveparodie.
De gletsjers in de Alpen smelten en Zeno, een gletsjeronderzoeker, verliest zijn baan. Tot
overmaat van ramp loopt ook zijn huwelijk op de klippen. Omdat hij het ijs niet kan missen,
wordt hij reisleider op een cruiseschip dat moedige toeristen naar Antarctica brengt. De
vervuiling die de mens daar veroorzaakt, raakt Zeno diep. Als een kunstenaar dit laatste
ongerepte gebied op aarde misbruikt voor een kitscherige kunsthappening slaan bij Zeno de
stoppen door.
Als jouw zorgen over de opwarming van de aarde zich beperken tot angst voor de stijgende
zeespiegel, dan zie je slechts het topje van de ijsberg. Het is veel, veel erger dan je denkt.
Klimaatverandering wordt vaak beschouwd als een langzaam proces, maar de onheilspellende
effecten ervan zien we nu al: hete zomers, grote droogte, allesverwoestende overstromingen
en orkanen. Natuurrampen die zich vroeger maar één keer in een mensenleven voltrokken,
overvallen de mensheid tegenwoordig jaarlijks. In De onbewoonbare aarde brengt David
Wallace-Wells de laatste wetenschappelijke inzichten samen tot een schokkende aanklacht:
we slagen er maar niet in om een betere toekomst voor ons te zien, laat staan dat we naar zo'n
idee handelen. Wallace-Wells luidt de alarmklok en vertelt ons alles wat we niet willen maar
wel moeten weten over klimaatverandering. Als we onze aanpak van dit probleem en onze
manier van leven niet snel veranderen, zullen delen van de aarde door desastreuze
ontwikkelingen in de nabije toekomst onbewoonbaar worden.
De wereld is veranderd. Het is oorlog en Groot-Brittannië, wat voedsel en energie betreft
geheel afhankelijk geworden van de VS wordt geregeerd door een totalitair bewind dat kortweg
het Gezag wordt genoemd. Waardevolle goederen en wapens zijn in beslag genomen, burgers
worden nauwgezet in de gaten gehouden en alle vrouwen zijn verplicht apparaatjes te laten
implanteren ter voorkoming van zwangerschap. Dit is het verhaal van Zuster, een jonge vrouw
die probeert aan deze onderdrukking te ontsnappen. Ze vertelt over haar pogingen om het
leger van Carhullan te vinden, een door mythes omgeven groep vrouwen die in een afgelegen
deel van Cumbrië zou wonen. Hoewel de precieze plannen van de vrouwen onbekend zijn,
vormen ze voor Zuster een laatste hoop op verlossing De vrouwen van Carhullan is een
getuigenis van de triomf van het individu in benarde omstandigheden. Het is een visionaire,
uiterst fijngevoelige roman van een schrijfster met een onvoorstelbare verbeeldingskracht.
Eindelijk een nieuw boek van de auteur van de internationale bestsellertrilogie Allerzielen! Op
het slagveld van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog ontmoet de jonge chirurg Marcus
MacNeil de mysterieuze Matthew Clairmont. Matthew doet Marcus een aanbod dat hij niet kan
weigeren: een kans op een nieuw leven, een eeuwig leven. Marcus grijpt zijn kans, maar het
leven van een vampier is niet zo zorgeloos als hij dacht. Driehonderd jaar later valt hij als een
blok voor de jonge Phoebe Taylor. Het lijkt het beste als Phoebe ook een vampier wordt, maar
algauw blijkt dat het leven van een nieuwe vampier in het moderne Londen net zo zwaar is als
in het Amerika van de 18e eeuw. Marcus realiseert zich dat de schaduwen waar hij
driehonderd jaar geleden aan dacht te zijn ontsnapt, hen misschien wel eeuwig zullen
achtervolgen. De pers over de boeken van Deborah Harkness ‘Harkness is een van de
besten, vergelijkbaar met Diana Gabaldon en Stephenie Meyer.’ Algemeen Dagblad
‘Spanning, magie, romantiek – een opwindende en betoverende pageturner.’ Marie Claire
‘Slim. Origineel. Kortom, onweerstaanbaar!’ The Sunday Times ‘Harkness brengt de wereld
van magie op kleurrijke wijze tot leven, met een einde dat doet verlangen naar meer.’
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Publishers Weekly
Vols. for 1919- include an Annual statistical issue (title varies).

Korte verhalen rond een man die ronddoolt na de apocalypse en op zoek gaat
naar manieren om te overleven.
Monthly magazine devoted to topics of general scientific interest.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer,
negeert de avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel.
Zelfs haar verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar
als ze op een dag een artikel leest over het opruimen van je huis, beseft ze dat
het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie
dat de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de
plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af
komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson
woont met haar man en twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar
nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte boek om te lezen voor het
slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke
roman.' Vriendin
In dit tweede deel gaan Arlo en de Rangers op zoek naar een eeuwenoud
monster dat zich in het Meer van de Maan verschuilt. Ook vinden ze sporen van
de lang geleden verdwenen Gele Patrouille... Neem een duik in Het Meer van de
Maan, John Augusts vervolg op De Vuurvallei in de superspannende Arlo Finchserie. Voor Arlo Finch en de Rangers van Pine Mountain is zomerkamp meer dan
alleen maar kanoën en kamperen. Het is dé kans om onderzoek te doen naar
een eeuwenoud monster dat zich in het Meer van de Maan verscholen houdt.
Maar al voor ze beginnen aan hun zoektocht naar het monster stuiten Arlo en zijn
beste vrienden Indra en Wu op iets anders: ze vinden sporen die verband lijken
te houden met de verdwenen Gele Patrouille. Terwijl ze verder speuren, doet
Arlo een schokkende ontdekking over zijn familie... ‘Een betoverend avontuur vol
magie, monsters en vreemde wezens.’ Coolesuggesties.nl
Paul Bannerman, een milieukundige van midden dertig, vecht hartstochtelijk
tegen de aanleg van een stuwdam in Botswana en tegen de bouw van een
nucleaire reactor in zijn geboorteland Zuid-Afrika. Op hetzelfde moment is hij
echter gedwongen te vechten tegen een harde speling van de natuur: hij heeft
kanker en moet radiotherapie ondergaan. Daarvoor dient hij zich te isoleren van
zijn vrouw en zoon. Zijn ouders nemen hem onder hun hoede. Tijdens Pauls
ziekbed wordt zijn moeder gedwongen haar verleden onder ogen te zien. Als dan
ook zijn vader verrassende nieuwe keuzes maakt, komt de van de buitenkant zo
gelukkig ogende familie onder grote druk te staan.
Het is 1948. In Thirroul, een kustplaatsje in Australië, proberen de bewoners de
oorlog achter zich te laten en de draad weer op te pakken. Voor sommigen een
bijna onmogelijke opgave. Voor Ani Lachlan, die na de oorlog haar man verloor
door een noodlottig ongeluk en die nu alleen hun dochtertje moet opvoeden.
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Voor dichter Roy McKinnon, die door wat hij in het leger meemaakte een writer's
block heeft, maar die zonder poëzie niet kan leven. En voor arts Frank Draper,
die getekend is door de gruwelijkheden waarvan hij in de concentratiekampen
getuige was. In de kleine bibliotheek van Thirroul komen ze elkaar tegen - een
ontmoeting die hun levens opnieuw drastisch zal veranderen...
In het Amsterdam van 1659 probeert een joods-Portugese handelsman zich te mengen
in de opkomende koffiehandel, maar zijn vrienden zijn niet wie ze lijken, zijn vijanden
zijn talrijk en de Joodse Raad volgt hem met argusogen.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in
1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden
verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853
komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a
Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door
onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is
genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt
voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en
een inleiding van Bianca Stigter
‘Emily uit De duivel draagt Prada krijgt de spin-off die ze verdient.’ Cosmopolitan
Emily Charlton is terug! Jaren nadat ze Runway en Miranda Priestly vaarwel zei, werkt
ze als imagomanager voor de hotste sterren van Hollywood. Maar de volgende
generatie ligt op de loer. Emily heeft een klapper nodig om relevant te blijven. Een
klapper zoals topmodel Karolina Hartwell. Karolina heeft het allemaal: een fantastische
man, een prachtig kind, een succesvolle modellencarrière... en een strafblad. Als ze
onterecht beschuldigd wordt van rijden onder invloed lijkt dat het einde van zowel haar
carrière als haar huwelijk. Emily ziet haar kans schoon. Samen met gezamenlijke
vriendin en ex-topadvocate Miriam Kagan schiet ze Karolina te hulp. Onder het genot
van ontelbaar veel skinny lattes zetten de drie vrouwen alles op alles om erachter te
komen wie Karolina erin heeft geluisd en plannen ze de zoetste wraak die Manhattan
ooit heeft gezien. En wie kan daar beter bij helpen dan de enige echte Miranda
Priestly? De pers over Leugens en lattes ‘Weisberger is terug met een uitstekend
Prada-vervolg. Dit boek kan niet anders dan een groot succes worden.’ Library Journal
‘Lauren Weisberger heeft de scherpste en grappigste pen van allemaal: ik ben gek op
haar.’ Jenny Colgan, auteur van Café Zon & Zee ‘Vlot, grappig en vol goede roddels.
Een must-have.’ PopSugar
Een warme, herkenbare roman over vriendschap en boeken Nicole, Harriet, Clare,
Susan en Polly komen één keer per jaar samen om een boek te bespreken. En zodra
ze het boek van de maand dichtslaan beginnen hun eigen verhalen. De vijf vrouwen
zijn zo verschillend als de boeken die ze lezen. Nicole heeft schatten van kinderen en
een geweldige man die helaas wel heel veel overwerkt. Harriet twijfelt of ze nog wel
van haar perfecte man houdt. Polly’s jonge dochter is ongewenst zwanger geraakt.
Clare moet na talloze mislukte pogingen om zwanger te worden accepteren dat ze
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kinderloos zal blijven. En Susan voelt zich schuldig dat ze haar dementerende moeder
in een verpleeghuis heeft ondergebracht. Elizabeth Noble woont in New York met haar
man en twee dochters. Ze schreef nog drie andere romans, waaronder Wat ik mijn
dochters nog wil vertellen en Het weekend ABC.
In De moeder aller vragen rekent Rebecca Solnit af met vele misvattingen die diep in
onze cultuur geworteld zijn. Het titelessay verwijst bijvoorbeeld naar de vraag die een
journalist aan Solnit stelde tijdens een lezing over Virginia Woolf. Waarom bleef Woolf
kinderloos? Solnit moest deze vraag zelf ook meermaals beantwoorden. Hoe vaak zou
die vraag aan een mannelijke auteur worden gesteld? Dit is slechts een van de vele
ingesleten denkbeelden die Solnit onder de loep neemt in de opvolger van Mannen
leggen me altijd alles uit. Sinds de komst van president Trump is haar verontwaardiging
over de groeiende ongelijkheid in de Westerse samenleving met de dag toegenomen.
Met haar glasheldere inzichten toont ze zich een van de belangrijkste activistische
schrijvers van deze tijd, zonder ook maar een moment in dogma’s te vervallen. ‘Solnit
is een meester in het blootleggen van de donkere onderstromen van gewone,
alledaagse situaties.’ ELLE
Aan de hand van zijn eigen ervaringen vertelt een dertienjarige jongen over wat het
betekent voor pubers om het syndroom van Asperger te hebben. Vanaf ca. 13 jaar.
Leven en wandel van Zorbás de Griek is het wereldberoemde verhaal van de vriendschap
tussen een teruggetrokken schrijver die voortdurend wordt geplaagd door twijfels en die alles
probeert te beredeneren, en een levenskunstenaar die vertrouwt op zijn gevoel en instinct en
die in volledige harmonie leeft met zichzelf en de wereld. Er is voor de lezer dan ook veel te
vinden in deze rijke roman: vriendschap, liefde, loyaliteit, dans, muziek en zelfs moord.
Nooit eerder beschreef iemand zo geloofwaardig, maar ook zo schitterend hoe stil en radicaal
anders de wereld eruit zou zien als er vrijwel geen mensen meer zouden wonen. Hig heeft tien
jaar geleden als een van de weinigen een pandemie overleefd. Hij woont nu in de hangar van
een verlaten vliegveld met als enig gezelschap zijn hond en zijn chagrijnige, vechtlustige
buurman. Om zijn dagen te vullen zweeft Hig in een oud vliegtuigje rondjes boven het
uitgestorven land of trekt hij de bergen in om te vissen en te doen alsof alles hetzelfde is
gebleven. Zijn leven is betrekkelijk veilig, maar ook eenzaam. Wanneer Hig via zijn radio
plotseling een geluidssignaal opvangt, gloort bij hem de hoop dat er ergens ver weg een beter
bestaan op hem wacht, iets wat lijkt op zijn oude leven. Hij besluit het erop te wagen en vliegt
met zijn laatste restje brandstof verder weg dan hij ooit is geweest. De Hondsster is een
adembenemend, beklemmend, maar ook hoopgevend verhaal over een romantische
overlever. Peter Heller schrijft over het buitenleven in onder meer National Geographic
Adventure en Outside Magazine. Hij reisde de wereld over in een kajak en schreef
verschillende non-fictieboeken over zijn belevenissen. De Hondsster is zijn literaire
debuutroman en werd in Amerika direct al een enorm succes. Het was een New York Timesbestseller en Boek van de Maand bij zowel Amazon als Barnes & Noble. Het boek zal
wereldwijd verschijnen. `Het proza is duidelijk debet aan zinssmeden als McCarthy,
Hemingway en Jack London, maar heeft ook lyrische landschapsbeschrijvingen en
natuurassociaties. Het is altijd opwindend (en vrij zeldzaam) om te zien dat een journalist
afwijkt van de geëffende paden om het onontgonnen gebied van de fictie te betreden, en er
vervolgens zon briljant succes van maakt. John Seabrook, The New Yorker `Dit is het echte
werk. Hellers stem is buitengewoon en zijn robuustheid als verteller verbergt een prachtige en
bijtende rusteloosheid. Literatuur zoals het bedoeld is. The Wall Street Journal `De Hondsster
van Peter Heller is een hemels boek. Het is een van die boeken die de lezer nog lang bijblijft,
beurtelings aangrijpend, gelaagd en opwindend. A.J. Kirby, New York Journal of Books
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Cynthia Fox is praktisch opgegroeid op de grote circuits, en haar broer Kirk is een beroemd
coureur. Toch betekent de racewereld voor haar ook angst - een ongeluk is al snel fataal.
Wanneer ze Lance Matthews weer ontmoet, op wie ze haar halve leven verliefd is geweest, is
ze dan ook niet blij. Want ook hij hoort bij de racewereld!
De jonge, bijdehante Dellarobia had ooit dromen en ambities, totdat ze zwanger werd en op
haar zeventiende trouwde. Twaalf jaar later, ongelukkig met haar armoedige leven op een
boerderij in het oosten van de Verenigde Staten, staat ze op het punt een affaire aan te gaan.
Maar in plaats van haar minnaar te treffen, stuit ze op een prachtig en tegelijk angstaanjagend
natuurwonder. Dellarobia ziet zich ineens geconfronteerd met de komst van milieuactivisten,
politici, een mediacircus en een charismatische natuurwetenschapper. Terwijl de verhoudingen
binnen haar familie en de lokale gemeenschap veranderen, verbrokkelen de bestaande
zekerheden van het leven. Hoe nu verder als niets meer hetzelfde is? Barbara Kingsolver
(1955) wordt wereldwijd door talloze lezers bewonderd. Haar boeken, waaronder De gifhouten
bijbel, zijn in meer dan twintig talen verschenen. Voor haar laatste roman, The Lacuna, ontving
ze de Orange Prize for Fiction. ‘Kingsolver staat voor de onverwoestbare en helende kracht
van een goed verhaal.’ – The Times ‘Barbara Kingsolver is een van mijn favoriete schrijvers.’
– Kate Atkinson
Meer dan ooit is de westerse wereld in de ban van de mogelijkheid dat aan ons luxe leven een
einde kan komen. Margaret Atwood, een van de grootste en meest gelezen auteurs van onze
tijd, geeft ons met MaddAddam haar visie op een leven in de zeer nabije toekomst. Enige tijd
nadat een waterloze vloed het grootste deel van de mensheid heeft vernietigd, hebben Toby
en Ren hun vriendin Amanda uit handen van zogeheten Painballers gered. Zij leven
teruggetrokken in het zwaarbeveiligde MaddAddamite Cob House, waar het leven evenmin
eenvoudig blijkt te zijn. Te midden van allerlei gevaren van buiten moeten zij ook alledaagse
gevaren zien te trotseren: culturele verwarring, jaloezie jegens onbereikbare geliefden, en
verschrikkelijke koffie. Met MaddAddam bewijst Margaret Atwood haar grote kwaliteiten en
weet ze een vaak onbegrepen literair genre overtuigend aan een breed publiek te presenteren.
Het is een prachtig boek, voor haar vele fans, maar ook voor iedereen die soms bang is dat we
in de eindtijd leven. MaddAddam is een echte Atwood: geestig, avontuurlijk en romantisch.
Margaret Atwood (Ottawa, 1939) is een van de belangrijkste auteurs van dit moment. Ze heeft
met haar vele romans, gedichten, verhalen en bloemlezingen in de loop van haar leven een
miljoenenpubliek weten te betoveren. MaddAddam is het fenomenale slot van de bejubelde
trilogie waarin eerder de romans Oryx en Crake en Het jaar van de vloed verschenen, maar is
ook als zelfstandig boek te lezen. `Haar visie is zowel een bevestiging als een waarschuwing,
en de conclusie van dit opmerkelijke verhaal laat ons niet achter met een gevoel van wanhoop
over het menselijk tekort, maar met een gevoel van ontzag over het nog nauwelijks
onderzochte vermogen van de mensheid om zich verder te ontwikkelen. Publishers Weekly,
Starred Review
Met Nu ik dood zal gaan heb je iets belangrijks in handen. Het is een boek dat je tot nadenken
zet over je eigen leven, dat je doet inzien dat alles een doel heeft – hoe klein ook. Randy
Pausch, professor in de informatica, is een ‘gewone’ man met drie jonge kinderen, die op een
dag te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden te leven heeft. Een paar weken later geeft
hij aan de universiteit zijn laatste college, die door de eenvoud en kracht ervan een
miljoenenpubliek bereikt. Het college ging over alles waar Randy in gelooft. Het ging over het
leven. Dit boek is bedoeld om mensen waar ook ter wereld kennis te laten maken met
Randy’s levenslust. Het is een waardevol document waar je nog jarenlang hoop, inspiratie en
kracht uit kunt putten.
Schrikbeeld van een maatschappij waarin het boek wordt vernietigd en boekbezitters worden
vervolgd.
Als na een genetische ramp Snowman de enig overgebleven 'oude' mens is temidden van
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genetisch gemanipuleerde mensen en dieren, denkt hij na over de oorzaken die tot deze ramp
hebben geleid.
Visies op huwelijk, relaties, seksualiteit en de daarmee verbonden normen en waarden.
Met alle wildgroei aan inspirerende zelfhulpboeken is het Jen Sincero gelukt om een
verfrissend, goudeerlijk boek te schrijven waarin ze je met hilarische en inspirerende verhalen
levensveranderende inzichten geeft. In hoofdstukken als ‘Je brein is je bitch’, ‘Angst is voor
losers’ en ‘Het was de schuld van mijn onderbewustzijn’ neemt Sincero je mee op een
transformerende tour. Ze laat je zien hoe je je financiën, relaties en carrière een boost geeft en
eigenlijk alle geweldige dingen kunt krijgen waar je naar verlangt. Ben je bang om gezien te
worden met een zelfhulpboek? Geen zorgen. Sincero was aanvankelijk ook een scepticus en
heeft daarom dit boek geschreven met alleen de beste adviezen zonder een new age-sausje.
Na het lezen van dit boek ben je een badass, ken je jezelf en snap je waarom je dingen doet,
weet je te houden van de dingen die je niet kunt veranderen en de dingen te veranderen waar
je niet van houdt, en hoe je het leven gaat krijgen waar je vroeger altijd jaloers op was.
Clive Cussler: gegarandeerd grand cru Een wetenschappelijke doorbraak om de opwarming
van de aarde te keren, een reeks onverklaarbare dodelijke ongevallen in Brits-Columbia, een
golf internationale incidenten tussen de Verenigde Staten en Canada die in een oorlog dreigt
los te barsten... NUMA-directeur Dirk Pitt en zijn kinderen, Dirk jr. en Summer, geloven dat er
een verband bestaat, maar zij weten ook dat hun weinig tijd rest voordat de situatie escaleert.
De enige aanwijzing is een zilverachtig mineraal waarvan het spoor terug te volgen is naar een
expeditie van lang geleden om de Noordwest Passage te vinden. Maar niemand overleefde die
tocht. En als Dirk Pitt en zijn collega Al Giordino niet voorzichtig zijn, wacht hun hetzelfde lot¿
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