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Engeland, 1942. Saba is opgegroeid met de Libanese verhalen van haar vader en de Turkse liedjes van haar grootmoeder. Als haar wordt gevraagd om in het Midden-Oosten voor de Engelse troepen te
zingen, vertrekt ze zonder aarzelen naar de wereld waar haar wortels liggen. Ze begint aan een lange reis, van het kleurrijke Turkije naar de vergane glorie van Beiroet, tot in de labyrintische straten van
Damascus.Al snel ontdekt Saba dat ze als Brits meisje van Arabische afkomst een bijzondere positie heeft in de hogere kringen van het Midden-Oosten. Ze sluit vriendschap met filmsterren en spionnen,
diplomaten en smokkelaars, die er ondanks de dreiging van de Tweede Wereldoorlog een decadente levensstijl op nahouden. Sommigen onder hen hebben echter zo hun eigen motieven om Saba s
vertrouwen te winnen. Er zijn namelijk talloze gevaarlijke geheimen die een meisje als zij gemakkelijk kan ontdekken
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.
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?
De zesentwintigjarige Ginny Selvaggio is anders dan anderen. Ze voelt zich het meest op haar gemak in de keuken. Na de onverwachte dood van haar ouders zoekt Ginny troost bij haar lievelingsrecepten,
zoals de broodsoep van haar Italiaanse grootmoeder. Tot haar verbijstering staat plotseling Nonna¿s geest voor haar neus, opgeroepen door de krachtige geur van de soep met een geheimzinnige
waarschuwing: ¿Laat haar niet...¿ Een geest in de keuken is niet Ginny¿s enige uitdaging. Haar zus Amanda wil het ouderlijk huis verkopen. Ook vindt ze foto¿s van een vreemde vrouw. Hoe meer Ginny
ontdekt hoe meer ze gaat koken, de meest overheerlijke familierecepten verschijnen dampend op tafel ¿ met alle gevolgen van dien. Jael McHenry is een getalenteerde en enthousiaste amateurkok en
columniste. Ze studeerde ¿creative writing¿ aan de American University, blogt over eten en koken en houdt van popmuziek. Jael McHenry woont in New York City. www.jaelmchenry.com
www.twitter.com/jaelmchenry
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.

Bundel interviews met vrouwelijke leden van de Eerste en Tweede kamer.
Triumph Triples & Fours (carburettor engines) '91 to '04Haynes Manuals N. America, Incorporated
The aim of this manual is to help readers get the best from their vehicle. It provides information on routine maintenance and servicing and the tasks are described and
photographed in a step-by-step sequence so that even a novice can do the work.
American Motorcyclist magazine, the official journal of the American Motorcyclist Associaton, tells the stories of the people who make motorcycling the sport that it is. It's
available monthly to AMA members. Become a part of the largest, most diverse and most enthusiastic group of riders in the country by visiting our website or calling 800-AMAJOIN.
De Duitse schrijver Karl May leefde van 1842 tot 1912. Hij groeide op als zoon van een wever en werd beroemd dankzij zijn Indianenverhalen en reis- en avonturenromans, die
o.a. in de Balkan, het Midden-Oosten en Amerika spelen; de meeste landschappen die hij hierin tot in details beschreef, heeft hij echter nimmer gezien. Hij bereikte een
ongekende, nog steeds voortdurende populariteit als de schepper van de onsterfelijke prairiehelden Winnetou en Old Shatterhand. Hij beschreef de Indianen in de ondergang, in
een pakkende en eenvoudige stijl. Het schema is simpel: ideale helden staan tegenover ruwe schurken, die uiteindelijk nooit hun gerechte straf ontlopen.
Literatuurwetenschappelijke essays, voornamelijk over Nederlandse letterkundigen van deze eeuw.
Martin woont nog steeds bij zijn moeder. Steeds vaker grijpt hij terug naar zijn enige echte passie: het lezen van misdaadromans. Hier gaat hij zo in op dat hij geen oog heeft voor de
misdaden die in zijn omgeving worden gepleegd. Maar wanneer een collega op brute wijze wordt vermoord, ziet Martin eindelijk kans om op de voorgrond te treden.
Populair-wetenschappelijke artikelen van verschillende Amerikaanse wetenschappers op het gebied van biologie, cognitiewetenschap, wiskunde en fysica.
Wetenswaardigheden over getallen met veel zwart-witte tekeningen en opdrachten. Vanaf ca. 12 jaar.
Jenny Humphrey, die we nog kennen uit de Gossip Girl-boeken, loopt altijd tegen problemen aan. Wat gebeurt er deze keer met Jenny, Tinsley, and Callie op Waverly Academy? In januari
komt de nieuwe lichting studenten, en dat betekent: vers vlees! De campus van Waverly Academy staat op zijn kop door een beeldschone broer en zus. De lucht is vol van verliefdheid en de
laatste roddels. Alle meiden kwijlen bij de nieuwe it-guy, maar ze zouden beter uit moeten kijken want zijn zus heeft het slecht met hen voor. Er kan tenslotte maar één it-girl zijn!

Fijnzinnig prentenboek zonder woorden, waarin een ruiter te paard een reis maakt door verschillelde landen in Zuid-Europa, waarvan typerende byzonderheden om grappige
details in de illustraties zijn verwerkt.
Het jaar is 376 na Christus. Uit de onmetelijke Aziatische steppen nadert groot onheil: tienduizenden Goten steken in paniek de Donau over en vragen asiel aan in het Romeinse
Rijk. Een orakel wijst de wijnhandelaar Swintharik aan als degene die de crisis kan oplossen en velen gaan naar hem op zoek, ieder met een ander motief. In het ruïneveld
buiten Damascus overdenkt Swintharik op een pilaar zijn leven. Als hij beseft dat hioj gezocht wordt, slaat hij ijlings op de vlucht. Is hij het slachtoffer van een complot dat het
hele Romeinse Rijk bedreigt? En wat was zijn rol bij de moord op de afvallige keizer Julianus? Jan van Aken overtreft zichzelf met een meesterlijke historische roman: geestig,
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spannend en scherpzinnig tegelijk.
Een oude vrouw verdwijnt tussen Purmerend en Amsterdam, op een architect worden drie kogels afgevuurd, en er is ook nog een oude man verdwenen. De Cock komt in een
wespennest terecht. Een oude vrouw verdwijnt tussen Purmerend en Amsterdam. Op een architect worden drie kogels afgevuurd. En er is ook nog een oude man verdwenen.
Familieleden van de drie genoemden reageren of verdrietig, of verbaasd of ongerust. Rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) van het Amsterdamse bureau Warmoesstraat
komt met zijn medewerker Vledder in en wespennest terecht en begeeft zich zelf op vreemd terrein (Purmerend, Enkhuizen en Medemblik) om eruit te komen. Beide rechercheur
raken in een schimmenrijk het spoor volkomen bijster. Nog nooit heeft De Cock zo'n bizarre zaak gehad.
Alexa vermoedt dat er meer aan de hand is met de manier waarop haar vader om het leven kwam. Terwijl ze aan een nieuw semester op Untreaceable University begint en de
intrigerende Mary ontmoet, probeert ze te achterhalen wat haar vader in de laatste maanden van zijn leven heeft gedaan. Als ze ontdekt dat hij en zijn zus betrokken waren bij
een topgeheim onderzoek naar een zeventiende-eeuws manuscript over destructieve magische muziek, roept ze het onheil over zichzelf af; ze moet opboksen tegen krachten
die uit alle macht willen voorkomen dat de waarheid uitkomt. Die waarheid zal gruwelijker zijn dan ze zich kan voorstellen. Uiteindelijk komt ze voor een keuze te staan die niet
alleen haar eigen leven in gevaar brengt, maar ook de levens van haar beste vrienden kan verwoesten.
This repair manual covers Triumph (with carburetor engines), Trident 750 1991-1998; Trident 900 1991-1998; Sprint 900 1993-1998; Trophy 900 1991-2001; Trophy 1200
1991-2003; Speed Triple 750 1996; Speed Triple 900 1994-1996; Daytona 750 1991-1993; Daytona 900 1992-1996; Daytona Super III 1994-1996; Daytona 1000 1991-1993;
Daytona 1200 1993-1998; Thunderbird 900 1995-2003; Thunderbird 900 Sport 1998-2004; Adventurer 900 1996-2001; Legend TT 900 1998-2001; and Tiger 900 1993-1998.
Note: the fuel injected 1997-on Triumph T509/955i Speed Triple, 1998-on 955i Sprint ST, 1997-on T595/955i Daytona and 1999 Tiger models are not covered in this manual.
Sofia Mozorova en Anna Fedorina ontmoeten elkaar onder barre omstandigheden in een kamp in Siberië. Ze raken hecht bevriend. Als de gezondheid van Anna verslechtert,
besluit Sofia te ontsnappen. Ze gaat op zoek naar Vasili, Anna's jeugdliefde, om hem te vragen om hulp. Na een maandenlange vlucht slaagt Sofia erin Vasili's dorp te bereiken
en zijn vertrouwen te winnen. Maar terwijl Anna in het kamp vecht om in leven te blijven, merkt Sofia dat ze meer en meer voor Vasili's charmes valt... Sneeuwklokjes van de
steppe is het meeslepende en romantische avontuur van twee hartsvriendinnen in een land zuchtend onder het juk van een levensgevaarlijke dictatuur.
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