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Wetenswaardigheden over getallen met veel zwart-witte tekeningen en opdrachten. Vanaf ca. 12 jaar.
Emily heeft de pest aan die arrogante Londense winkelmeisjes, die haar achter haar rug uitlachen. De meisjes hebben echter
geen flauw benul dat de slonzig geklede Emily een professionele 'mystery shopper' is - met een verborgen camera. Sandie houdt
van mooie spullen. Wanneer zij wordt ontslagen, is 'undercover' winkelen de enige manier om haar passie voor glamour te blijven
stillen. Grazia is een arme weduwe maar wil haar luxe levensstijl niet veranderen. Ook zij gaat incognito vele winkels bezoeken.
Hoe meer schoenen, parfum en lingerie ze koopt hoe minder tijd ze heeft om te rouwen. Emily, Sandie en Grazia zijn door
omstandigheden 'shopaholic' van beroep en worden dikke vriendinnen. Tot er plotseling dikke ruzie uitbreekt. Een bruisende,
hippe roman over vriendschap en dromen, die een spannend kijkje achter de schermen biedt van de duurste winkels.
Als je een gestoorde moordenaar vangt, zou dat toch op z’n minst beloond moeten worden. Niet voor brigadier Logan McRae. Hij
mag ‘zich verder ontwikkelen’ bij de regiopolitie, waar hij – terug in uniform – achter drugsdealers, winkeldieven en soms zelfs
ontsnapt vee aan moet. Totdat in het slaapstadje Banff het lichaam van een jong meisje aanspoelt. Hoofdinspecteur Steele wil
McRae terug bij Moordzaken, maar Logan heeft zijn handen vol aan zijn eigen B-divisie. Terwijl zijn oud-collega’s het platteland
afstruinen, raakt hij toch in het onderzoek verstrikt. Eén ding is algauw duidelijk: de provincie herbergt allerlei gevaarlijke
criminelen – en niet iedereen zal levend naar de stad terugkeren... De pers over De vermisten en de doden 'Ondanks de vele
verhaallijnen is MacBride's schrijfstijl niet erg ingewikkeld en leest het boek vlot.' **** Hebban.nl
Step-by-step instructions for repair and maintenance of all 2001 thru 2012 GM 6.6L Duramax diesel engines. Included in the
Duramax Diesel Engine Techbook are these topics: --Tools and equipment --Troubleshooting --Diagnostic Trouble Codes (DTCs)
--Routine Maintenance --Engine repairs and overhaul --Cooling system --Fuel and engine management systems --Electrical
system --Emissions control systems
HM Suzuki Sierra 1988-2000/Vitara 1988-1998Haynes ManualsChevrolet Silverado & GMC Sierra/Sierra Denali (1500), Silverado
& GMC Sierra (2500 HD & 3500), Avalanche, Suburban, Tahoe, Yukon/Yukon XL & Yukon Denali Haynes Repair ManualDoes not
include 2007 Silverado Classic, Sierra Classic, Sierra Denali Classic, or information specific to diesel engine models, CNG
models, hybrids or models equipped with rear-wheel steeringHaynes Manuals N. America, Incorporated
Psychologe Alexandra Blake is door haar minnaar Jeremy Quinn in seksuele zin wakker gekust. Na een erotische ontdekkingsreis is zij tot
het uiterste verleid. Maar dan wordt ze in Londen op verdacht professionele wijze ontvoerd en speelt ze ineens de hoofdrol in een gevaarlijk
spel: haar ontvoerders hopen namelijk met haar hulp de donkerste enigma's van de vrouwelijke seksualiteit te ontdekken. Ze kan niet
ontsnappen, maar weet ook niet zeker of ze dat wil. Hoe ver zal Alexandra gaan om haar verlangens en nieuwsgierigheid te bevredigen?
Gaat dit spel haar te ver, of is de hoofdprijs het spel misschien waard? Voor de lezers van Speel met mij, Negentig dagen Genevieve en
Vijftig tinten Grijs.
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
Literatuurwetenschappelijke essays, voornamelijk over Nederlandse letterkundigen van deze eeuw.
Een 16-jarige Duitse jongen is hevig verliefd op zijn tweelingzuster en leest per ongeluk in haar dagboek dat dit gevoel wederkerig is.
Lees nu ZES DAGEN EERDER, het korte verhaal dat David Levithan schreef ter introductie van zijn prachtige roman ELKE DAG. De
zestienjarige A wordt elke dag wakker in een ander lichaam en is hierdoor gedwongen tijdelijk het leven van iemand anders te leiden. Omdat
zijn leven elke dag verandert, kan hij zich nooit hechten, mag hij niets opvallends doen, en vooral: zich nergens mee bemoeien. Maar soms
lukt dit niet en verandert hij de levens van zijn gastheren ingrijpend...

Mijn echtgenoot is wreed, meedogenloos en verachtelijk. Ik haat hem met elke vezel van mijn wezen. De enige reden dat ik hem
niet heb vermoord of heb geprobeerd om bij hem weg te gaan, is vanwege de belofte die ik heb gedaan. Ik heb mezelf verkocht
aan hem om iemand te redden van wie ik hield ... en dit is de prijs die ik daarvoor moet betalen. Ik zat alleen in een bar toen een
buitengewoon knappe man binnen kwam lopen. Hij had opvallend blauwe ogen, hoge jukbeenderen en een gespierd lichaam dat
gemaakt was om te vechten. Hij was mooi. Ik kon mijn ogen niet van hem afhouden. Toen hij een drankje voor me bestelde, wees
ik dat niet af. Ik was al heel lang niet meer seksueel aan mijn trekken gekomen, en ik wilde een echte man voor de nacht. Mijn
man had veel verhoudingen, dus waarom zou ik dat niet ook kunnen doen? De eigenaardige ring aan zijn rechterhand viel me op,
een diamant die in de vorm van een schedel was geslepen. Had ik toen maar geweten wat dat betekende, dan had ik geweten wie
deze man was. De leider van de Skull Kings, hun koning. Een man die nog wreder en meedogenlozer was dan mijn eigen man.
Zij, de incarnatie van een godin? No way! Morrigan mag dan altijd hebben geweten dat ze anders was dan haar oppervlakkige
vriendinnen zeg nu zelf, echt normaal is het niet als je stemmen hoort, vlammen uit je handen kunt laten komen en met bomen
kunt praten maar zoiets bizars heeft ze nog nooit gehoord. En dat wil wat zeggen, na alle absurde verhalen die haar grootouders
haar hebben verteld over Partholon, de mythische wereld van haar moeder, Rhiannon. Toch blijkt er geen woord van gelogen,
wanneer Morrigan zich na een ijzingwekkende ervaring ineens in diezelfde parallelle wereld bevindt. In deze wereld zijn haar
krachten als uitverkorene van de godin groter dan ze ooit voor mogelijk heeft gehouden, en blijkt er ook nog eens een beestachtig
aantrekkelijke, eh... centaur naar haar gunsten te dingen. Maar helemaal zonder twijfel is Morrigan niet. Want wie zegt haar dat de
stem die ze steeds in haar hoofd hoort die van haar godin is, en niet van de duistere god Pryderi? Ze was er immers al vroeg voor
gewaarschuwd dat hij haar in zijn macht wilde hebben. Als dat zo is, lukt het haar dan wél de verleiding van het kwaad te
weerstaan en te kiezen voor het goede? Zelfs als dat betekent dat ze alles wat haar lief is zal verliezen?
Zonder twijfel Khaddafi s best bewaarde geheim. En het schokkendste. Soraya is veertien als Khaddafi haar middelbare school
met een bezoek vereert. s Avonds vertelt ze haar moeder hoe het is gegaan en ze is mateloos trots op het feit dat Khaddafi haar
haren heeft gestreeld. Wat zij en haar familie op dat moment nog niet weten, is dat dat ene, teder overkomende gebaar haar lot
heeft bezegeld. De volgende dag wordt Soraya onder valse voorwendselen meegenomen om plaats te nemen in Khaddafi s
harem. Zeven helse jaren lang is ze het slachtoffer van verkrachting, lichamelijk en geestelijk misbruik en marteling. Tot ze tijdens
de volksopstanden van 2011 weet te vluchten
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De New Yorkse politieman-met-Russische-roots Artie Cohen vindt in een speeltuin in Brooklyn een dood meisje, dat vastgetapet is
aan een schommel. Algauw komt hij erachter dat de moordenaar het verkeerde meisje heeft vermoord: het slachtoffer had de
dochter van Arties goede vriend Tolya moeten zijn. Artie opent de jacht op de dader – het spoor voert hem naar Londen, de
nieuwe thuishaven van de Russische maffia. Hij raakt verstrikt in een maalstroom van geld en criminaliteit en ontdekt een pijnlijk
detail over zijn verleden. Zijn de dingen wel zoals ze altijd leken te zijn? Reggie Nadelson schrijft spannende en tegelijkertijd
toegankelijke boeken over internationale criminaliteit. Haar personages zijn van vlees en bloed en de dialogen spatten van de
pagina.
Als de negentienjarige Alexa Westerhof een semester aan een kleine Londense universiteit gaat studeren, ontdekt ze al snel dat
het gotische gebouw geheimen herbergt, geheimen die ook haar leven voorgoed zullen veranderen. Een dramatische gebeurtenis
op de campus brengt haar in contact met magi, mensen met bijzondere krachten, waar ze zelf ook over blijkt te beschikken.
Terwijl ze colleges volgt en van het studentenleven geniet, bestudeert ze in het geheim magie en leert haar krachten ontwikkelen.
Ze ontdekt dat Londen vol geheime plekken zit, van verborgen kelders en kroegen tot spookmetrostations, en het wordt haar
vooral duidelijk dat ze tegenover de buitenwereld niets mag loslaten over deze wereld. Intussen gebeuren er raadselachtige
dingen; als eerst een docent en daarna haar huisgenote, het dromerige goth-meisje Rain, ten prooi vallen aan een onverklaarbare
bewusteloosheid, gaat ze op onderzoek uit. Iemand houdt haar in de gaten, maar wie – en waarom? De erfenis van Richard
Grenville is het eerste deel van de trilogie De verborgen universiteit. Het is een verhaal over magie, een kunst en wetenschap die
nog springlevend is – maar hoe lang nog?

China, 1929. Al jaren leeft Lydia Ivanova in de veronderstelling dat haar vader door de bolsjewieken is vermoord. Maar
als ze ontdekt dat hij gevangen wordt gehouden in het door Stalin geregeerde Rusland, laat ze alles en iedereen achter
om hem te gaan zoeken zelfs haar Chinese geliefde, Tjang An Lo. Samen met haar halfbroer Aleksej begint Lydia aan
een levensgevaarlijke tocht. Dan verdwijnt Aleksej en blijft Lydia alleen en zonder geld achter. Ze vindt hulp bij een
aantrekkelijke Russische officier. Maar Tjang An Lo is Lydia niet vergeten; hij heeft nieuwe informatie over haar vader.
Terwijl hij haar achterna reist, speelt Lydia hoog spel om de waarheid te achterhalen... Adembenemend goed. Marie
Claire Escapisme op zn best. Glamour Over De wilde orchidee: Prachtig, een aangrijpend liefdesverhaal en een
buitengewoon ambitieus en sfeervol epos. Kate Mosse (auteur van Het verloren labyrint) Kate Furnivall, half Engels en
half Russisch, put inspiratie uit de levens van haar Russische voorouders. Eerder verschenen Sneeuwklokjes van de
steppe en De wilde orchidee, het eerste boek over Lydia Ivanova, dat werd geïnspireerd op haar moeders vlucht naar
China na de Russische Revolutie.
.
Jay (15) en zijn zus Johanna (14) ontdekken op weg naar school een nieuwe weg. Als ze daar van de heerlijke bramen
eten gebeuren er vreemde dingen. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. Vanaf ca. 12 jaar.
Was de spanning al te snijden in De pion, in De toren gaat James nog een stap verder. Opnieuw wordt FBI-agent Patrick
Bowers meegetrokken in een dodelijk web van intriges dat de lezer naar adem doet happen. Op weg naar San Diego
neemt Bowers zich stellig voor de pyromaan te pakken die de stad onveilig maakt en daarna eindelijk tijd door te brengen
met zijn immer sarcastische stiefdochter Tessa. Maar voordat hij het weet, bevindt hij zich met collega s Ralph en LiènHua in een race tegen de klok om een levensgevaarlijke crimineel een halt toe te roepen. De branden blijken nog maar
het topje van de ijsberg, want langzaam ontrafelt zich een opzienbarend plan rondom het meest schadelijke biowapen
ooit.
With a Haynes manual, you can do it yourself - from simple maintenance to basic repairs. Haynes writes every book
based on a complete teardown of the vehicle. We learn the best ways to do a job and that makes it quicker, easier and
cheaper for you. Chevy Silverado GMC Sierra 2007-2014 has clear instructions and hundreds of photographs that show
each step. Whether you're a beginner or a pro, you can save big with Haynes! Step-by-step procedures Easy-to-follow
photos Complete troubleshooting section Valuable short cuts Color spark plug diagnosis. Complete coverage for your
Chevrolet & GMC Pick-ups includes information on routine maintenance, tune-up procedures, engine repair, cooling and
heating, air conditioning, fuel and exhaust, emissions control, ignition, brakes, and more. The manual does not include
2007 Silverado Classic or Sierra Classic, or information specific to diesel engine models, CNG models, hybrids or
equipped with rear-wheel steering.
Using a Haynes manual is like having a mechanic in every book. Our mechanics and writers work together on the project
vehicle to arrive at the best possible procedures for the home mechanic and then photograph the actual work and write
instructions so the reader can easily follow along. Haynes manuals include procedures for everything from routine
maintenance to complete engine overhaul, and include wiring diagrams in the back of each book. The unique nature of
Haynes manuals - with each one written and photographed from the "hands-on" experience gained by a complete
teardown and rebuild of the vehicle - continues to set Haynes manuals apart from all others.Paperback - 8-1/4" x 10-3/4"
- 350 pp - 840 b/w
Priscilla White droomt niet van trouwen of moederschap. Ze voelt zich door God geroepen om zendingswerk te
verrichten in India. Helaas krijgt ze slecht nieuws van de zendingsorganisatie. Ze willen niet langer ongetrouwde mannen
en vrouwen het veld in sturen. Ook voor dokter Eli Ernest is het nieuws een klap. Samen met hem gaat Priscilla op zoek
naar manieren om onder de eis uit te komen. Al snel wordt duidelijk dat een huwelijk op papier met de dokter
waarschijnlijk de enige mogelijkheid is om haar droom te verwezenlijken. Het lijkt een klein offer, maar tijdens de zware
reis blijkt haar beslissing meer gevolgen te hebben dan ze had durven vermoeden. Jody Hedlund liet zich bij het
schrijven van 'De zendelingsvrouw' inspireren door het waargebeurde verhaal over het zendelingsechtpaar Marcus en
Narcissa Whitman. Eerder verscheen van haar hand de roman 'De predikersbruid'.
Als het tienermeisje Dora Lennox op woensdagmiddag uit school komt treft ze de voordeur van het huis open aan.
Hoewel de auto op de oprit staat, is het stil in huis. Dan doet Dora een verschrikkelijke ontdekking: haar moeder Ruth ligt
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op de grond, vermoord. Maar wie zou een doodgewone huisvrouw willen vermoorden? En waarom? Inspecteur Karlsson
krijgt de zaak toegewezen. Wanneer tijdens het politieonderzoek aan het licht komt dat Ruth Lennox een geheim leven
leidde, is haar gezin geschokt. Om het onderzoek te kunnen voortzetten schakelt Karlsson Frieda s hulp in, die hij nu
meer nodig heeft dan ooit tevoren. Maar Frieda heeft zo haar eigen problemen. Ze heeft veel moeite om de mislukte
aanslag op haar leven te verwerken. En als ze dan ook nog door een van haar patiënten op het spoor van een
seriemoordenaar wordt gezet, raakt Frieda steeds dieper verstrikt in een gevaarlijk web. Of is het slechts haar eigen
verbeelding die met haar aan de haal gaat? Zal het Frieda lukken het duistere geheim op te lossen voordat ze er zelf
door wordt verzwolgen? Wachten op woensdag is, na Blauwe maandag en Dinsdag is voorbij, de derde thriller met
Frieda Klein in de hoofdrol. Opnieuw heeft Nicci French een razend spannende en goed geconstrueerde thriller
geschreven, waarin het leven van Frieda stapje voor stapje verder wordt blootgelegd.
De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt overal lekkers naartoe: naar de aapjes in het oerwoud, de pinguins op
de Zuidpool en een beertje in zijn grot. Kun jij alle eitjes en lekkernijen vinden? Groot zoekplatenboek met kleurrijke,
gedetailleerde dwarsdoorsnedes waarin gezocht en geteld moeten worden. Vanaf ca. 4 jaar.
Het moment waarop een meisje voor het eerst durft op te komen voor zichzelf. Het boek dat iemands leven compleet
verandert. Het schijnbaar onschuldige zoenspel dat dramatische gevolgen krijgt. In zestien verhalen over liefde, verraad
en wraak beschrijft Aidan Chambers gebeurtenissen die je leven voorgoed veranderen. Verrassende verhalen die nog
lang blijven nazinderen.
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