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Bij de sloop van een huis wordt een gruwelijke ontdekking gedaan: in de kelder staat een kooi, gemaakt van menselijke
botten met een doodsbang kind erin. Inspecteur Phil Brennan werkt aan de zaak en komt een seriemoordenaar op het
spoor, die zijn prooi in de kooi terug wil hebben... Uit het spoor dat Brennan volgt, blijkt dat hij tot zijn schrik nauwer bij
deze zaak betrokken is dan hij zou wensen.
Praktische adviezen voor het vergaren en beheren van vermogen.
Cathleen Harrington verlaat in 1919 haar thuis in Ierland om naar de droge vlakten van de Oostelijke Kaapprovincie in
Zuid-Afrika te reizen en te trouwen met een man van wie zij niet houdt. Afgezonderd en vervreemd vindt ze troost in haar
dagboek en in de sterke band met Ada, het dochtertje van haar zwarte dienstmeisje. Cathleen leert Ada lezen en
schrijven en geeft haar zelfs pianoles. Wanneer Ada in opspraak raakt omdat ze een kind verwacht van een blanke, moet
ze vluchten. Maar Cathleen gaat de opgelegde strenge wetten van de apartheid negerend naar Ada op zoek om haar te
vragen terug naar huis te komen.
In de roman Een faun met kille horentjes beschrijft Hugo Raes de sluimerende oorlog tussen de geslachten. Parallel
daaraan loopt de strijd van de jonge leraar en vrijgezel Michael Houtdrager tegen de desintegrerende krachten van de
maatschappij en politiek bestel dat gericht is op handhaving van de middelmaat. Michael Houtdrager bevindt zich op de
grens van jeugd en ouder worden; tussen vrijheid en slavernij aan het onderwijs- en levensgareel. In een snelle achter
een schakeling van fel levende, in hun heftigheid vaak middeleeuws aandoende taferelen beschrijft Hugo Raes de
wederwaardigheden van zijn romanheld. De faun, 'de berichtgever, de sprookjesspreker, mijn heraut', is de verbindende
figuur tussen de tientallen telkens botsende menselijke wezens die vechten om een stukje vrijheid. Een verkilde bosgod
is deze faun, de boosaardige satiricus van maatschappelijke en erotische toestanden; een god die veel van zijn spontane
levenslust verloren heeft zien gaan in het alles vermalende wiel van de tijd, maar die zich nu weet te handhaven met
spotzucht en een gepantserd hart.
Achter het sierlijke smeedwerk dat de rijken in New Orleans beschermt, sluimeren geheimen die Aurore Le Danois
Gerritsen een leven lang verborgen heeft weten te houden. Geheimen die het bestaan van haar nietsvermoedende
familie ingrijpend kunnen veranderen. Nu Aurore voelt dat ze gaat sterven, weet ze dat ze de waarheid moet vertellen. Er
is maar één man aan wie ze haar verhaal wil toevertrouwen: Phillip Benedict. Hij is geïntrigeerd door haar voorstel, maar
koestert ook argwaan. Het gebeurt tenslotte niet iedere dag dat de matriarch van een vooraanstaande blanke familie
haar levensgeschiedenis op schrift wil laten stellen door een zwarte journalist. Uiteindelijk stemt hij toe, en algauw beseft
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hij dat hij hiermee het meest controversiële verhaal van zijn leven in handen heeft. Maar niets kan hem voorbereiden op
de verstrekkende gevolgen van Aurores schokkende onthullingen... Dit verhaal is eerder verschenen en is ook
verkrijgbaar in de 2-in-1 e-bundel Storm over Louisiana - een familiesaga
De intrigerende zoektocht naar leven buiten ons zonnestelsel Zijn wij de generatie die de geschiedenis zal ingaan als de
ontdekkers van buitenaards leven? De kans is reëel: uit recent onderzoek blijkt dat alleen al onze Melkweg 40 miljard
exoplaneten telt die potentieel bewoonbaar zijn. In dit internationaal geprezen boek gaat wetenschapsjournalist Lee
Billings samen met topwetenschappers als Frank Drake, Jim Kasting en Sara Seager op zoek naar concrete sporen van
leven buiten ons zonnestelsel. Die zoektocht voert hem niet alleen naar de verste uithoeken van het heelal en de
Melkweg, maar ook naar onverwachte plaatsen op onze eigen planeet. De geschiedenis van de aarde leert ons namelijk
veel over wat leven mogelijk maakt. Vijf miljard jaar eenzaamheid toont tegelijk hoe de jacht op exoplaneten is
uitgegroeid tot een bloedstollende race tussen wetenschappers wereldwijd, allen rotsvast overtuigd dat er leven is 'out
there'. Want de klok tikt. De aarde heeft nog een half miljard van haar vijf miljard jaar te gaan vooraleer complex leven
definitief onmogelijk wordt. Tenzij wij er zelf veel vroeger een einde aan zouden maken door onze levensstijl. Dit
meeslepende boek toont of we aan onszelf kunnen ontsnappen.
With the help of the Clymer Yamaha YZ125-250; WR250Z, 1988-1993 Repair Manual in your toolbox, you will be able to
maintain, service and repair your Yamaha YZ125-250 motorcycle built between 1988 and 1993, or your Yamaha
WR250Z motorcycle built between 1991 and 1993 to extend its life for years to come. Clymer manuals are very well
known for their thorough and comprehensive nature. This manual is loaded with step-by-step procedures along with
detailed photography, exploded views, charts and diagrams to enhance the steps associated with a service or repair
task. This Clymer manual is organized by subsystem, with procedures grouped together for specific topics, such as front
suspension, brake system, engine and transmission It includes color wiring diagrams. The language used in this Clymer
repair manual is targeted toward the novice mechanic, but is also very valuable for the experienced mechanic. The
service manual by Clymer is an authoritative piece of DIY literature and should provide you the confidence you need to
get the job done and save money too.
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...
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XJ600S Seca II (1992-1998 U.S.), XJ600S Seca II (1992-1996 Canada), XJ600S Diversion (1992-1998 U.K.), XJ600SC
Seca II (1992-1998 California), XJ600S Seca II (1992-1996 Australia)
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...
Gedichtjes met platen van dieren, waaronder een wild paard. Bevat ook een ABC en een rekentafel. Een van de gedichtjes gaat over
Sinterklaas. Kartonkleurig omslag met zwarte sierrand.
‘Opwindend... Opnieuw een sterk bewijs van het enorme talent van de auteur. Becky Masterman speelt op meesterlijke wijze met de
verwachtingen van de lezer.’ Janet Maslin, The New York Times Ex-FBI-agente Brigid Quinn is beschoten, gestoken en als lokaas gebruikt
voor een seriemoordenaar. Ze wist echter altijd op haar instinct en haar FBI-training te vertrouwen. Maar nu, terwijl ze het rustiger aan wil
doen, krijgt ze te maken met een verdronken jongen. De familie van het slachtoffer is ervan overtuigd dat zijn dood geen ongeluk was.
Razendsnel moet Quinn alle puzzelstukjes in elkaar zetten, omdat ze ook zelf weer wordt bedreigd, en het gevaar is veel dichterbij dan ze
denkt... ‘Een van de meest memorabele FBI-agenten sinds Clarice Starling.’ Publishers Weekly ‘Brigid Quinn is een heldin om van te
houden.’ Linwood Barclay
Yamaha XJ600 SECA II 92-98Haynes Manuals N. America, Incorporated
Haynes offers the best coverage for cars, trucks, vans, SUVs and motorcycles on the market today. Each manual contains easy to follow stepby-step instructions linked to hundreds of photographs and illustrations. Included in every manual: troubleshooting section to help identify
specific problems; tips that give valuable short cuts to make the job easier and eliminate the need for special tools; notes, cautions and
warnings for the home mechanic; color spark plug diagnosis and an easy to use index.
Elle McClure en haar man Matt Beaulieu hebben alles behalve de al zo lang gewenste baby. Dan slaat het noodlot toe. Elle krijgt een ernstig
ongeluk en blijkt hersendood te zijn. Matt neemt de onmogelijke beslissing om haar vredig laten sterven. Maar op het laatste moment
verandert alles: Elle blijkt zwanger te zijn. Matt voelt dat Elle dit kind een kans zou willen geven, maar hij blijkt een wel heel onverwacht
obstakel te moeten overwinnen: Elles eigen wilsverklaring. Priscille Sibley werkt als verpleegkundige op de afdeling neonatologie. Ze woont
met haar gezin in New Jersey. Sterrenstof is haar debuutroman. `Een prachtige, moedige roman waarin een familie voor een onmogelijke
beslissing wordt gesteld. Randy Susan Meyers, auteur van Vleugellam en Het papieren kind `Sterrenstof is een aangrijpend verhaal dat je
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recht in het hart raakt en je dwingt om je af te vragen: Wat zou ik willen, wat zou ik doen? New York Journal of Books `Een
liefdesgeschiedenis met zoveel hoop en vertwijfeling lees je nooit van je leven meer. Het is een boek dat je aan het denken zet over dingen
die anders nooit in je op waren gekomen. Goodreads.com

Over bijen en mist is een magisch-realistisch verhaal over drie generaties vrouwen in twee families, over hun liefdes en verdriet,
hun alles verterende jaloezie, hun teleurstellingen en overwinningen. Het speelt zich af in een onbepaalde tijd in een naamloze
stad waar het wemelt van geesten en hekserij. De roman vertelt het verhaal van Meridia, die aan haar vreemde jeugd en
geheimzinnige ouders probeert te ontsnappen door op haar zestiende weg te lopen en met een gevoelige jonge man te trouwen.
Ze heeft er geen idee van dat zijn familie ook zo haar geheimen heeft. In de tuin is een graf verborgen. Twee zussen worden
grootgebracht in haat voor elkaar. En dan is er nog Eva, de ontzagwekkende matriarch van de familie, van wie de grieven als
bijenwolken door de lucht zwermen. Over bijen en mist is zowel een liefdesverhaal als het epos van een familie waarin vrouwen
de hoofdrol spelen. De roman neemt de lezers mee op een veelbewogen dertig jaar lange reis vol hoop en teleurstellingen,
waarbij Meridia’s vermogens lief te hebben, moed te houden en haar verstand te bewaren tot het uiterste worden beproefd.
Eva Tyne, een Ierse violiste die in New York woont en werkt, stort in na haar debuut als soliste en wordt naar het ziekenhuis
gebracht. Na haar ontslag uit het ziekenhuis, nog versuft van het incident, stort ze zich in het New Yorkse nachtleven en waagt ze
zich in een odyssee vol chaos en gevaar. Nadat zij het heeft uitgemaakt met haar vriend, valt ze voor een geheimzinnige man die
haar een zeldzame viool aanbiedt. In snel tempo raakt Eva verstrikt in een wanhopig makend psychologisch spel, wanneer blijkt
dat haar verlangens haar dreigen te vernietigen. Het beklemmende verhaal over een avontuurlijke jonge violiste en haar
obsessieve zoektocht naar een zeldzame Stradivarius, geschreven door een opvallend, nieuw literair talent.
Each Haynes manual provides specific and detailed instructions for performing everything from basic maintenance and
troubleshooting to a complete overhaul of the machine, in this case the Yamaha Seca II (XJ600S), model years 1992-2003. Do-ityourselfers will find this service and repair manual more comprehensive than the factory manual, making it an indispensable part
of their tool box. A typical Haynes manual covers: general information; troubleshooting; lubrication and routine maintenance;
engine top end; engine lower end; primary drive, clutch and external shift mechanism; transmission and internal shift mechanism;
engine management system; electrical system; wheels, tires and drivebelt; front suspension and steering; rear suspension;
brakes; body, and color wiring diagrams. An index makes the manual easy to navigate.
Voor Kitty is opgroeien in Hay House op het engelse platteland te midden van haar grootouders en allerlei extravagante bezoekers
hemels. Maar voor haar moeder, de rusteloze Marina, een spontane schoonheid met een passie voor schilderen, biedt dit
comfortabele nest niet de spanning en het avontuur waar ze steeds weer naar op zoek is. Onder volwassenen is hilarisch ,
bitterzoet en hartverscheurend. Sophie Dahl, internationaal bekend model en kleindochter van Roald Dahl, schreef deze coming of
age roman met een alles waarnemende blik, een warm hart en een scherpe pen.
‘Kostbaar geschenk’ van Karen Kingsbury: een roman verlies en zegeningen. Vier jaar geleden nadat Hannah haar man en
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dochter verloor, durft ze weer vooruit te kijken samen met haar dochter Jenny en haar nieuwe echtgenoot Matt. Matt en zij willen
graag een kind adopteren en nemen daarom Grace in hun gezin op. Maar juist als alles goed lijkt te gaan, moeten ze Grace weer
afstaan. Kan Hannah het aan om opnieuw een kind te verliezen? Jade en Tanner verlangen ook naar een kind, maar tijdens haar
zwangerschap krijgt Jade te horen dat ze ernstig ziek is. Het ongeboren kindje vormt een bedreiging voor haar eigen leven. Ze
krijgt het advies om de zwangerschap af te breken. ‘Kostbaar geschenk’ is het derde en laatste deel van de Vol vertrouwentrilogie. De eerdere delen zijn ‘Wachten op de morgen’ en ‘Tweede kans’.

Haynes disassembles every subject vehicle and documents every step with thorough instructions and clear photos.
Haynes repair manuals are used by the pros, but written for the do-it-yourselfer.
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, spannend en
scherpzinnig tegelijk.
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