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Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon
verschijnen. Een app die zijn leven, net als het computerspel
Erebos, weer volledig overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
Six containers of heirloom tomatoes, miniature squashes, and
herbs on your back patio or six acres of beets, cabbages, and
strawberries? Five chickens and a honey bee hive or a small
farm with three dozen sheep and a couple of quarter horses?
Regardless of the size of your “field of dreams,” Essential
Guide to Hobby Farming is your best first step to making that
hobby-farm aspiration a pleasurable and profitable reality. A
hobby farmer for the past thirty years, Carol Ekarius shares
the joys, challenges, and rewards of living the rural life.
Hobby farming is as much a state of mind as it is an address
in the country, and this instructive, beautifully photographed
manual addresses every topic beginning hobby farmers need
to know, from purchasing the right land and equipment to
choosing and maintaining crops and livestock to marketing
and selling your hobby farm’s yield. TOPICS DISCUSSED
INSIDE: -Assessing finances and resources—land, water,
tools of the trade (trucks, tractors, various implements)
-Choosing the best crops for your land, climate, hardiness,
and profitability -Selecting and caring for the
livestock—chickens, goats, cows, sheep, etc.—that best fits
your hobby farm -Protecting crops and livestock against
predators, pests, and disease -Business and marketing
options for selling your “local food” directly to restaurants and
farmers’ markets and through CSA programs -Preserving the
harvest, through canning, drying, and freezing, plus over two
dozen original recipes for your homegrown produce NEW
FOR THE SECOND EDITION: Expanded section on
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chickens, including urban and suburban accommodations;
honey bee keeping; adding a barn or annex building to the
farm; trends in planting, including miniature vegetables,
heirloom varieties, and “hot” new vegetables and hybrids;
adding flower beds to the property; getting involved with a
CSA
Innovative developments are helping to grow the golf range
segment of the golf industry. The 98 articles in this collection
provide a broad view of the direction golf ranges are taking.
Some of the topics covered are: range startup problems &
costs, additional revenues, range design, golf domes, family
golf, growth rates, opportunities for teaching pros, franchise
operations, & the economics of range balls & equipment.
Some specialized topics covered are: over-expansion,
floating golf balls, license agreements, construction boom in
golf ranges in Japan, night golf, the history of the golf range,
GRRAA surveys, league golf, video golf instruction, netting &
pole systems, virtual reality & laser targets, ball vending
machines, & the top fifty ranges in America. This is a NGF
InfoPac publication. InfoPacs are bound collections of full-text
articles, compiled & copied from various golf industry
magazines, newsletters, & journals.

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.
Een gevoelig en humoristisch verhaal over liefde,
loyaliteit en hoop. Nu verfilmd! Enzo weet alles over
Denny. Hoe goed hij voor zijn zieke vrouw zorgt.
Hoe graag hij het wil maken als autocoureur. Hoe hij
zijn dochtertje Zoë altijd beschermt. Enzo weet
sowieso veel van mensen. Dat plannen soms
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zomaar ineens van de baan zijn. Dat het lastig is op
de goede weg te blijven. Wat dat betreft is het leven
net een autorace. Eigenlijk zit Enzo maar één ding in
de weg: hij is de beste vriend en de beschermer van
het gezin, maar hij is geen mens. Waarom zit hij toch
in een hondenlichaam? Waarom kan hij niet praten,
niet autoracen en waarom heeft híj niet van die
handige duimen? Gelukkig heeft hij wel zijn wijze
neus, waarmee hij zijn familie beter kan doorgronden
dan zij zelf. Daarom doet hij er alles aan om Denny,
Eve en Zoë bij elkaar te houden.
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 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
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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.
Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in
een vervallen huis in de East End. Ze heeft weinig
vrienden en weinig om de dagen door te komen, behalve
haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord
plaats. En nog een. De moordenaar heeft het voorzien
op vrouwen en stopt als een soort merkteken haar in hun
mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat
het eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl Catherine
nieuwsgierig het nieuws over de moorden volgt, beseft
ze langzamerhand dat geheimen uit haar eigen verleden
verband houden met deze moorden en dat ze leeft in
een wereld waarin niets is wat het lijkt, een wereld van
seksuele obsessies, verraad en moord, en van een
waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan
voorstellen. Kate Williams studeerde in Londen en
Oxford. Haar boek over koningin Victoria werd door The
Spectator gekozen tot boek van het jaar.
Het licht van de zee werd weergaloos verfilmd als The
Light Between Oceans, met o.a. Rachel Weisz, Michael
Fassbender en Alicia Vikander 1926. Tom en Isabel
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Sherbourne bemannen een afgelegen vuurtoren voor de
kust van Australië. Het is een stil en eenzaam leven voor
het jonge, ongewenst kinderloze stel. Tot er na een
storm in april een roeiboot aanspoelt met twee mensen
erin: een dode man en een kleine, springlevende baby,
een meisje. Tom begraaft de man en Isabel ontfermt zich
over de baby, met wie ze al snel een sterke band krijgt.
Ze haalt Tom over om te doen alsof ze hun eigen
dochter is. Maar wanneer ze na twee jaar terugkeren
naar het vasteland worden ze geconfronteerd met veel
vragen van hun familie en vrienden, en met een
wanhopige vrouw op zoek naar haar dochtertje... De
pers over Het licht van de zee: ‘Hartverscheurend.’
Libelle ‘Aangrijpende debuutroman.’ NBD/Biblion
‘Stedman weet het aangrijpende verhaal zo te vertellen
dat je meevoelt met alle personages.’ Gooi- en
Eemlander ‘Een enorm pakkend en dramatisch verhaal
over de liefde van een moeder voor een kind.’
Vrouwenbibliotheek.nl
Popular Mechanics inspires, instructs and influences
readers to help them master the modern world. Whether
it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and
digital technology, information on the newest cars or the
latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate
guide to our high-tech lifestyle.
Een Duitse gedeserteerde soldaat komt na de Tweede
Wereldoorlog naar zijn geboortestad, waar geen plaats
voor hem is en waar hij eigenlijk niet eens mag blijven.
Dit boek behandelt uitgebreid alle aspecten van het
tennis. De auteurs geven in vijfentwintig hoofdstukken
uitleg over o.a. materiaalkeuze, spelregels en
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tennisetiquette, de basisprincipes van de diverse slagen
en technieken, strategie en tactiek en conditietraining. In
het afsluitende hoofdstuk presenteren zij hun top tien
van tips, beste spelers en speelsters en legendarische
wedstrijden.
Alexandra LaDuca, intelligent rechercheur en uitstekend
scherpschutter, lijkt iedere zaak die de FBI haar geeft
aan te kunnen. Maar dan wordt ze gevraagd om de
Secret Service te ondersteunen tijdens een bezoek van
de president aan de Oekraïne. Het is haar taak een
gevaarlijke en tegelijk charmante topcrimineel in de
gaten te houden. De opdracht blijkt veel omvangrijker en
vele malen gevaarlijker dan ze dacht. Ze doet
ontdekkingen niet alleen de veiligheid van de president,
maar ook haar eigen leven op het spel zetten. Als de
maffia lucht krijgt van haar rol begint het web van gevaar
zich om haar te sluiten. Een adembenemende thriller die
je ongenadig in zijn greep houdt. Noel Hynd is een
gevestigd auteur die vele thrillers op zijn naam heeft
staan.
A biographical dictionary of noteworthy men and women of
the Central and Midwestern States.
Runa (14) vertrekt vanuit Italië met vijftig wolven op zoek naar
een veilige plek voor de bedreigde dieren. Een van hen is
Rocco, die van mens in een wolf is veranderd. Het wordt een
gevaarlijke tocht, waarbij wolvenhater Giacomo maar ook
journalisten en de kinderbescherming haar proberen te
dwarsbomen. Vanaf ca. 12 jaar.
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
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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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