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An in-depth look at one of the world’s greatest scooter marques, including detailed information on the main Italian-built models, the Lambretta Concessionaires machines and
British dealer specials.
Fiat 124 Coupe/Spider and 2000 Spider Includes Turbo Spider, 1971-1984 Shop ManualBrooklands Book Limited
The fifth book in Veloce's Those were the days ... series, which takes a nostalgic look at times past. Packed with around 150 photos of Dune Buggies, many never before
published. The amazing story of the Dune Buggy phenomenon, particularly the heyday era of the 60s and 70s.
Eerste paasdag is in de christelijke traditie het feest van de wederopstanding, de verbinding van de dood met het leven. De dood én het leven horen bij elkaar als compagnons.
Dat was in de oudheid zo en vandaag de dag is daar niets aan veranderd. Vandaar deze tentoonstelling met beelden van vroeger en nu. Een tentoonstelling met bijbehorende
muziek en gedichten. Een tentoonstelling om even bij stil te staan, om te reflecteren, om van te genieten en natuurlijk ook om te troosten. Exhibition: Beeldengalerij Het Depot,
Wageningen, The Netherlands (05.04.-20.09.2015).
This book details the evolution of Ford's family car through the golden era of Detroit. It tells how Henry took the no-frills Fairlane, added more zing to create the Torino, and
satisfied America's luxury desires with the LTD II; and follows the evolution of Ford’s midsize muscle cars, to the creation of the first car-based pickup – the Ranchero.
Wereldwijde cultbestseller opnieuw uitgegeven Het leven van Mark Renton en zijn vrienden wordt beheerst door hun heroïneverslaving. Het lukt Mark maar niet om van zijn
verslaving en van zijn verkeerde vrienden af te komen. Zonder drugs is het bestaan deprimerend en verwordt het tot een zoektocht naar vervangende kicks: seks, alcohol,
geweld en criminaliteit. Met Trainspotting schetst Welsh een portret van een generatie die enkel geeft om het spotten van de ‘train’, de dealer.
Fotoboek met macro- en micro-opnamen van de diverse levensvormen op aarde.
A world of fun, excitement, exploration and satisfaction awaits the owner of an iconic BMW E30 3 Series cars - and this book is your ticket to that wonderful world. Some of the most popular
forms of motorsport are examined, along with explanations of how to take part and what equipment you need.
Automakers are as prone to turn out clunkers as politicians are to lie. Their cars may be ugly, misconceived, badly built, diabolical to drive, ridiculously thirsty, or just plain unreliable. So which
were the worst of the past 20 years?
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
Available again after a long absence! Always big on character and charm, Fiat’s little cars played an important international roll in providing affordable and practical private transport for
millions who had previously thought their dream impossible. With particular emphasis on the now classic 600 and Nuova 500 cars, this book tells the full story of these ‘baby’ Fiats. Built, and
exported to, many countries outside of the marque’s native Italy, over 6.5 million Topolinos, 600s and Nuova 500s were sold, and an amazing number survive to this today. Also covered are
the wonderful models built on these cars’ tiny chassis by Italy’s leading coachbuilders, and the motorsport success achieved by the Abarth versions of the little cars that everybody loves.
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. Our books have clear instructions and plenty 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
Fiat 124 Sport Couple & Spider (see years covered): • Routine Maintenance • Tune-up procedures • Engine repair • Cooling and heating • Air Conditioning • Fuel and exhaust • Emissions
control • Ignition • Brakes • Suspension and steering • Electrical systems • Wiring diagrams
Hoe zijn de dorpen, steden en rivieren in de Lage Landen aan hun naam gekomen? En de bossen en veengebieden? Riemer Reinsma laat onder andere zien hoe het mogelijk is dat Zoeterwoude, nu midden
in een boomloze vlakte, naar een heus oerwoud genoemd is en hoe we ons dat woud moeten voorstellen. En hoe zit het eigenlijk met Montfoort midden in de provincie Utrecht, en toch een naam die uit het
Frans komt? Nog zon raadsel: de eeuwenoude namen die men halverwege de twintigste eeuw toebedeelde aan de toen fonkelnieuwe dorpen in de Noordoostpolder, zoals Nagele. Ook hedendaagse themas
passeren de revue. Als twee of meer gemeenten besluiten samen te gaan, is het soms een hele toer om het eens te worden over de nieuwe naam. Etten en Leur werden Etten-Leur, maar als er vijf
gemeenten samengaan is zon optelsom niet vol te houden. En hoe is het gesteld met de carnavalsnamen? Zijn die allemaal bedacht door de Raden van Elf? Dit boek beschrijft alle fascinerende
wetenswaardigheden van de plaatsnamen in Nederland en Vlaanderen. Riemer Reinsma publiceert regelmatig over taal. Hij is vaste medewerker van het maandblad Onze Taal en van het NederlandsVlaamse tijdschrift Neerlandia/Nederlands van Nu. In 2006 verscheen zijn boek Van hier tot Tokio, dat geografische namen over de hele wereld behandelt.'
An excellent repair manual including troubleshooting, skill level & time estimating guide, maintenance tips and easy-to-follow directions for every area of the car. Includes the Turbo Spider.
To Boldly Go details 26 sometimes controversial vehicles, from 1911 to present, all solving different design challenges. From the Issigonis Mini that changed design and social mores, to racers so successful
they were banned from competition, from cars produced in millions, to one-offs, all created by those marching to the beat of their own drum.
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The wedge-shaped V12 Lamborghini flagships were always spectacular – in shape, sound and performance.The Murciélago was an evolution of the Countach and the Diablo, and was as iconic in its time as
its illustrious predecessors were in theirs. This book examines the Murcielago in detail, while casting a look back through Lamborghini’s troubled history, to understand how the Murciélago came into being.
Ferrucio Lamborghini, Patrick Minram, Megatech, Chrysler, and finally VW-Audi, all played their part in the birth of this modern classic. The book touches on the people and organisations involved in the
production of this iconic car, before examining each of the model variants, and discusses the joys and tribulations of ownership.
The complete history of Mazda’s rotary engine-powered vehicles, from Cosmo 110S to RX-8. Charting the challenges, sporting triumphs, and critical reactions to a new wave of sports sedans, wagons,
sports cars ... and trucks!
The fifth in a series of books which chronicle in definitive depth the history of the evergreen 911, from the earliest design studies to the water-cooled cars of today. This volume looks at each 911 model and its
derivative, taking in the various specials and competition cars along the way.
A brand new title in the best-selling SpeedPro! series.Covers 3.5, 3.9, 4.0 & 4.6 litre engines from 1967 to date.Maximum road or track performance & reliability for minimum money.The author is an engineer
with much professional experience of building race engines.Suitable for the enthusiast as well as the more experienced mechanic.All the information is based on practical experience.
Auries leven ligt helemaal overhoop: * Ze is net verhuisd naar een andere stad * Er is brand in haar nieuwe straat * Haar vader neemt de stokoude buurvrouw in huis * Ze wordt opvallend vrolijk van een
jongen die ze nog maar net kent. Hij sleurt haar mee een avontuur in waar de vlammen vanaf slaan.
A limited edition of 1500 copies. This book chronicles the development and racing career of a car regarded as the ultimate example of the purebred sports car of the 20th century and the epitome of functional
beauty and extraordinary performance: the 1952 Mercedes-Benz 300 SL. Taking second place at its 1952 Mille Miglia debut, it went on to win every one of its races that season. Dramatic photos, vivid
descriptions, and dramatic recollections from the drivers ensures this book will be a joy to read and enjoy for years to come.
Researched in incredible detail, this book explores the story of the timeless VW bus, from early origins through to the present day. This entirely new edition includes details of many of the different camper
conversions, and examines the social history and the T2’s evolution. Including full specifications, production figures and buying advice, this is a must for any VW enthusiast.
André Vranken is een veelzijdig kunstenaar. Hij startte zijn carrière als schilder en studeerde in 1985 af aan de Stadsacademie in Maastricht, gespecialiseerd in monumentale vormgeving en schilderen. De
jaren daarna werkte hij in een bronsgieterij waar hij veelvuldig in aanraking kwam met werk van beeldhouwers als David van de Kop en Henk Visch. Tijdens het creatieve proces experimenteert hij met vorm.
Hoewel André Vranken zich bij het maken van beelden beperkt in het gebruik van expressieve effecten, weet hij door middel van onder andere inkepingen en splijtingen, universele begrippen zoals kracht en
gratie te openbaren in het beeld. Bij het kiezen van een titel gaat André Vranken af op de klank en kracht van een woord. Vaak heeft hij zelfs eerst een titel en volgt daarna het beeld.00Exhibition: Het Depot,
Leiden, The Netherlands (07.06.2015-31.01.2016).
This book gives a unique insight into design and project work for a number of companies in the motor industry. It is aimed at both automobile enthusiasts and to encourage upcoming generations to consider a
career in the creative field. Written in historical order, it traces the changes in the car design process over nearly 50 years.
Krijg inzicht in de verbazingwekkende kracht die enkele van de succesvolste bedrijven van nu aan elkaar verbindt. Als je het hoofd van een spin afhakt, gaat hij dood. Maar als je een arm van een zeester
afhakt, groeit er een nieuwe aan. De afgehakte arm kan zelfs uitgroeien tot een nieuwe zeester. Wat is de verborgen kracht achter het succes van Wikipedia, craigslist en Skype? Wat hebben eBay en
General Electric gemeen met vrouwenrechtenbewegingen en tegenstanders van de slavernij? Door welke fundamentele keuze bewandelen General Motors en Toyota volstrekt verschillende paden? Waarom
was het winnen van een zaak bij het hooggerechtshof de grootste fout die MGM kon maken? Na een vijf jaar durend baanbrekend onderzoek komen Ori Brafman en Rod A. Beckstrom met enkele
onverwachte antwoorden, aangrijpende verhalen en onwaarschijnlijke overeenkomsten. De zeester en de spin betoogt dat organisaties uiteenvallen in twee categorieën: de traditionele ‘spinnen’, die een
strakke hiërarchie en top-downleiderschap hebben, en de revolutionaire ‘zeesterren’, die vertrouwen op de kracht van samenwerken. De zeester en de spin verklaart wat er precies gebeurt wanneer
zeesterren spinnen aanpakken (zoals de muziekindustrie versus Napster en Kazaa) en laat zien dat gevestigde organisaties en instellingen, van IBM tot de regering van de VS, hiervan leren en de
zeesterprincipes inlijven om (weer) succesvol te worden. De zeester en de spin is een zeldzaam boek dat je kijk op de wereld zal doen veranderen.
This book covers the entire history, life and times of the famous British high-performance engineering company, from its 1958 foundation by Mike Costin and Keith Duckworth, through its often-exciting and
always fascinating evolution, to its expansion and worldwide success in both motorsport and high-performance road car production.
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