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Maytag Bravos Troubleshooting Guide
Hoe kan de internationale gemeenschap adequaat reageren op genocide,
misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel
getrokken of het (internationale) strafrecht het meest geschikte instrument is om
belangrijke doeleinden als waarheidsvinding en verzoening te verwezenlijken. De
internationale strafrechtspleging ondervindt concurrentie van waarheids- en
verzoeningscommissies. Maar zelfs als voor een strafrechtelijke reactie wordt
geopteerd, dwingt de – politiek en juridisch – complexe werkelijkheid tot het
maken van keuzes. Allereerst rijst de vraag of de berechting van internationale
misdrijven het beste door internationale tribunalen dan wel op nationaal niveau
ter hand kan worden genomen. Het complementariteitsbeginsel – de hoeksteen
van het Statuut van Rome – is een resultante van deze afweging en legt het
primaat bij nationale jurisdicties. Voorts worden zowel internationale als nationale
gerechten geconfronteerd met het vraagstuk hoe de strafrechtspleging
afgestemd moet worden op de specifieke aard van internationale misdrijven en
hun plegers. Tenslotte stuit internationale strafrechtspleging op
soevereiniteitsaanspraken van staten, die haar ervaren als een bedreiging voor
de eigen politieke belangen en vrezen zelf voor internationale fora ter
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verantwoording te worden. Deze vragen stonden ter discussie op een
symposium dat op 19 maart 2004 door de leerstoelgroep Strafrecht van de
Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën van het Amsterdam Center for
International Law, werd georganiseerd. Het cahier bevat bewerkingen van de
bijdragen tot het symposium.
Use the Latest Tools and Techniques to Troubleshoot and Repair Major
Appliances, Microwaves, and Room Air Conditioners! Now covering both gas and
electric appliances, the updated second edition of Troubleshooting and Repairing
Major Appliances offers you a complete guide to the latest tools, techniques, and
parts for troubleshooting and repairing any appliance. Packed with over 200
illustrations, the book includes step-by-step procedures for testing and replacing
parts... instructions for reading wiring diagrams... charts with troubleshooting
solutions... advice on using tools and test meters... safety techniques... and
more. The second edition of Troubleshooting and Repairing Major Appliances
features: Expert coverage of major appliances Cutting-edge guidance on
appliance operation, testing and repairing, wiring, preventive maintenance, and
tools and test meters New to this edition: information on both gas and electric
appliances; 10 entirely new chapters; new illustrations throughout Inside This
Updated Troubleshooting and Repair Manual • Fundamentals of Service:
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Selection, Purchase, and Installation of Appliances and Air Conditioners • Safety
Precautions • Tools for Installation and Repair • Basic Techniques •
Fundamentals of Electric, Electronic, and Gas Appliances, and Room Air
Conditioners: Electricity • Electronics • Gas • Principles of Air Conditioning and
Refrigeration • Electric, Electronic, and Gas Appliance Parts • Appliance Service,
Installation, and Preventive Maintenance Procedures: Dishwashers • Garbage
Disposers • Electric and Gas Water Heaters • Washers • Electric and Gas
Dryers • Electric and Gas Ranges/Ovens • Microwave Ovens • Refrigerators
and Freezers • Ice Makers • Room Air Conditioners
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.
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
Page 3/16

Read Online Maytag Bravos Troubleshooting Guide
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.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van
vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière bij een glossy, plannen voor een
geweldige bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in
op een dramatische, pijnlijke en onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar
schepen achter zich. Ze vlucht naar New York, waar ze haar tijd vult met een suf
baantje. Ze moet terug naar Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert
ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde bovenbuurman,
en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer Zoe, Francesca en Mac.
Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag
waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet meer wil
verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor Mac.
Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is
binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig
huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor
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zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er
achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder
als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te
vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt
Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw
Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna
praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op
haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers
‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als
vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf.
Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk
vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek
slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en
werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste
Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
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verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en
een inleiding van Bianca Stigter
Prentenboek met gekleurde litho's waarop afbeeldingen van schepen uit verschillende
tijdperken en landen. Er wordt begonnen met boomstammen en geëindigd met een brik.
Op een gure winterdag daalt Mevrouw Verona de heuvel van Oucwègne af, in de wetenschap
dat de terugtocht voor haar fysiek niet meer haalbaar is. In het dal gaat ze bij de rivier zitten, in
afwachting van haar laatste moment, aan haar voeten een trouwe hond.
Artikelen over globalisering in verband met allerlei aspecten van voedsel, voedselproductie en
voedselvoorziening wereldwijd.
Alle ogen zijn gevestigd op het Midden-Oosten. Israël heeft een eerste aanval op Iran
uitgevoerd en daarbij alle nucleaire bases uitgeschakeld plus zes nucleaire kernkoppen
onschadelijk gemaakt. De Twaalfde Imam kondigt nietsontziende wraakacties aan. De
president van de VS, William Jackson, dreigt een motie van de VN Vredesraad te steunen die
de Joodse Staat scherp veroordeelt voor daden van niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde
agressie. Intussen heeft CIA-agent David Shirazi als infiltrant in het Iraanse regime informatie
onderschept waaruit blijkt dat twee Iraanse kernkoppen onbeschadigd zijn gebleven en zijn
veiliggesteld op een geheime locatie. Terwijl het gevaar op raketinslagen toeneemt maar ook
de houding van vele regeringen steeds vijandiger en achterdochtiger wordt, moeten David en
zijn team in een race tegen de klok de kernkoppen zien te lokaliseren. Voordat zich een
mondiale ramp zal voltrekken.
De Experimentele klinische psychologie draagt bij aan kennis en begrip van de emotionele
stoornissen, waaronder angststoornissen. Angststoornissen zijn de meest voorkomende
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psychiatrische stoornissen en staan na coronaire hartziekten op de tweede plaats in de top 10
van ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen is effectief,
maar nog verre van optimaal. De angst komt vaak weer terug. Het geheugen voor angst is
sterk en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het emotionele geheugen intact blijft, ligt de terugkeer van
angst op de loer. Vaak wordt aangenomen dat er een symmetrie is tussen het ontstaan en
terugdringen van angst. Kortom, behandelingen zouden regelrecht kunnen worden afgeleid uit
kennis over het ontstaan van angststoornissen. Deze aanname is onjuist gebleken.
Gedragsverandering kent andere wetmatigheden dan het ontstaan van emotionele
stoornissen. In haar oratie zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel onderzoek naar de
onderliggende mechanismen van gedragsverandering noodzakelijk is voor de ontwikkeling van
effectievere behandelingen. Onderzoek zal zich niet alleen moeten richten op het versterken
van nieuw gedrag zoals in de afgelopen decennia, maar in de eerste plaats op het verzwakken
van het emotionele geheugen. Alleen dan zal angst permanent kunnen worden
teruggedrongen.

Wat als iemand de belangrijkste stad ter wereld platlegt met een eenvoudig
computervirus... 'Cyberstorm is het boek dat ik zelf had willen schrijven.' Hugh
Howey, auteur van Silo Het is kerstavond als New York wordt getroffen door een
van de zwaarste sneeuwstormen uit de geschiedenis. Op hetzelfde moment valt
een groep anonieme hackers de energiemaatschappijen van Amerika aan en
gaat alles in één keer op zwart. Afgesloten van de buitenwereld proberen Mike
Mitchell en zijn familie te overleven in hun appartementencomplex terwijl de
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temperatuur naar een ijzingwekkend niveau daalt. Samen met zijn buren
probeert Mike het beste van de situatie te maken, maar de sfeer slaat al snel om
als bendes van buiten horen van hun riante voedselvoorraad en
noodaggregaten. Ineens is de sneeuw niet meer hun enige vijand... 'Intrigerend
en beangstigend boek over de kracht van angst. Dit boek geeft perfect weer hoe
afhankelijk de wereld is geworden van het internet.' Fantascize
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
Page 8/16

Read Online Maytag Bravos Troubleshooting Guide
het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
Nooit had de twintigjarige Rachel Van Buren kunnen bedenken dat haar vader
zou overlijden tijdens de overtocht naar San Francisco. Hoe overleeft ze nu met
haar broertje en zusje in de door goudkoorts bevangen stad? In plaats van een
eldorado blijkt de stad een modderpoel vol smerige goktenten waar ruige
mijnwerkers de dienst uitmaken. Er zijn nog geen wetten, politie of gevangenis,
en al snel doorziet Rachel het veiligste plan: direct weer vertrekken. Haar broertje
en zusje denken daar echter anders over, want de avontuurlijke stad heeft hen al
snel in de greep. Zelfs Rachel ontkomt niet aan de verleiding wanneer barman
Johnny haar hart sneller doet kloppen. Maar ze geeft niet toe. Voor geen goud.
Toch?
Caro lijkt werkelijk alles te hebben: geld, een prachtig landhuis, een succesvolle
echtgenoot die enorme bouwprojecten ontwikkelt. Maar Caro is niet gelukkig.
Steeds vaker zoekt ze de rust op van het eiland dat haar grootvader haar heeft
nagelaten. Op deze betoverende plek heersen woeste schoonheid en is de
natuur onaangetast. Er zwerven zelfs wilde paarden. Dan ontdekt Caro dat hun
financiële situatie een stuk minder rooskleurig is dan ze dacht. De enige manier
om een faillissement van het bedrijf van haar man te voorkomen is door het wilde
land op het eiland van haar grootvader te ontwikkelen en te verkopen. Caro is
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gedwongen haar leven, haar huwelijk en zichzelf onder de loep te nemen en te
bepalen wat werkelijk belangrijk is.
Het gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met twee mooie dochters, een
intelligente zoon en een goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze
heeft alles wat haar hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt
met een onbekend vriendje, verstevigt Josephine de greep op haar gezin en
transformeert ze haar onberispelijke huis in een donkere gevangenis. Jongste
dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en stevige medicatie moet het
autisme van zoon Will beperken. Het mooie plaatje wordt slechts met moeite bij
elkaar gehouden en wanneer na een gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin
bezoekt, dreigt de monsterlijke waarheid over Josephine zelf aan het licht te
komen. Moeder, moeder is een indringende en intelligente thriller over de
duistere kant van moederliefde. Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef
eerder een veelbesproken autobiografische roman over haar disfunctionele
jeugd. Ze woont met haar familie in de omgeving van New York.
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.
Diagnose and repair home appliances and air conditioners using the latest techniques
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"The book has it all...written by a pro with 40 years of hands-on repair and teaching
experience...this book is like brain candy"--GeekDad (Wired.com) Fully updated for
current technologies and packed with hundreds of photos and diagrams, this do-ityourself guide shows you how to safely install, operate, maintain, and fix gas and
electric appliances of all types. Troubleshooting and Repairing Major Appliances, Third
Edition provides easy-tofollow procedures for using test meters, replacing parts,
reading circuit diagrams, interpreting fault and error codes, and diagnosing problems.
Featuring a new chapter on becoming a service technician, this practical, money-saving
resource is ideal for homeowners and professionals alike. Covers all major appliances:
Automatic dishwashers Garbage disposers Electric water heaters Gas water heaters
Top load automatic washers Front load automatic washers Automatic electric dryers
Automatic gas dryers Electric ranges, cooktops, and ovens Gas ranges, cooktops, and
ovens Microwave ovens Refrigerators Freezers Automatic ice makers Residential
under-the-counter ice cube makers Room air conditioners Dehumidifiers
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale
vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te zetten voor de
eindeloze stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve
Mariella, speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de
kranten en krijgt brieven van haar verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die als
vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze gepassioneerde en
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gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog pas écht dichtbij brengen.
Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te herstellen, besluit
Mariella in een opwelling hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van
Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter
en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich
een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in
zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '
Een jonge Turkse immigrante in Duitsland overdenkt haar leven, terwijl ze wacht op
een medische ingreep.
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?
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy
Page 12/16

Read Online Maytag Bravos Troubleshooting Guide
getemd worden. Sebastian, zoon van een graaf, is van huis weggelopen om piraat te
worden. Op een van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze
zijn echtgenote is. Lucien zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar
verdwenen broer zijn grootste schuldenaar is. Verkleed als man lapt Julienne alle
regels van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars om haar broer te vinden. Hugh
wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil al helemaal niets te maken hebben met
die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg aantrekkelijke vrouw in
haar gevolg heeft.
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan
wordt naar het huis van een mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te
verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste deel in de Lente-serie van
Virginia Andrews. Nadat haar familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt
Jordan March naar oudtante Frances gestuurd, de lang vergeten zus van haar
dominante oma Emma. Zij woont in een afgelegen, vervallen boerderij en is de
vreemdste persoon die Jordan ooit heeft ontmoet. Waarom heeft haar oma deze
onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden? Was Frances, net als Jordan, te snel
volwassen geworden? In de donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan een
allesvernietigend geheim, waardoor de familie March nooit meer dezelfde zal zijn...
Lees hoe het verhaal van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de Lenteserie!
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In een stadje in het zuiden van de Verenigde Staten groeit de jonge Jim, Biscuit voor
vrienden, bij zijn grootmoeder op. Op een dag treft hij zijn nichtje L.A. toegetakeld aan
op de veranda en hij neemt haar mee naar binnen. Ze is te getraumatiseerd om haar
verhaal te doen. Al snel blijkt dat er in de stad meisjes verdwijnen die vermoord
teruggevonden worden. Jim vermoedt dat er een verband is tussen de verdwijningen
en hij denkt dat L.A. er meer van weet. Naarmate de lange, warme zomer vordert
ontdekt Jim steeds meer verdachten. Geplaagd door visioenen van de slachtoffers en
geholpen door een bevriende politieman, gaat hij op zoek naar de moordenaar.
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk
naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar
klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke
namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu
vrienden noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar
het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels
niet meer gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant
en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van
binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest
getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die
allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus (2009)
won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De
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Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en
dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de
volkskrant
Jorge Bucay begeleidt je in De reisgenoot op de weg naar geluk. Hiervoor stelt hij drie
vragen, die voor iedereen van belang zijn, welke weg je ook kiest: Wie ben ik? Waar ga
ik naartoe? En met wie? In eerste instantie lijken dit simpele vragen, maar de
antwoorden zijn niet zo makkelijk te geven. Bucay wisselt onderweg praktische
adviezen af met inspirerende beeldspraak zodat je je eigen antwoorden kunt vinden om
zo je weg naar geluk te bewandelen.
De teller staat op vier. Vier blanke vrouwen, allemaal op exact dezelfde manier
vermoord en achtergelaten in hetzelfde gebied. Bij alle vier is het gezicht ingesmeerd
met as. De politie van Florida is er dan ook van overtuigd dat er een seriemoordenaar
aan het werk is. Openbaar aanklager Abe Beckham is in gedachten al een profiel van
de moordenaar aan het opstellen als er een vijfde slachtoffer wordt gevonden. Hoewel
er overeenkomsten zijn met de eerdere zaken, zijn er ook verschillen. Deze vrouw is
namelijk zwart... én ze is een bekende van Abe. Dan verdwijnt zijn echtgenote
spoorloos - vlak nadat zij en Abe hevige ruzie met elkaar hadden. Opeens is hij niet
langer de good guy die op misdadigers jaagt, maar is hij zelf hoofdverdachte in een
gecompliceerde moordzaak...
"How you can fix the most common problems with the most common dishwashers,
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including: Whirlpool/Kenmore, GE/Hotpoint/JCPenney, Maytag, Frigidaire, Norge,
Gibson, Kelvinator, Westinghouse, Montgomery Ward/Signature, Thermadore/Waste
King, and many, many more"--Cover.
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