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Renault Scenic 2003 Owners Manual
Indexes the Times, Sunday times and magazine, Times
literary supplement, Times educational supplement, and the
Times higher education supplement.
Heerlijke feelgood en het ultieme ontsnappen... welkom in
Moose Springs, Alaska! De carrière van voormalig Hollywoodlieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan.
Vastbesloten omeen nieuwe start te maken, achter de
camera dit keer, wil ze een documentaire opnemen over het
pittoreske stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig
moeten zijn, maar de bewoners moeten niks hebben van
River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf bewijzen, wat
er ook voor nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk) ook voor
moet beklimmen. Easton Lockett mag dan een goedmoedige
reus zijn, hij weet het een en ander van survival. Als hij
iedereen bij de les houdt, kan hij River en haar crew veilig
over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt makkelijker gezegd
dan gedaan. De natuur is wilder dan ooit, de cameraman is
vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is mooi,
maar kent geen angst. Vallen voor River maakt zijn werk er
niet makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar
prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer omslaat en
iedereen in gevaar komt, moet Easton alles uit de kast halen
om de groep weer veilig thuis te krijgen... en om River ervan
te overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans van
Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke
romance verslinden – en hardop moeten lachen om een
onverwacht hilarisch personage: een smoorverliefde marmot.
Dit is een traktatie.’ Publishers Weekly
‘Kostbaar geschenk’ van Karen Kingsbury: een roman
verlies en zegeningen. Vier jaar geleden nadat Hannah haar
man en dochter verloor, durft ze weer vooruit te kijken samen
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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’.
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij naar
Kunstmuseum Den Haag. Hij vindt er allerlei mooie
schilderijen en andere kunstwerken. Maar dan wordt Berlage
wakker! Prentenboek over de architect Berlage (1856-1934),
met kleurenillustraties gebaseerd op zijn werk. Voorlezen
vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
New Jersey, 1975. Uitgerekend tijdens een stroomuitval
wordt Radar geboren. Als er weer licht is, schrikken de
ouders, want Radar ziet er anders uit dan verwacht. Meteen
begint een avontuurlijke ontdekkingstocht naar de herkomst
en de ‘genezing’ van Radar. De ouders reizen naar
Noorwegen om aan een gewaagd experiment deel te nemen.
Daar leren ze een groep poppenspelers kennen die in de
brandhaarden van de wereld indrukwekkende optredens
verzorgt. Rasverteller Larsen neemt je mee naar twee broers
in Bosnië, naar de magie van een afgelegen rubberplantage
in Cambodja en naar een containerschip op weg naar Congo
met honderden mechanische vogels. Alle avonturen staan
met elkaar in verband en Larsen weet je tot aan de grande
finale in zijn ban te houden.
Papieren kind is een ontroerend verhaal over drie vrouwen
die zich geconfronteerd zien met een kind van wie ze ieder
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op hun eigen manier gaan houden. De jonge Tia staat voor
een groot dilemma wanneer zij zwanger blijkt te zijn van
Nathan, een getrouwde man met twee zoontjes. Hij laat haar
weten voor zijn gezin te kiezen, wat voor Tia voelt als haar
verdiende straf. Ze heeft altijd geweten dat ze een hoge prijs
zou betalen voor deze stiekeme relatie. Tia maakt haar zieke
moeder wijs dat ze niet weet wie de vader is en ze kiest
ervoor haar kind ter adoptie af te staan. Juliette, de vrouw
van Nathan, weet niet dat haar man een buitenechtelijk kind
heeft. Tot ze op een dag een brief opent en leest over zijn
inmiddels vijfjarige dochter, Savannah. Juliette is radeloos,
maar realiseert zich dat ze er alles voor over heeft om haar
gezin bij elkaar te houden. Ze besluit op zoek te gaan naar de
adoptieouders van het kind. Caroline doet haar uiterste best
een goede moeder te zijn voor haar geadopteerde dochter
Savannah. Toch voelt ze zich voortdurend tekortschieten met
haar veeleisende baan als arts. Diep in haar hart weet ze dat
het moederschap haar nooit heeft aangetrokken, maar het
kost haar de grootste moeite om dat tegenover zichzelf en
haar man Peter toe te geven.

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
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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...
"Een dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste
hoofdstuk vastgrijpt en niet meer loslaat." --Midwest
Book Review, Diane Donovan (over Eens Weg) Van de
bestverkopende mysterie-auteur Blake Pierce verschijnt
een nieuw meesterwerk van psychologische spanning.
OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN (een
Avery Black-mysterie - Boek 2) gaat over een nieuwe
seriemoordenaar die Boston stalkt: hij vermoordt zijn
slachtoffers op bizarre manieren en daagt de politie uit
met mysterieuze puzzels die verwijzen naar de sterren.
Naarmate de inzet wordt opgevoerd en de druk
toeneemt, moet de politie van Boston zijn meest briljante
en meest controversiële rechercheur inschakelen: Avery
Black. Avery, die nog steeds in de greep is van haar
vorige zaak, wordt geconfronteerd met een rivaliserend
district en een briljante, sluwe moordenaar die haar altijd
een stap voor is. Ze wordt gedwongen zijn duistere,
verwrongen geest binnen te dringen terwijl hij
aanwijzingen achterlaat voor zijn volgende moord en ze
wordt gedwongen in haar eigen geest te kijken wat ze
liever niet doet. Ze wordt genoodzaakt advies in te
winnen bij Howard Randall, de verwrongen
seriemoordenaar die ze jaren geleden achter de tralies
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zette, terwijl haar nieuwe, ontluikende leven met Rose en
Ramirez uit elkaar valt. En net wanneer het niet erger
kan worden, ontdekt ze iets anders: zijzelf kan het
doelwit zijn. Een psychologisch kat-en-muisspel leidt
Avery in een hectische race tegen de tijd door een reeks
schokkende en onverwachte wendingen, met een climax
die zelfs Avery zich niet kan voorstellen. OP DE
VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN is een duistere
psychologische thriller met hartverscheurende spanning.
Het is het tweede boek van een meeslepende nieuwe
serie, met een geliefd nieuw personage waardoor je tot
in de late uren pagina’s zal omslaan. Boek 3 in de Avery
Black-serie is binnenkort verkrijgbaar. "Een meesterwerk
op het gebied van thriller en mysterie. Pierce heeft
fantastisch werk verricht door karakters te ontwikkelen
met een psychologische kant, die zo goed zijn
beschreven dat we in hun gedachten kunnen
meevoelen, hun angsten kunnen volgen en juichen voor
hun succes. De plot is erg intelligent en zal je gedurende
het hele boek bezighouden. Dit boek zit boordevol
wendingen en zal je wakker houden tot het einde van de
laatste pagina." --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (over Eens Weg)
Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste
maar begaafde zoon uit een oud en deftig geslacht, die tot de dag waarop hij de lieflijke, kleine Inez ontmoet een wild leven leidt. Onder haar invloed wordt Peter, een
mens geslingerd tussen rede en hartstocht, van zichzelf
verlost . Als hun levens zich ten slotte scheiden, gaat
Peter alleen `de weg, die dieper voert in het hart der
eenzaamheid . Dit verrassende boek, dat, zonder
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overdrijving, tot de klassieken der moderne Nederlandse
literatuur gerekend mag worden, is geschreven met een
beheerst realisme en een wijsgerige, aristocratische
romantiek; het is zuiver, helder en bewogen en de
prachtige beschrijvingen van een sneeuwjacht over de
Rijn, de slapende Betuwe, de stad Arnhem, het strand,
de duinen en Den Haag omstreeks 1920 zullen de lezer
keer op keer treffen.
In het Engeland van de nabije toekomst is een extreem
rechtse regering gekozen. Haar nieuwe antiterreurwetten
geeft haar de volledige macht om mensen te arresteren
en vast te houden zonder proces. Arthur Priestley is een
zachtmoedige tandarts die op een goede dag wordt
opgepakt en naar 'De Inrichting' gebracht, een oud en
afgelegen victoriaans landhuis. Arthur heeft geen idee
waarom hij is opgepakt, en zijn vrouw Julia heeft zelfs
geen idee waar Arthur is. Samen met de journalist Tom
Clarke gaat ze op onderzoek uit. Opgesloten is niet
alleen een spannende en indringende thriller, het is ook
een roman die een onthutsend kijkje biedt in de nabije
toekomst; een toekomst waarin 'antiterreur' centraal
staat. Mét straatcommando's maar zonder rechters, mét
orde maar zonder recht, een toekomst waarin het lot van
één man niet meer telt. Arthur Priestley is zo'n man,
Opgesloten is zijn verhaal.
Er zijn twee bittere, eenzame jaren verstreken. De vrouw
van wie ik hield, is nu de vrouw die ik haat. Ik verlies
mezelf iedere avond in mooie vrouwen en hou mezelf
voor dat die toekomstvoorspelling gewoon oplichterij
was. Maar dan vraagt haar moeder me met haar te
trouwen. Ik zeg ja. Nu zal deze vrouw voor altijd de mijne
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zijn. Misschien was de voorspelling toch waar… Ik
verbind me aan een vrouw die nooit van mij zal houden.
Maar ik word liever haar echtgenoot dan dat ik iemand
anders mijn plek laat innemen. Het is beter om haar
lichaam iedere nacht te veroveren dan me eenzaam te
voelen met een andere vrouw. Veel beter.
Joss (18) wordt tijdens haar opleiding Tijdreizen
gekoppeld aan Mav, een buitenaards wezen. Gevaarlijk,
want een huurmoordenaar heeft het op Mavs leven
voorzien. Vanaf ca. 15 jaar.

Het begin van een bloedstollende nieuwe serie door
thrillerlegende James Patterson en bestsellerauteur
J.D. Barker Al sinds hun traumatische kindertijd
vertrouwen Michael en Megan Fitzgerald alleen
elkaar. Ze moeten wel, na alles wat hun ouders hun
hebben aangedaan. Als Michael thuiskomt en het lijk
van een onbekende vrouw in zijn badkuip vindt, belt
hij direct de politie. Maar als die even later op de
stoep staat, hebben ze bewijs dat Michael het
slachtoffer kende. Waarom kan Michael zich daar
niets van herinneren? Het mag duidelijk zijn dat
iemand een gruwelijk spel met hem speelt. Terwijl
Michael wordt afgevoerd naar het politiebureau, zet
Megan alles op alles om haar broer vrij te krijgen.
Als het dodental oploopt en de moorden steeds
meer herinneringen aan hun kindertijd oproepen,
begint zelfs zij te twijfelen. Hoe goed kent ze haar
broer echt? Pers en boekverkopers ‘Heeft alles wat
het seriemoordenaarsgenre nodig heeft: een race
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tegen de klok en spanning tot het eind.’ **** VN
Detective & Thrillergids ‘Dit boek blaast je omver,
een van de beste die ik tot nu toe gelezen heb.’
Clemens Gommers, Broese Boekverkopers, Utrecht
‘Voor liefhebbers van zeer spannende boeken is
Barker een nieuwe ontdekking! Een pageturner van
begin tot eind.’ Janna Navis, Boekhandel
Dominicanen, Maastricht
Ik riskeer alles voor Vanessa. Nog een laatste keer.
Ik kan niet de andere kant opkijken en haar familie
laten vermoorden door de Skull Kings. Ik moet iets
doen. Misschien kan ik het vertrouwen van haar
vader winnen. En eindelijk mijn vrouw terugkrijgen.
**bevat ook het verhaal van Carter**
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 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
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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
Het meedoen aan een realityshow is niet het slimste
wat ze had kunnen bedenken! Maar ze móét nu toch
echt trouwen. Dus geeft Casey zich op voor Kiss the
Bride, een show waarin nietsvermoedende mannen
voor het blok worden gezet. Een wanhoopsdaad om
haar vader en zuster te ontvluchten, die steeds meer
een claim op haar leggen. Casey is nu eenmaal een
doetje dat geen nee kan zeggen. Haar verloofde Joe
kan dat echter wél, voor de televisiecamera's van
Carmichael Broadcasting. Gelukkig is daar Adam
Carmichael himself om Casey te redden, dat wil
zeggen om de show te redden - én zijn eigen
zaakjes, naar later blijkt. Een schijnhuwelijk tussen
een onverbeterlijke romantica en een cynische
realist. Gelukkig is het niet voor eeuwig...
Renault Scénic Service and Repair ManualHaynes
Service and Repair Manuals2003 and Newer
Renault Scenic DCI - 120hp Turbocharger Rebuild
and Repair Guide708639-0010, 708639-5010,
708639-9010, 708639-10, 8200683855CreateSpace
Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde
kunstenaar worden en dolgelukkig worden met haar
grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al
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te goed dat dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet
haar acht jaar geleden achter in Wildstone, en een
carrière als kunstenaar kwam ook niet van de grond.
Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan
zitten, en ze begint vol goede moed aan haar nieuwe
baan als kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op
haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les
ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
De dochter van een Indische vader en een Amerikaanse
moeder raakt in de Tweede Wereldoorlog betrokken bij
het verzet als spionne voor de Britten.
In de novelle De zeer schone uren van Juffrouw
Symforosa (1918) staat de mislukte liefde centraal.
Juffrouw Symforosa, een begijn, woont op het
schilderachtige begijnhof van Lier en wordt verliefd op de
tuinier, Martienus. Als zij verneemt dat deze tuinier een
`godgewijd‘ leven en wel als pater wil gaan leiden, is zij
diep teleurgesteld. Later in het verhaal onderneemt zij
een bedevaart naar het klooster waar Martienus is. Daar
ziet zij hoe gelukkig hij is. De Vlaming Felix Timmermans
(1886 –1947) was schrijver en dichter. Hij was
autodidact en schreef toneelstukken, romans met een
historisch karakter, novellen, religieus getinte werken, en
gedichten. Naast schrijven schilderde en tekende
Timmermans ook. Hij illustreerde zijn eigen boeken. Ook
ontwierp hij de boekbanden van de meeste van zijn
boeken. In zijn tijd was hij een van Vlaanderens meest
vertaalde en productieve auteurs. Zijn bekendste werk is
zijn roman Pallieter (1916).
De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het
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antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger
en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom,
lust en verraad zijn aan de orde van de dag in
negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton
staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette
Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager,
tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend
moment voor waarna je weet dat niets ooit meer
hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat moment: de
seconde dat hij oog in oog kwam te staan met
Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist
te houden, zo diep was hij getroffen door haar
schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op
de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met
Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer
de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem
nog steeds niets meer dan een goede vriend en
vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel
te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De
pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is
uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire
historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant
‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet
de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’
Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle
Woman
Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over
de geboorte van Zuid-Afrika Zelden las ik de
geschiedenis van Zuid-Afrika zo helder en meeslepend
beschreven als in dit boek. - Anna Enquist 6 april 1652:
een handvol Hollandse tuinders stapt aan land op het
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zuidelijkste puntje van Afrika. Hun opdracht: sla telen
voor de bemanning van de passerende VOC-schepen uit
Amsterdam die door scheurbuik worden gedecimeerd.
De kolonisten houden het sla telen echter al snel voor
gezien en trekken naar het noorden om zich te vestigen
in het uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de
calvinistische traditie en met het geloof het uitverkoren
volk te zijn, gaan deze eerste kolonisten de confrontatie
aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op
zoek naar goud en diamanten komen ze in aanvaring
met de soldaten van koningin Victoria van GrootBrittannië. De Boeren delven na twee Boerenoorlogen
het onderspit, hoewel ze in twee Boerenrepublieken de
basis weten te leggen voor het apartheidsysteem in ZuidAfrika. In 1994 komt aan dat systeem een einde als
Nelson Mandela gekozen wordt tot de eerste zwarte
president van Zuid-Afrika. Dominique Lapierre werkte
veertien jaar als journalist voordat hij schrijver werd. Van
zijn boeken zijn wereldwijd meer dan veertig miljoen
exemplaren verkocht. De opbrengst van zijn boeken gaat
naar de humanitaire hulporganisatie Action pour les
Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit
indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet in het
minst omdat de met elkaar verweven geschiedenis van
Nederland en Zuid-Afrika onze aandacht ten volle waard
is. - Irene van Lippe-Biesterfeld, Prinses der
Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een gespleten
ziel die langzaam heelt. Dit imponerende boek voert u
mee op reis door de geschiedenis van dit fascinerende
land.- Foppe de Haan
This shop manual covers the proper disassembly,
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inspection, rework, assembly, and installation of the
turbocharger (including the variable vane system) found
on the RENAULT Scenic dCi - 120HP diesel cars.
Written by an industry professional, this book contains
full-color photos, diagrams, torque specs, and best
practices. Repairing your vehicle's turbocharger is easy
and cost effective-if you know how! Covers Turbocharger
Part Numbers 708639-0010, 708639-5010,
708639-9010, 708639-10, 8200683855
This shop manual covers the proper disassembly,
inspection, rework, assembly, and installation of the
turbocharger (including the variable vane system) found
on the Renault Scenic dCi diesel cars. Written by an
industry professional, this book contains full-color
photos, diagrams, torque specs, and best practices.
Repairing your vehicle's turbocharger is easy and cost
effective-if you know how! For a complete list of the
turbochargers covered in this guide, please see http:
//www.turborepair.net/scenic1

Een ijzersterk complotverhaal boordevol actuele
politieke thema’s . ‘Het Beiroet Protocol’ van Joel
C. Rosenberg is het bloedstollende vierde deel in de
Marcus Ryker-serie. De minister van Buitenlandse
Zaken is onderweg voor de ondertekening van een
vredesverdrag tussen Israël en de Saoedi’s. Maar
als speciaal agent Ryker en zijn team tijdens de
voorbereidingsreis worden gekidnapt, begint er een
ware nachtmerrie. Amerikaanse en Israëlische
troepen verzamelen zich om de gijzelaars te vinden
en terug te halen, maar Ryker weet dat het een race
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tegen de klok is... Moet hij wachten tot hij gered
wordt of proberen te ontsnappen – en hoe?
Kat Kavanagh heeft veel vrienden, een gewoon
baantje en denkt nooit meer aan het verleden. Dat is
haar verhaal. Maar is dat wel waar? Milo McIntyre
houdt van zijn moeder, van de
pindakaasbananenmuffins in het Funky Banana
café, en van de EHBO-lessen die hij na schooltijd
volgt. Hij denkt nooit aan zijn toekomst, tot de dag
dat alles voorgoed verandert. Dit is het verhaal van
Milo. Maar dan is er nog dat andere verhaal. Het
verhaal waarin het noodlot toeslaat en Milo en Kat
door een dramatisch auto-ongeluk samenbrengt. Zo
komt een diep verborgen familiegeheim voor eens
en voor altijd boven tafel.
A monograph on design bureau Smidswater,
showcasing their best projects in an array of design
disciplines.
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.
Terwijl Cayson worstelt met zijn besluit over de
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medische faculteit, bemerkt hij dat Slade zich
eigenaardig gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn waar hij
zegt dat hij is, en het wordt snel duidelijk dat hij iets
verborgen houdt. Cayson is er zeker van dat hij een
vriendin heeft, en hoe meer Slade het ontkent, hoe
meer dat Cayson kwetst. Waarom vertelt Slade hem
niet de waarheid? Hij besluit de zaak uit te spitten en
ontdekt iets dat hij nooit voor mogelijk had gehouden
... vooral niet van Slade. Trinity houdt haar relatie
met Slade geheim, maar wanneer Skye haar voor
een date koppelt aan een vriend, kan ze het aanbod
niet afwijzen. Slade is gek van jaloezie en weigert
haar ronduit op date te laten gaan. Maar Trinity
beseft dat ze de schijn moet ophouden. Slade duikt
echter plotseling op tijdens de tijd. En zijn komst zal
hun relatie voor altijd veranderen. Roland voelt zich
enorm schuldig tegenover Jasmine. Hoewel hij zich
verschrikkelijk voelt omdat hij zijn jeugdvriend heeft
verraden, voelt hij zich nog slechter door de manier
waarop hij Jasmine heeft behandeld. Vastbesloten
om het goed te maken, gaat hij achter haar aan, tot
ze ermee instemt om met hem uit te gaan — op een
echte date.
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