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Amigurumi zijn schattige, in het rond gehaakte knuffeltjes die in Japan razend populair zijn.
Ook bij ons groeit het aantal liefhebbers elke dag. Joke, een grafisch vormgeefster met een
voorliefde voor haken, verzamelt sinds 2011 de mooiste patronen van over de hele wereld op
haar website www.amigurumipatterns.net. Met meer dan 60.000 fans is die uitgegroeid tot een
ware community en een verzamelplek waar haakliefhebbers en ontwerpers elkaar treffen en
tips en patronen uitwisselen. Na het overweldigende succes van haar eerste boekje kriebelde
het bij Joke om voor een tweede keer op zoek te gaan naar de meest onweerstaanbare
beestjes om zelf te haken. En ze heeft ze gevonden: dit boek biedt opnieuw een verzameling
van 15 patronen van 12 designers, vrij eenvoudig zelf te maken, volledig aan je eigen voorkeur
aan te passen en leuk om te verzamelen of cadeau te doen. Met patronen voor beginners en
gevorderden: na een korte introductie tot de verschillende steken en technieken kan je meteen
aan de slag. Haken goes 3D met amigurumi, een ideale ontspanning voor elk moment.
Een man lijkt ten onrechte veroordeeld te zijn voor de moord op zijn grootmoeder.
Now more than ever, Subaru fanatics have a wealth of factory and aftermarket performance
upgrades at their disposal. In High-Performance Subaru Builder's Guide, author Jeff
Zurschmeide explains in detail the similarities and differences between the Subaru models,
and describes how to modify each for performance on the street and at the track. He uses over
300 color photos to show you how to modify your Impreza, Legacy, WRX, or STI for improved
acceleration, handling, braking, and style. The book provides detailed chapters explaining how
to modify the intake, exhaust, turbocharger, and computer systems for more horsepower and
torque--plus info on upgrading your drivetrain to handle all that power. If taking corners is your
thing, you'll find chapters on the suspension, steering, chassis, brakes, and wheels and tires. A
special chapter even shows you how to get started in your favorite type of racing, including
examples of successful racers and their cars.
A complete guide to used cars, vans, and trucks includes profiles of more than two hundred
car models sold over the past decade, along with information on specifications, service history,
safety records, recalls, and prices, and tips on choosing the right car. Original.
Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and enabling them
to go more places and enjoy nature more often. The authority on active adventure, Backpacker
is the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine whose editors personally
test the hiking trails, camping gear, and survival tips they publish. Backpacker's Editors' Choice
Awards, an industry honor recognizing design, feature and product innovation, has become the
gold standard against which all other outdoor-industry awards are measured.

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.
De eenentwintigjarige Autumn krijgt van haar steenrijke vader een wel heel
bijzonder verjaardagscadeau. Ze mag met haar vrienden meedoen aan een
realitygame waarbij je deel uitmaakt van een gesimuleerde drugsdeal,
ontsnapping uit een gevangenis, kidnapping of klopjacht. Noodkreten worden
bewust genegeerd, dat hoort bij het spel. Maar externe spelers weten Autumns
game binnen te dringen en zíj spelen voor het geld. Niemand wil Autumns
verjaardag bederven, maar als forensisch psychiater Jo Beckett niet ingrijpt,
keert niemand levend terug van het feestje... `Stephen King heeft helemaal gelijk,
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Meg Gardiner is een geweldige auteur. Tess Gerritsen `Gardiner toont zich de
vrouwelijke evenknie van Lee Child. Vrij Nederland `Alles wat spannend is
samengebald in één verhaal. de Volkskrant
‘Dit boek is niet bedoeld als hetze tegen Europa of Griekenland, noch als iets
anders wat mijn dochter zou kunnen vervelen. Ik heb het geschreven om te
kijken of ik een recalcitrante tiener ervan kon overtuigen dat economie te
belangrijk is om alleen aan economen over te laten – en te leuk om
veronachtzaamd te worden door mensen die zich doorgaans niet met geld en
financiën bezighouden. Dat er, als je goed kijkt, achter elke economische theorie
een fascinerend debat schuilgaat: een debat over menselijke angsten waaraan
tot nog toe alleen dichters, toneelschrijvers en musici een zinnige bijdrage
hebben geleverd.’
Features include MSRP and dealer invoice prices, specifications and reviews,
standard and optional equipment, and buying and leasing advice. Readers get
access to toll-free car-buying service.
Eeuwenlang heeft een clandestien genootschap geheimen bewaard die de
wereld kunnen veranderen. Nu is de veiligheid van die geheimen afhankelijk van
één man... en een vrouw die hij nauwelijks kent... Braverman Shaw – ‘Bravo’
voor zijn vrienden – heeft altijd geweten dat zijn vader geheimen had. Pas
wanneer Dexter Shaw bij een mysterieuze explosie om het leven komt, ontdekt
Bravo dat zijn vader een vooraanstaand lid was van een sekte die gesticht was
door de volgelingen van Franciscus van Assisi en die al eeuwen geleden zou zijn
ontbonden. Al meer dan achthonderd jaar bewaakt de orde een verloren
gewaand testament uit het begin van onze jaartelling dat het christendom tot
wankelen kan brengen. Dexter Shaw was de laatste bewaarder van het
testament en Bravo is zijn uitverkoren opvolger. Nu moet Bravo, cryptoanalist en
kenner van de Middeleeuwen, de duistere aanwijzingen van zijn vader volgen om
het verborgen testament te vinden. Hij wordt geholpen door Jenny Logan, een
gedreven jonge vrouw die door de orde is aangesteld om Bravo te beschermen.
Maar hij ontdekt al gauw dat hij niemand kan vertrouwen. Zelfs Jenny niet...
strongDe pers over Eric Van Lustbader: ‘Als erfgenaam van de overleden
geestelijk vader van Bourne, de succesvolle thrillerschrijver Robert Ludlum, weet
Eric Van Lustbader in Het Bourne Testament de sfeer uit de bestsellers van zijn
vroegere vriend uitstekend te treffen.’ – De Telegraaf ‘**** – De vaderzoonrelatie is verbluffend sterk opgetekend. Maar vooral de gevechten beschrijft
Lustbader zo beeldend dat ze de term high definition verdienen.’ – Veronica
Magazine ‘Een waardige opvolger van de boeken van Ludlum.’ – Crimezone.nl
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