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Rates consumer products from stereos to food processors

From DVD players to home theater systems to compact disc players, consumer experts offer more than two hundred reviews of
the top brand-name products in home electronics, helping buyers make educated decisions in choosing from the latest equipment.
Original.
Washington, 1972. Derek Strange heeft de politie verlaten en is zojuist voor zichzelf begonnen als privédetective. Zijn voormalige collega
Frank `de bloedhond Vaughn werkt er nog altijd. Wanneer een jonge vrouw Strange inschakelt om een zoekgeraakte ring op te sporen,
betreedt Derek het werkgebied van Vaughn. Daar is een drugsgebruiker vermoord doodgeschoten in zijn appartement. Al snel komen beide
mannen de moordenaar op het spoor, Red Fury, zo genoemd vanwege zijn uiterlijk en de auto waarin zijn vriendin rijdt. Het interesseert hem
niet wie hij moet vermoorden om te krijgen wat hij wil. Wanneer het geweld escaleert en er steeds meer op het spel komt te staan, weten
Strange en Vaughn dat er maar één manier is om deze man te pakken: hun eigen manier.

Home Electronics Buying GuideSignet
Judith Dunbar is veertien als ze wordt ondergebracht op een kostschool in Cornwall omdat haar familie in het buitenland verblijft.
Ze sluit vriendschap met de eigenzinnige Loveday en leert een nieuwe wereld kennen: de rijkdom en glamour van de Britse
aristocratie. Het landgoed van Lovedays familie voelt als een tweede thuis. Totdat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt en Judith –
weer helemaal op zich zelf aangewezen – heel andere dingen leert, over moed... en over liefde. Ze zal een lange reis moeten
maken voor ze eindelijk thuis kan komen. De thuisreis is een grootse, meeslepende roman, met het reliëf van het echte leven, rijk
aan detail, zorgvuldig en subtiel in observatie.
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