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Popular Science 1987
Traffic, Environment, Politics Joop Schopman 2000 The
advance of motorized traffic has brought our attention
to its disadvantages. Noise and exhaust gases do not
just annoy people, they threaten human health and
welfare. This book reports the scarcely available
measurements of emissions to which adverse health
effects are attributed. From these data it appears that
although hardly any particular health effect can be
scientifically proven to be caused by road traffic
combined these effects strongly indicate that public
health is endangered and action should be taken. The
1950-1980 efforts by the US government to formulate
exhaust standards for cars are used to illustrate the
political difficulties inherent in such undertaking.
Cars & Parts 1988
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt
een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn
eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om
zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de
hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia
Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven op
zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een
ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt
omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij
weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of
bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de
controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt.
Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten
graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor
altijd verliezen.
Russische poppetjes Jos Pierreux 2021-06-15 In China
steekt een onbekend virus de kop op: corona. Eerst
reageert het Westen lacherig tot Europa eindelijk in de
gaten krijgt dat het ernst is. Een pandemie kondigt zich
aan, het land stevent af op een lockdown. In die almaar
benauwendere sfeer is het voor de Knokse politie
moeilijk werken. Een bejaarde, die deerlijk toegetakeld
op een bankje wordt aangetroffen, beweert dat hij is
gevallen terwijl nogal wat verwondingen op mishandeling
wijzen. Het blijkt slechts het eerste dubieuze voorval
te zijn in een lange rij. Een afrekening, een
homejacking en een hoog oplopend dispuut tussen een
huurder en een eigenaar... Het is niet altijd duidelijk
wat een misdaad is en wat niet. Maar waarom zou een
slachtoffer liegen en waarom worden misdrijven niet
aangegeven en aanklachten ingetrokken? Toeval? Of is
hier meer aan de hand? Luk Borré breekt er zich het
hoofd over. Tijdens het onderzoek wordt de inspecteur
bijgestaan door een ambitieuze nieuweling. Die heeft zo
zijn eigen problemen. Na drie nominaties kreeg Jos
Pierreux (1957) welverdiend de Hercule Poirotprijs 2018
voor zijn meest persoonlijke thriller Niets erger dan
spijt. De jury noemde het een 'tour de force'. Pierreux'
thrillers, waaronder zijn laatstverschenen Het tweede
skelet, spelen zich meestal in de kuststad Knokke af.
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Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in
de Cascarilla Gardens-serie, die zich afspeelt in de
Caraïben in de 18e eeuw. De jonge Deirdre neemt een
onbezonnen beslissing, en de gevolgen reiken verder dan
ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op
omringd door de liefde van haar moeder Nora en haar
stiefvader. Ondanks het schandaal rondom haar geboorte,
heeft ze over aandacht van de planterszonen van het
eiland niet te klagen. Maar mannen laten haar volledig
koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet.
Deirdre en Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en
het leven lijkt hen toe te lachen. Maar dan laat de
jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken
van een grote fout, en opeens is ze nergens meer zeker
van – zelfs niet van haar leven... ‘Dochter van de
mangroven’ is het tweede boek in de Cascarilla Gardensserie van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar
heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder andere de series
De vrouwen van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied
van de wolken’, ‘De roep van het land’) en De sterren
van Matariki (‘Het land met de gouden kust’, ‘De schaduw
van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een
wilde papaver’ van Henny Thijssing-Boer gaat over de te
vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen opgroeit. Ze
lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles te
kunnen praten, tot het moment dat een onbekende jongeman
in het dorp komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend
door het leven zelf en probeert in het dorp de rust
terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt,
maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan
zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende
streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder meer
‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.
Motor Trend Walter A. Woron 1977
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De
inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het
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 negentiendeeeuws 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
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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
Road & Track 1977-03
American Book Publishing Record 2002
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today
Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een nieuwe,
intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt.
Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden. Hij
verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar
lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling. Maar
ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de
klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde
voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw
moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om
de man te vinden die me had verkocht.
Uit de bocht Jeremy Clarkson 2012-06-06 Hoe voelt het om
in een auto te rijden die bewust probeert je om het
leven te brengen? Deze en vele andere brandende vragen
baren Jeremy Clarkson zorgen, wanneer hij besluit om
erop uit te trekken om de wereld op vier wielen te gaan
verkennen. Terwijl hij complete legioenen aan op
machtbeluste verkeersagenten die de wegen proberen te
blokkeren ontwijkt: - laat hij zien hoe de wereld van
getunede auto s vergeleken kan worden met een
dierenasiel, - onthult hij waarom St. Moritz misschien
wel de geweldigste stad van de wereld is, - herinnert
hij ons eraan dat Zwitserland zo bang is voor sneeuw,
dat elke gevallen sneeuwvlok direct gearresteerd wordt,
- en stelt hij dat het wassen van auto s verspilde tijd
is. Uit de bocht reist over de gehele wereld, is
grappig, oneerbiedig en soms ronduit grof. Het staat vol
met nieuwsgierige en fascinerende, maar verder volstrekt
nutteloze feiten en verhalen over bijna alles onder de
zon (maar toch ook vooral over auto s). Het is Jeremy
Clarkson in zijn meest briljante vorm.
Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04 Een zinderend
en openhartig autobiografisch boek In een bocht van een
slingerende weg tussen bos en olijfgaarden in NoordItalië staat het huis dat Alma’s ouders als ruïne
kochten. Al in haar eerste levensjaar namen ze haar mee,
en sindsdien ging er geen zomer voorbij zonder het huis
waar alles zich intenser af lijkt te spelen dan in
Nederland. Alma’s vader werd er ziek en overleed het
jaar daarna, een maand voordat ze naar Italië zouden
gaan. Het huis dat zo vervlochten was met hem,
symboliseerde zijn afwezigheid, en in de zomers daarna
werd het gemis steeds heviger. Op verschillende momenten
in Alma’s leven liet de taal haar in de steek, nu wendt
ze juist die taal aan om grip op de gebeurtenissen te
krijgen. In Bewaar de zomer neemt Alma Mathijsen de
lezer mee naar de zomers in het huis waar ze haar rouw
leerde verstoppen tussen de spleten en waar ze ontdekte
hoe ze zichzelf moest laten vallen van de hoogste brug
in de vallei. In dit zinderende en openhartige
autobiografische boek reflecteert Mathijsen op verlies,
volwassen worden, taal en liefde.
Automotive Industries 2003
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De
bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix (1)
EEN NIEUWE HORIZON Vanessa heeft een zware tijd achter
de rug: binnen een paar maanden heeft ze haar echtgenoot
verloren en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven
in rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te beseffen
dat de man die er steeds voor haar was in die moeilijke
periode, inmiddels meer voor haar is geworden dan zomaar
een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar te
voelen... Voor Paul Haggerty is het niet meer dan
logisch dat hij de vrouw van zijn beste vriend heeft
bijgestaan in haar verdriet. Gemakkelijk was dat niet,
gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd op
haar is. Nu heeft hij het gevoel dat er iets is
opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter met het idee
dat hij zijn overleden vriend verraadt. Net wanneer hij
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voor zijn gevoelens durft uit te komen, gooit een andere
vrouw roet in het eten. Krijgen Paul en Vanessa een
tweede kans en vinden ze de liefde waarnaar ze zo
verlangen? Als het aan hun vrienden in Virgin River
ligt, moet het lukken! (2) MET DE STROOM MEE Shelby
McIntyre heeft een wens: de man van haar dromen vinden.
Die man moet beschaafd, gladgeschoren en netjes zijn, en
hij moet als een blok voor haar vallen. Maar omdat
droommannen nu eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn,
en ze vindt dat ze na vijf jaar voor haar zieke moeder
zorgen wel wat afleiding heeft verdiend, besluit ze
eerst een tijdje vakantie te vieren. En waar kan ze dat
beter doen dan in Virgin River, op de boerderij van haar
oom Walt? Luke Riordan heeft twintig jaar als
helikopterpiloot in het leger gediend. Nadat hij voor de
derde keer is neergeschoten, vindt hij het genoeg
geweest. Jaren geleden heeft hij een paar blokhutten aan
de oever van de Virgin gekocht. Die gaat hij opknappen
en verkopen. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij dan wel
weer. Hij is in ieder geval niet van plan zich aan iets
of iemand te binden. In Jacks café komen Luke en Shelby
elkaar tegen, en het is meteen duidelijk dat ze de
laatste mensen op aarde zijn die een relatie zouden
moeten krijgen. Maar in Virgin River lopen de dingen
nooit zoals verwacht... (3) NA DE STORM In een poging om
zijn verleden achter zich te laten, besloot Rick Sudder
zich aan te sluiten bij het Korps Mariniers. Dat
uitzending naar Irak niet lang daarna volgde, aanvaardde
hij als een risico van het vak. Nu is hij terug in
Virgin River, en hij is niet meer de man die hij ooit
was. Zijn verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij
heeft last van woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz
durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de
hoop op een normaal en gelukkig leven opgegeven. Liz en
Jack, Ricks pleegvader, zijn vastbesloten het er niet
bij te laten zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen
afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat er een manier moet
zijn om hem duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar
voorgoed veranderd is, maar dat dat niet betekent dat
hij nooit meer zal kunnen genieten. Ze krijgen hulp uit
onverwachte hoek als Dan Brady, het zwarte schaap van
het stadje, zich ermee gaat bemoeien. Kunnen ze samen
Rick helpen zich met zijn lot te verzoenen? EEN
ONVERWACHT KERSTCADEAU - GRATIS EXTRA VERHAAL Onder de
kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie een
doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat ze
intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts komt,
ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer – de
aantrekkelijke vriend van haar broers die haar vroeger
niet zag staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen, lijkt
hij zijn ogen niet van haar af te kunnen houden! Deze
boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los
verkrijgbaar.
Traffic Tom Vanderbilt 2011-06-14 Waarom gaan auto s in
de andere rijstrook altijd sneller? Waarom belemmeren
verkeerslichten het verkeer? Waarom gebeuren de meeste
ongelukken bij warm en droog weer? Waarom staan mensen
in de file maar mieren niet? Waar gaan al die mensen
toch naartoe? Waarom rijden we zoals we rijden? Traffic
analyseert alledaagse verkeerssituaties die
automobilisten allemaal kennen: de ergernis over andere
automobilisten, de file, de snelle flirt, toeter- en
inhaalgedrag (van de anderen uiteraard). Traffic laat op
fascinerende én komische wijze zien dat ons rijgedrag
veel zegt over ons karakter en dat rijgedrag een
uitgelezen mogelijkheid biedt om de menselijke natuur te
onderzoeken. Door dit boek gaan we anders naar onszelf
kijken, en wie weet maakt dat ons betere automobilisten.
Wie Traffic heeft gelezen, zit voorgoed op een andere
manier achter het stuur. Download de Engelstalige
voetnoten als PDF.
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14
Gebonden boek Meesterverteller Willem de Ridder is erin
geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken
in een eenvoudige boodschap. Hij breekt een lans voor
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het vormen van fanclubjes, waarin de leden fans zijn van
elkaar en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Zijn
ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je niet
meer los.
Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04 Wegdromen met
een verhaal dat je raakt met Onverwacht geluk, de nieuwe
roman van Danielle Steel! Als de jonge Isabelle McAvoy
bij een kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere Putnam
Armstrong ontmoet, voelt haar leven als een droom. Maar
als ze plotseling zwanger raakt, weet ze dat trouwen
uitgesloten is en vlucht ze terug naar New York. Maar
vanaf dat moment lijkt ze altijd pech te hebben in de
liefde... Wanneer Isabelle jaren later, na drie mislukte
relaties maar drie prachtige dochters, toch ineens uit
onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk alles
voor de wind te gaan. Maar hoe sterk is de band tussen
Isabelle en haar dochters als er een geheim uit het
verleden aan het licht komt?
Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15 Ze is een
expert in bruiloften... Die van anderen! Als
weddingplanner heeft Callie alles al talloze keren langs
zien komen: van de ring tot de jurk, van de stralende
blikken tot... de tranen van verdriet. En het is precies
dat laatste wat haar ervan weerhoudt om zelf op zoek te
gaan naar een man. Eén keer voor het altaar in de steek
gelaten worden is meer dan genoeg! Maar wanneer ze
terugkeert naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde,
Tanner, tegen het lijf loopt - sexyer dan ooit - weet ze
ineens niet meer zo goed waarom ze de liefde heeft
afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is een geboren
adrenalinejunk, en nu heeft hij ineens de
verantwoordelijkheid voor zijn puberende zoon. Daar
heeft hij zijn handen aan vol: Troy is brutaal en heeft
problemen op school. Dan komt de mooie Callie als een
droom terug in Tanners leven. Iets aan haar zorgt ervoor
dat hij steeds meer vertrouwen krijgt in zijn nieuwe
vaderrol - én dat hij ondertussen haar hart wil
veroveren!
Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack Mars
2016-09-20 “Een van de beste thrillers die ik gelezen
heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal je vanaf
het begin in de ban houden. Het is de auteur
ongelooflijk goed gelukt om een reeks volledige en
aangename personages te creëren. Ik kan bijna niet
wachten op het vervolg.” - Books and Movie: Reviews,
Roberto Mattos (ref Alles op alles) AMBTSEED is boek #2
in de succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES is
boek #1 en is gratis te downloaden! Een biologisch
middel wordt gestolen uit een biocontainment
laboratorium. Het is virulent en heeft de kracht om
miljoenen te doden. Er ontstaat een wanhopige nationale
jacht om de terroristen te vangen voordat het te laat
is. Luke Stone, hoofd van een elite-eenheid binnen de
FBI, met zijn eigen familie nog steeds in gevaar, heeft
gezworen om te stoppen. Maar wanneer de nieuwe
president, nog nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan hij
haar niet de rug toe draaien. Schokkende verwoesting
volgt, en het kronkelt zich een weg tot helemaal aan de
president toe. Haar eigen familie komt in gevaar. Haar
kracht wordt getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol
stapt, verrast ze zelfs haar naaste adviseurs. De
presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld
hebben. Met zijn team in gevaar en aan zijn lot
overgelaten, wordt het persoonlijk voor Luke. Maar Luke
Stone geeft niet op voordat hij of de terroristen, dood
zijn. Luke realiseert zich al snel dat het eigenlijke
doelwit van de terroristen waardevoller en
angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon voorstellen.
Maar met slechts een paar dagen te gaan voor de dag des
oordeels, is het onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan
stoppen wat al in beweging is gezet. Een politieke
thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt op het
drastische internationale toneel, met onverwachte
wendingen en bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek
#2 in de Luke Stone reeks, een explosieve nieuwe reeks
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die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek #3 in de
Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een
koude novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur
Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht
door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen
verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie
met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen
dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden.
Er is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze
vinden overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn
tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen
losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op.
Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in
het land wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen een
onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong
meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze
verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat
het is als een familielid wordt weggerukt en je vol
vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De
zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te
vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor
of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina
ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende
serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en
Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart
geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
Motor Age 1943
Small Business Sourcebook Yolander A. Johnson 1998
Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan / druk 1
Marianne Busser 2009-09 Tien verhaaltjes over koning
Bobbel en zijn koningin. Ze beleven de gekste avonturen
en blijven altijd optimistisch. Met veel kleurige,
vrolijke illustraties. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
Small Business Sourcebook 2010 A guide to the
information services and sources provided to 100 types
of small business by associations, consultants,
educational programs, franchisers, government agencies,
reference works, statisticians, suppliers, trade shows,
and venture capital firms.
Montgomery Ward [catalogue]. 1955
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de
wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP
Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen.
Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver
uit om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt
aan een boek over de geschiedenis van de familie
Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om
zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen.
JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen
van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn
ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP
van plan is de vuile was over de familie buiten te
hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen.
Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met de
charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als
in de voorgaande romans van de auteur is de stijl van
het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD
Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen op
de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en
absoluut een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl
‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’
Libelle
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01
1830: koning Willem I wordt overrompeld door een
revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De
revolutionairen, onder leiding van de Brusselse
republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse
kroonprins Willem wil koning van België worden, maar de
republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen voeren
ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de
republikeinen ten slotte geliquideerd worden door de
monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat. Maar in
Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn'
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België nog niet op. Een masterclass in politiek.
Meesterverteller Johan Op de Beeck reconstrueert
minutieus en meeslepend het ontstaan van België. Dit
rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor
iedereen die geïnteresseerd is in onze vaderlandse
geschiedenis en politiek.
Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit boek is
onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van
deze serie zijn verbonden door hun passie voor
literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke
domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels
zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij
tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de
mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken
serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten.
Het draagt bij in het behouden van prachtige
wereldliteratuur werken.
Een Gelofte Van Glorie (Boek #5 In De Tovenaarsring)
Morgan Rice 2014-10-11 In EEN GELOFTE VAN GLORIE (Boek
#5 in de Tovenaarsring), vertrekken Thor en zijn
vrienden van de Krijgsmacht op een epische tocht naar de
uitgestrekte wildernis van het Rijk om het eeuwenoude
Zwaard van het Lot te vinden en de Ring te redden. Thor
vriendschappen worden sterker terwijl ze naar nieuwe
plekken afreizen, het tegen onverwachte monsters opnemen
en zij aan zij strijden in onvoorstelbare gevechten. Ze
bezoeken exotische landen en ontmoeten wezens en mensen
die hun verbeelding te boven gaan, terwijl het gevaar
aan alle kanten op de loer ligt. Ze zullen al hun
vaardigheden nodig hebben als ze willen overleven
terwijl ze het spoor van de dieven volgen, dieper en
dieper het Rijk in. Hun zoektocht brengt hen naar het
hart van de Onderwereld, één van de zeven koninkrijken
van de hel, waar de ondoden regeren en de velden zijn
bezaaid met botten. Thor moet al zijn krachten oproepen,
en worstelt om te begrijpen wie hij nu werkelijk is. In
de Ring moet Gwendolyn de helft van het Koninklijk Hof
naar de Westelijke vesting van Silesia leiden, een
duizend jaar oude stad op de rand van het Ravijn.
Silesia’s versterkingen hebben er voor gezorgd dat de
stad elke aanval heeft weten te doorstaan—maar ze hebben
het nog nooit moeten opnemen tegen een leider als
Andronicus, met zijn leger van een miljoen mannen.
Gwendolyn leert wat het betekent op koningin te zijn. Ze
neemt haar leidende taak op zich, met Srog, Kolk, Brom,
Steffen, Kendrick en Godfrey aan haar zijde, om de stad
voor te bereiden op de oorlog. Ondertussen glijdt Gareth
steeds dieper weg in zijn krankzinnigheid en moet hij op
zijn hoede blijven voor degenen die hem uit de weg
trachten te ruimen, terwijl Erec vecht voor zijn leven
om zijn liefde Alistair en de stad Savaria te redden van
de wilden die de Ring binnen zijn gedrongen. En Godfrey,
wederom verleid door de alcohol, zal moeten besluiten of
hij klaar is om zijn verleden achter zich te laten en de
man te worden die hij had moeten zijn. Terwijl ze
vechten voor hun levens en de situatie niet erger lijkt
te kunnen worden, eindigt het verhaal met twee
schokkende plotwendingen. Zal Gwendolyn de aanval
overleven? Zal Thor het Rijk overleven? Zal het Zwaard
van het Lot gevonden worden? EEN GELOFTE VAN GLORIE is
een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en
minnaars, ridders en draken, intriges en politieke
machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten,
van bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van
eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een
fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit
zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken.
Het boek is 75.000 woorden.
De derde industriele revolutie Jeremy Rifkin 2013-08-28
Naar een transformatie van economie en samenleving De
economie van de twintigste eeuw, mogelijk gemaakt door
olie en andere fossiele brandstoffen, lijkt in een
eindfase gekomen. Met wellicht een nieuwe wereldwijde
crisis in het vooruitzicht zijn we wanhopig op zoek naar
chilton-chrysler-full-size-trucks-1997-01-repair-manual-covers-all-us-and-can

een duurzaam economisch model. Rifkin laat zien hoe
internettechnologie en groene energie voor een derde
industriële revolutie kunnen zorgen. De auteur schetst
het beeld van honderden miljoenen mensen die in huizen,
kantoren en fabrieken hun eigen zonne-, wind- en
geothermische energie produceren en die energie met
elkaar delen via een `energie-internet zoals we nu via
internet informatie creëren en met elkaar delen. `Zijn
creatieve denken is van grote inspiratieve betekenis
voor zowel beleidsmakers als gewone burgers. José Manuel
Barroso, voorzitter van de Europese Commissie `Jeremy
Rifkin laat helder zien hoe groene energie en
distributie ervan via het internet van grote invloed zal
zijn op de samenleving en het milieu. Nature
Style your Life Lonneke Nooteboom 2020-04-15 Nederlands
populairste styliste verrast je met haar humor,
persoonlijke anekdotes en natuurlijk haar geweldige
stijladvies! Style your life van Lonneke Nooteboom is
een unieke combinatie van stijlgids én
motivatiehandboek. De fashion en celebrity styliste laat
met dit boek niet alleen zien hoe je de knapste versie
van jezelf kunt zijn, maar inspireert ook om voor jezelf
te kiezen. Lonneke deelt haar persoonlijke en
inspirerende verhaal over het najagen van haar droom,
geeft een uniek kijkje in haar drukke leven en laat je
natuurlijk niet in de steek wat stylingtips en -tricks
betreft! Het boek bevat praktische tips over het
combineren van een druk werkleven met een gezin, me-time
en sporten, over het bijhouden van je agenda en over
keuzes maken en groeien op businessgebied. Daarnaast
geeft Lonneke natuurlijk ook haar beautygeheimen en
favoriete shopadresjes prijs, vertelt ze je alles over
haar verzameling vintage treasures en legt ze haarfijn
uit wat haar unieke stylingmethode nu precies inhoudt.
Kortom: met Style your life vind je de (levens)stijl die
bij je past!
Chilton's Chrysler Full-size Trucks 1997-01 Repair
Manual Joseph Pellicciotti 2008-08-01 Total Car Care is
the most complete, step-by-step automotive repair manual
you'll ever use. All repair procedures are supported by
detailed specifications, exploded views, and
photographs. From the simplest repair procedure to the
most complex, trust Chilton's Total Car Care to give you
everything you need to do the job. Save time and money
by doing it yourself, with the confidence only a Chilton
Repair Manual can provide.
Forthcoming Books Rose Arny 2001
Paperbound Books in Print 1991
Eens weggekwijnd (een Riley Paige Mysterie—Boek #6)
Blake Pierce 2020-02-27 “Een meesterwerk van thriller en
mysterie! De auteur heeft fantastisch werk gedaan bij
het ontwikkelen van personages met een psychologische
kant die zo goed beschreven is dat we voelen wat ze
denken, hun angsten ervaren en meejuichen met hun
succes. Het plot is zeer pakkend en gedurende het hele
boek vermakelijk. De wendingen van het verhaal houden je
wakker van de eerste tot de laatste pagina.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg) EENS
WEGGEKWIJND is boek #6 van de bestselling Riley Paigemysteriereeks, die begint met de #1 bestseller EENS WEG
(Boek #1)! Mannen en vrouwen duiken dood op in de
buitenwijken van Seattle, vergiftigd door een
mysterieuze chemische stof. Wanneer een patroon wordt
ontdekt en het duidelijk wordt dat er een verdraaide
seriemoordenaar op jacht is, zet de FBI hun beste troef
in: Special Agent Riley Paige. Riley wordt aangespoord
om terug te keren naar het heetst van de strijd, maar
Riley, nog steeds opgeschrokken door de aanvallen op
haar familie, is terughoudend. Toch weet Riley dat ze
geen andere keuze heeft naarmate de lichamen zich
ophopen en de moorden onverklaarbaarder worden. De zaak
brengt Riley diep in de verontrustende wereld van
verpleeghuizen, ziekenhuizen, dwalende zorgverleners en
psychotische patiënten. Terwijl Riley dieper in de geest
van de moordenaar duikt, realiseert ze zich dat ze op
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jacht is naar de meest angstaanjagende moordenaar van
allemaal: iemand wiens waanzin geen diepte kent - en die
er misschien toch gewoon schokkend doorsnee uitziet. Een
hartverscheurend spannende, duistere psychologische
thriller. EENS WEGGEKWIJND is boek #6 in een meeslepende
nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – dat je
tot laat in de nacht zal laten doorlezen. Boek #7 in de
Riley Paige serie zal binnenkort beschikbaar zijn.
De Genade Hans Theys 2021-03-10 Een dromerige
rechercheur onderzoekt de verdwijning van een hopeloos
verstrikte kunstcriticus en vader. Geheimen,
schijngestalten en andere zwarigheden vormen obstakels
op een pad dat uiteindelijk leidt tot een oplossing van
het mysterie. De lezer is ook getuige van de laatste
zeven levensdagen van de vermiste. Een verrassende
ontknoping werpt nieuw licht op de wederwaardigheden van
de rechercheur. De Genade is een droogkomisch
detectiveverhaal, literaire suspense van de hoogste
orde.
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake
Pierce 2017-02-27 In het noorden van New York worden
vrouwen vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze
wijze in kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de
bizarre aard van de moorden – en het gebrek aan
aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en er is maar
één agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special Agent
Riley Paige. Riley, die nog van slag is over haar
laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze is
er nog steeds van overtuigd er dat een voormalig
seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet
dat haar vermogen om de geest van een seriemoordenaar
binnen te dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn
om deze zaak op te lossen. En ze kan gewoon niet
weigeren; zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal
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drijven. Rileys zoektocht brengt haar dieper in de
verwarde geest van een moordenaar, en leidt haar naar
weeshuizen, psychiatrische inrichtingen en gevangenissen
in een poging om zijn psychose helemaal te doorgronden.
Ze beseft dat ze het tegen een ware psychopaat opneemt
en ze weet dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar
baan staat op de tocht en haar gezin is het doelwit...
Met haar kwetsbare geest die op instorten staat, zou het
allemaal te veel voor haar kunnen worden – en te laat.
Eens gepakt is een duistere psychologische thriller met
een spanning die je hartslag omhoog jaagt. Het is het
tweede boek in een aangrijpende nieuwe serie – met een
geliefd nieuw personage – die ervoor zorgt dat je tot
laat in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley
Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit
is het waargebeurde verhaal van een visser en zijn
dochter, die al een tijd geleden hun vaderland
ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot de zee
over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw
leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op,
maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het
verhaal van de tientallen reisgenoten die langdurig
ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met
elkaar verknoopte levens, bijeengebracht op een
beslissend moment. Niet iedereen heeft het overleefd.
Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden dokter,
ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water
breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is
- voor de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen
migrant en maatschappij tot een nieuwe vorm van
samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een
persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de
familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten
sprak.
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