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Na een nare scheiding heeft Tara Kendall haar baan
opgezegd om in Parable een carrière te beginnen als
kippenboerin. Haar boerderijtje is een waar paradijs, en
tussen de kakelende kippen komt ze helemaal tot rust.
Alleen de roestige trailer aan de overkant is haar een
doorn in het oog. Net als de bewoner, de irritant
zelfverzekerde cowboy-sheriff met wie ze al een paar
keer een aanvaring heeft gehad. En aan wie ze op een
of andere manier telkens moet denken. Het hoofd van
sheriff Boone Taylor staat niet naar romantiek. Al
helemaal niet nu zijn twee zoontjes, die sinds het
overlijden van zijn vrouw door zijn zus werden opgevoed,
weer bij hem komen wonen. Het is dus te gek voor
woorden dat zo'n stoere vent als hij geen woord kan
uitbrengen als hij zijn nieuwe buurvrouw tegenkomt! Hij
besluit haar zoveel mogelijk te mijden. Maar dan wordt
hij weggeroepen voor een noodgeval, en is Tara de
enige die hij kan vragen op de jongens te passen...
The Audi A6 (C5 platform) Repair Manual: 1998-2004 is
a comprehensive source of service information and
technical specifications available for Audi A6 and S6
models build on the C5 platform, including the allroad
quattro and the RS6. The aim throughout has been
simplicity and clarity, with practical explanations, step-bystep procedures and accurate specifications. Whether
you're a professional or a do-it-yourself Audi owner, this
manual helps you understand, care for and repair your
Audi. Engines covered: * 1998 - 2001 2.8 liter V6 (AHA,
ATQ) * 1999 - 2004 4.2 liter V8 (ART, AWN, BBD) *
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2000 - 2004 2.7 liter V6 biturbo (APB, BEL) * 2002 2004 3.0 liter V6 (AVK) * 2003 - 2004 4.2 liter V8 (BAS) *
2003 - 2004 4.2 liter V8 biturbo (BCY) Transmissions
covered: * 5-speed manual AWD (01A) * 6-speed
manual AWD (01E) * 5-speed automatic AWD (1L) *
5-speed automatic FWD or AWD (1V) * Continuously
variable transmission (CVT) FWD (01J)
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de
bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke tante en oom. Op
zijn elfde hoort hij dat hij een tovenaar is. Dat verandert
zijn hele leven. Vanaf ca. 11 jaar.
Was het Nerderlandse optreden in de Indonesische archipel
een onderdeel van wereldwijde 'modern imperialisme'? Of
was de uitbreiding van het Nederlands gezag onder de
eigentijdse noemer van 'pacificatie' een ander fenomeen? Het
wetenschappelijk debat hierover is nog volop gaande. Dit
boek over de relatie tussen het sultanaat Djambi (zuidsumatra) en het Indische gouvernement (Batavia)--met op de
achtergrond nog het Ministerie van Koloniën in Den
Haag--kiest daarin een eigen positie. De periode van circa
een eeuw (1830-1907, gevolgd door een epiloog tot 1949),
die wordt bestreken, verschaft een dwarsdoorsnede van de
geschiedenis van het Nederlands kolonialisme, waarin de
afzonderlijke lagen met hun verschillende kleuring zichtbaar
worden. Op deze wijze komen zeer uiteenlopende aspecten
aan bod: politieke misverstanden rond 1830, buitenlandse
bemoeienis met de regio, een Amerikaanse avonturier en de
rol van politieke rituelen. Deze vormen--tezamen met de
lange tijd succesrijke overlevingsstrategieën van een
onbereikbare sultan, oliebelangen, oorlog en een guerrilla--de
bouwstenen van het verhaal. In een slothoofdstuk vergelijkt
de auteur het Nederlandse optreden in Djambi met andere
expedities, die rond 1900 de koloniale staat tot een eenheid
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smeedden. Toetsing van de Djambische geschiedenis aan de
imperialismetheoriëen leidt tot de conclusie dat de
Nederlandse expansie zeker als Nederlands imperialisme is
aan te merken. Redenen ontbreken om Nederland buiten het
internationale patroon te plaatsen.
Features recommendations and ratings on hundreds of small,
medium, and large-sized cars based on quality, economy,
performance, and comfort standards, with judgments on
crash protection, and assessments of available options
Dit boek vertelt je precies wat je allemaal met je Androidtablet kunt doen. Van het gebruiken van internet, e-mail en
social media tot het vinden van apps, muziek en boeken. Het
is geschikt voor alle types Android-tablets en bevat alle
informatie die je nodig hebt om met je tablet aan de slag te
gaan. Foto's maken en delen, genieten van films en series, je
agenda bijhouden en nog veel meer - met dit boek heeft je
tablet geen geheimen meer voor jou! Deze nieuwe editie is
bijgewerkt tot en met Android-versie 8 (Ouro). Dan Gookin is
de auteur van 'DOS voor Dummies', het allereerste Voor
Dummies-boek. Hij wordt wereldwijd geprezen om zijn vele
computing-bestsellers. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.

In de bossen van West Virginia heeft biochemicus
Jacob Barr een bijzonder bestaan opgebouwd.
Samen met een groep wetenschappers en andere
specialisten ontwikkelt hij verzorgingsproducten
onder de naam Jacob's Well. De onderneming is een
groot succes, en zijn werknemers dragen hem op
handen. Tenminste, dat dacht hij altijd. Vlak nadat
zijn dochter van twaalf bij hem is komen wonen,
gebeuren er dingen in de besloten gemeenschap die
overduidelijk op sabotage wijzen. Zo is er geknoeid
met het productieproces en ontploft er een rookbom
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in een van de laboratoria. Aangezien niemand
ongezien het terrein op kan, moet een van zijn eigen
medewerkers hierachter zitten. Wanneer zijn dochter
gevaar blijkt te lopen, besluit Jacob journaliste Dawn
Sutton, die op het terrein is om het verhaal achter
zijn bedrijf op te tekenen, te vertellen wat er speelt.
Ze biedt meteen haar hulp aan, en hij kan niet
anders dan die accepteren. Want zij lijkt de enige die
hij nog kan vertrouwen... Dit verhaal is eerder
verschenen.
De pasgetrouwde Richard en Silvia Tebrick maken
een wandeling rond hun landgoed om de jacht te
zien. Wanneer de jachthonden voorbij zijn en
Richard omkijkt naar zijn vrouw, ziet hij haar niet
meer: waar Silvia stond, staat nu een kleine, felrode
vos die hem geschrokken aankijkt. Wat kan Richard
anders doen dan zijn vrouw mee naar huis dragen,
verstopt in zijn mantel zodat niemand haar
gruwelijke transformatie ziet? Hij stuurt het
personeel weg en schiet zijn honden achter in de
tuin dood. Want deze vos is zijn vrouw, en hij zal
haar beschermen tegen elk gevaar. Hij houdt van
haar, hoe ze er ook uitziet. En toch begint hij te
twijfelen. Hoeveel van zijn vrouw is er eigenlijk nog
over, nu ze iets te gretig achter de eenden aan
begint te rennen, nu haar tafelmanieren zienderogen
achteruitgaan en ze niet langer naast hem, maar aan
het voeteneinde of zelfs onder het bed slaapt? Hoe
kan hij zijn liefde nog uiten, nu zij zelfs tunnels in de
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tuin graaft om aan hem te ontsnappen? Wat houdt
zijn gezworen eed van echtelijke trouw nog in,
wanneer zij hem trots haar nestje vossenjongen
toont? David Garnett verblufte de wereld in 1922 met
dit fabelachtige debuut, waarin humor en tragiek op
meesterlijke wijze verenigd zijn. Na publicatie van
'Vrouw of vos' werd Garnett een sensatie, hij bevond
zich sindsdien in het middelpunt van het Londense
literaire leven.
Provides reviews and ratings of new cars, along with
details on safety features and the results of crash
testing.
Focus On: 100 Most Popular Station Wagonseartnow sroConsumer Reports Used Car Buying
Guide [2005]Consumer Reports Books
Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten?
Waarom moest hij uit de weg geruimd worden? Er is
maar één manier om hierachter te komen: In zijn
vaders voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke
Wall Street carrière en zijn beeldschone verloofde
achter zich nadat er nieuw bewijs is gevonden bij zijn
vaders oude werkgever, een bank in Zwitserland.
Werkzaam in dezelfde positie als zijn vader in
Zürich, ontdekt hij een schokkend geheim vol
hebzucht, fraude en bedrog. Voor hij er erg in heeft,
raakt hij zelf gevangen in de machtige internationale
bankwereld. Zet hij zijn eigen leven op het spel om
de levensgevaarlijke waarheid boven water te
krijgen? 'Geheime rekening' verscheen in de New
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York Times besteller list en er zijn wereldwijd meer
dan een miljoen exemplaren verkocht. Christopher
Reich (1961) is auteur van meerdere thrillers die
uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij
werd geboren in Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn
familie naar de Verenigde Staten. Later werkte hij als
investeringsbankier in Zwitserland alvorens hij
terugkeerde naar de Verenigde Staten om zijn
literaire carrière te starten in 1998. In 2006 wist hij
de International Thriller Writers Award in de wacht te
slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is
hij bekend geworden met de geliefde Jonathan
Ransom-reeks die bestaat uit de spionagethrillers:
‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en
‘Wetten van bedrog’.
IJsbeer Lars red de bange haas Hugo uit een kuil.
Nu zijn ze dikke vrienden. Maar dan zit Lars vast in
een poolstation. Is Hugo dapper genoeg om Lars te
redden? AVI-M4. Vanaf ca. 7 jaar.
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