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‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan wordt naar het huis van een mysterieuze
oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste deel in de Lente-serie
van Virginia Andrews. Nadat haar familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt Jordan March naar oudtante Frances
gestuurd, de lang vergeten zus van haar dominante oma Emma. Zij woont in een afgelegen, vervallen boerderij en is de
vreemdste persoon die Jordan ooit heeft ontmoet. Waarom heeft haar oma deze onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden?
Was Frances, net als Jordan, te snel volwassen geworden? In de donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan een
allesvernietigend geheim, waardoor de familie March nooit meer dezelfde zal zijn... Lees hoe het verhaal van Jordan begon in
Vertrapte bloem, het eerste boek in de Lente-serie!
Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de East End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om
de dagen door te komen, behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog een. De moordenaar
heeft het voorzien op vrouwen en stopt als een soort merkteken haar in hun mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat
het eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl Catherine nieuwsgierig het nieuws over de moorden volgt, beseft ze langzamerhand dat
geheimen uit haar eigen verleden verband houden met deze moorden en dat ze leeft in een wereld waarin niets is wat het lijkt,
een wereld van seksuele obsessies, verraad en moord, en van een waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan
voorstellen. Kate Williams studeerde in Londen en Oxford. Haar boek over koningin Victoria werd door The Spectator gekozen tot
boek van het jaar.
"The automotive maven and former Member of Parliament might be the most trusted man in Canada, an inverse relationship to the
people he writes about." – The Globe and Mail Lemon-Aid shows car and truck buyers how to pick the cheapest and most reliable
vehicles from the past 30 years of auto production. This brand-new edition of the bestselling guide contains updated information
on secret service bulletins that can save you money. Phil describes sales and service scams, lists which vehicles are factory
goofs, and sets out the prices you should pay. As Canada’s automotive "Dr. Phil" for over 40 years, Edmonston pulls no punches.
His Lemon-Aid is more potent and provocative than ever.

Provides practical information for getting the best buy in vans, trucks, and 4X4s, discusses safety issues, provides prices,
and rates the new models.
Reviews of more than 190 automobiles, four-wheel drive vehicles, and compact vans are accompanied by specification
data, the latest prices, and recommendations, as well as lists of warranties, and tips on financing and insurance.
Reviews of more than two hundred automobiles, four-wheel drive vehicles, and compact vans are accompanied by
specification data, the latest prices, and recommendations, as well as lists of warranties, and tips on financing and
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insurance.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière bij
een glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een
dramatische, pijnlijke en onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New York,
waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet terug naar Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze
lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden
weer Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag waarop
alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor
Mac.
For the first time in one volume, Phil Edmonston, Canada’s automotive “Dr. Phil,” covers all used vehicles, packing this
guide with insider tips to help the consumer make the safest and cheapest choice possible from cars and trucks of the
past 25 years.
Haynes manuals are written and photographed from "hands-on" experience gained by a complete teardown and rebuild
of the specific vehicle. Hundreds of photographs depict repair procedures, wiring diagrams, owner maintenance,
emissions systems and more.
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.
A guide to buying a used car or minivan features information on the strengths and weaknesses of each model, a safety
summary, recalls, warranties, and service tips.
Gekleed in een safaripak en voorzien van een muskietennet reist Casey Michaels af naar A'Qaban voor een
sollicitatiegesprek met sjeik Rafik al Rafar. Ze verwacht een barre kamelenrit door de woestijn, gevolgd door een
ontmoeting met een man in een lang gewaad. Maar de sjeik blijkt strak in het pak te zitten, en hij leidt haar rechtstreeks
naar zijn moderne kantoor. Daar staat ze dan met een onflatteuze flaphoed op haar hoofd! En ze krijgt het bijzonder
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warm van de zwoele blik waarmee de knappe woestijnprins haar opneemt. Had ze haar rugzak nu maar volgestouwd
met sexy lingerie, in plaats van die veel te grote zandwerende onderbroeken...
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.
Profiles and reviews more than one hundred cars and compact vans, offering discount price lists, complete ratings and
specifications, and information on changes in the new model year
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and their world. The core belief
that Popular Science and our readers share: The future is going to be better, and science and technology are the driving
forces that will help make it better.
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