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'De erfgename van Winterwood' van Sarah Ladd is een prachtig verhaal over een jonge vrouw die besluit
haar hart te volgen. Engeland, 1814. Amelia Barrett, de erfgename van een oud landgoed, belooft haar
stervende vriendin dat zij voor haar dochtertje Lucy zal zorgen. Daarmee haalt ze zich echter de woede
van haar familie en vooral van haar verloofde Edward op de hals. Amelia ziet nog maar één oplossing: ze
zal trouwen met de vader van het kind, kapitein Graham, een man die ze nog nooit heeft ontmoet. Maar
voordat het zover komt, slaat het noodlot toe: Lucy wordt ontvoerd. Nadat Sarah Ladd de klassiekers van
Jane Austen en de zuster Brönte had verslonden, was ze zo verslaafd geraakt aan de Engelse Regencysfeer dat ze besloot zelf historische romans te schrijven die zich deze periode afspelen.
Nadat ze elkaar tientallen jaren uit het oog verloren zijn, brengt het toeval drie vriendinnen weer
samen. Twee van hen, Nelly en Odette, wonen in een appartement aan de Belgische kust. Odette verzorgt
Nelly, die in zichzelf gekeerd is en niet meer lijkt op het initiatiefrijke meisje van vroeger. Als
Linda, de derde vriendin, hen na jaren bezoekt herinnert ze zich de hechte vriendschap, maar ook de
jaloezie die een abrupt einde aan de vriendschap maakte. Van Odette hoort ze het aangrijpende verhaal
over Nelly. Ze minachtte zichzelf om haar hoekige figuur en trouwde de eerste de beste die haar
aandacht gaf. Hij voelde meer voor zijn treinen en spoorbruggen dan voor zijn vrouw en kinderen en
haalde het bloed onder hun nagels vandaan. In Nelly’s hoofd groeit de opwelling om haar echtgenoot uit
de weg te ruimen geleidelijk uit tot een concreet plan. Spinnenverdriet geeft een schokkend en rauw
caleidoscopisch beeld van onze maatschappij, als een allegorie van ambitie en neergang.
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Series NCP10/12, NCP90/91/93 4-cylinder with 1.3L & 1.5L petrol.
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.
Contains general information for technicians on the specifications, MIL resetting and DTC retrieval, accessory
drive belts, timing belts, brakes, oxygen sensors, electric cooling fans, and heater cores of twenty-one types of
import cars.
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Wil je weten hoe je die kapotte deurbel repareert? Of hoe je een bewegingsmelder aansluit? Lijkt het je leuk om zelf een echte
robot te maken? Dan is dit een boek voor jou! Nee, het is niet onze bedoeling om je op te leiden tot elektricien: we gaan wel in op
de eenvoudige principes van elektriciteit. We leggen uit hoe je de bijbehorende gereedschappen kiest en gebruikt en hoe je
allerlei, al dan niet nuttige, leuke elektronische dingetjes in elkaar knutselt. Je zult versteld staan hoe simpel het allemaal is! Bron:
Flaptekst, uitgeversinformatie.
De Buchanans zijn een hechte maar roerige familie. Aangevoerd door grootmoeder Gloria, de mater familias en de schrik van al
haar kleinkinderen, staat de familie pal voor het familiebedrijf én elkaar. Deel 1 Simpelweg verrukkelijk Voorafje Het gaat niet goed
met The Waterfront, een van de restaurants die in het bezit zijn van de familie Buchanan. Cal Buchanan geeft zichzelf vier
maanden om de zaak weer op poten te zetten. Het eerste wat hij daar voor nodig heeft, is een talentvolle chef kok. De beste in de
wijde omtrek, weet hij, is Penny Jackson. Toevallig is zij ook zijn ex... Hoofdgerecht Penny kan Cals aanbod niet afslaan. Als ze
een paar jaar in The Waterfront werkt, kan ze genoeg sparen om een eigen zaak te beginnen. Wel is het vervelend dat ze met
haar ex te maken krijgt. Gelukkig heeft ze zaken als romantiek en liefde inmiddels afgezworen, en dat zal de samenwerking een
stuk gemakkelijker maken. Toetje Dat de temperatuur in een keuken flink kan oplopen, weten Penny en Cal allebei. Maar de hitte
die zich in de keuken van The Waterfront onwikkelt, is werkelijk fenomenaal. Ligt het aan het fornuis, of is er misschien iets héél
anders aan de hand?
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Duncan voelt zich schuldig omdat hij een meisje niet heeft kunnen redden van de verdrinkingsdood. Wanneer hij een notitieboekje vindt van
een moordenaar in spe, wil hij er alles aan doen om hem tegen te houden. Vanaf ca. 13 jaar.
‘Wachten op de morgen’ van Karen Kingsbury: een roman over rouw en de weg naar vergeving. Terwijl Hannah op de thuiskomst van haar
gezin wacht, realiseert ze zich hoeveel ze heeft om dankbaar voor te zijn. Tegenspoed lijkt alleen anderen te overkomen, niet haar. Maar de
avond valt en Hannah begint zich zorgen te maken. Ze hadden allang thuis moeten zijn. En dan krijgt ze het gevreesde bericht: ‘Er is een
ongeluk gebeurd...’ Een dronken chauffeur heeft de auto aangereden en Hannahs man en oudste dochter zijn daarbij om het leven
gekomen. Hannah is gebroken van verdriet. Het enige wat haar nog op de been houdt, is het verlangen naar wraak. Maar haar strijd om
genoegdoening kan haar niet de rust geven die ze zoekt en dreigt haar jongste dochter ten gronde te richten. Kan ze het leren loslaten? Of
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het al te laat? ‘Wachten op de morgen’ is het eerste deel in de Vol vertrouwen-trilogie. Het verhaal gaat verder met ‘Tweede kans’ en
‘Kostbaar geschenk’.
Voor Kitty is opgroeien in Hay House op het engelse platteland te midden van haar grootouders en allerlei extravagante bezoekers hemels.
Maar voor haar moeder, de rusteloze Marina, een spontane schoonheid met een passie voor schilderen, biedt dit comfortabele nest niet de
spanning en het avontuur waar ze steeds weer naar op zoek is. Onder volwassenen is hilarisch , bitterzoet en hartverscheurend. Sophie
Dahl, internationaal bekend model en kleindochter van Roald Dahl, schreef deze coming of age roman met een alles waarnemende blik, een
warm hart en een scherpe pen.
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