Access Free Massey Ferguson Mf 5425 5435 5445 5455 5460 5465 5470 5460
Sa 5470 Sa 5475 Sa Tractor Workshop Service Repair Manual Mf 5400 Series
1

Massey Ferguson Mf 5425 5435 5445 5455 5460
5465 5470 5460 Sa 5470 Sa 5475 Sa Tractor
Workshop Service Repair Manual Mf 5400 Series 1
Als de bejaarde Jaunty, die een teruggetrokken bestaan
leidt, te zwak wordt om voor zichzelf te zorgen, trekt haar
kleindochter Gabriela bij haar in. Samen wonen ze in
Jaunty’s afgelegen huis aan Frenchman’s Creek. Ooit was de
oudere vrouw een bekend kunstenares. Nu, aan het einde van
haar leven, vindt ze geen rust; ze wordt achtervolgd door
herinneringen. Op een stormachtige avond raakt iemand vlak
bij hun huis met zijn boot in de problemen. Gabriela weet de
knappe vreemdeling te redden en de twee vrouwen bieden hem
een tijdelijk onderdak. Deze Finn blijkt op zoek te zijn
naar de oorsprong van een schilderij, een erfstuk. Zijn
zoektocht heeft hem naar dit prachtige binnenwater in
Cornwall geleid. Gabriela en Jaunty kunnen hem verder
helpen, maar daarbij komt er een opmerkelijk verhaal over
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‘Een huis vol familie’ van Karen Kingsbury is een must-read
voor de fans van de geliefde familie Baxter. In deze warme
en liefdevolle roman komt de hele familie bijeen om de
feestdagen met elkaar door te brengen. Er zijn twee jaar
verstreken sinds een vreselijk ongeluk een aantal
familieleden het leven kostte. Nu probeert iedereen op zijn
of haar eigen manier de draad weer op te pakken. Vader John
heeft een speciale gast uitgenodigd: Kendra Bryant, die haar
leven dankt aan het hart van zijn dochter. Maar lang niet
iedereen is het ermee eens dat Kendra van de partij is.
Karen Kingsbury schreef al vele romans en spin-offs over de
familie Baxter, die de harten van vele lezers gestolen
heeft. ‘Een huis vol familie’ volgt op ‘Zo dichtbij’, maar
is ook goed op zichzelf te lezen.
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van
dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder
moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er
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wordt. Getrouwde minnaars Cameron Paradise is een jonge,
blonde en sexy personal trainer. Ze spaart voor haar eigen
studio en laat het wilde LA-leventje van feesten en
drugsgebruik links liggen. Maar dan ontmoet ze Ryan Lambert,
een succesvolle regisseur. Ryan is getrouwd, maar valt als
een blok voor Cameron. Terwijl Ryan moet kiezen tussen zijn
huwelijk en een toekomst met de vrouw van zijn dromen,
worstelt Cameron met haar eigen duistere geheimen… Jackie
Collins is de meesteres van de sexy roman. Ze woont in
Beverly Hills en kent het leven van de rich & famous als
geen ander.
Ze zal zich uit alle macht verzetten - hoe onweerstaanbaar
hij ook is! Hem haar haar tweeling laten afpakken? Dat
nooit! Sasha is woedend wanneer ze ontdekt dat Gabriel
Cabrini de voogd. over haar zoontjes heeft gekregen. Waarom
moest uitgerekend hij, de enige persoon die ze nooit meer
tegen hoopte te komen, weer in haar leven verschijnen, en
dan ook nog op deze manier? Ze zal zich verzetten met alles
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aantrekkingskracht... Gabriel zint op wraak. Hij is nooit
vergeten dat Sasha jaren geleden in het holst van de nacht
zijn bed uit sloop en uit zijn leven verdween. Niet alleen
zal hij haar datgene afnemen wat haar het meest dierbaar is,
ook neemt hij zich voor haar opnieuw te verleiden... om haar
daarna genadeloos de deur te wijzen. Maar waarom lukt het
hem dan steeds niet zijn plannen uit te voeren?
Met alle wildgroei aan inspirerende zelfhulpboeken is het
Jen Sincero gelukt om een verfrissend, goudeerlijk boek te
schrijven waarin ze je met hilarische en inspirerende
verhalen levensveranderende inzichten geeft. In hoofdstukken
als ‘Je brein is je bitch’, ‘Angst is voor losers’ en ‘Het
was de schuld van mijn onderbewustzijn’ neemt Sincero je mee
op een transformerende tour. Ze laat je zien hoe je je
financiën, relaties en carrière een boost geeft en eigenlijk
alle geweldige dingen kunt krijgen waar je naar verlangt.
Ben je bang om gezien te worden met een zelfhulpboek? Geen
zorgen. Sincero was aanvankelijk ook een scepticus en heeft
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1daarom dit boek geschreven met alleen de beste adviezen
zonder een new age-sausje. Na het lezen van dit boek ben je
een badass, ken je jezelf en snap je waarom je dingen doet,
weet je te houden van de dingen die je niet kunt veranderen
en de dingen te veranderen waar je niet van houdt, en hoe je
het leven gaat krijgen waar je vroeger altijd jaloers op
was.
Amerika, zeventiende eeuw. In de haven ligt een schip vol
'bruiden': vrouwen uit het bezette Engeland die op zoek zijn
naar een beter leven bij een kolonist. De prijs: een kist
tabak voor de kapitein. Drew O'Connor heeft net zijn vrouw
verloren en zit niet te wachten op een nieuwe bruid. Wel
zoekt hij een huishoudster en oppas voor zijn kleine zusje.
Het toeval scheept hem op met de beeldschone, maar
opvliegende Constance. Ze is totaal ongeschikt voor het
harde leven op een plantage. De dame beweert ontvoerd te
zijn door de kapitein en eist direct een retourtje naar haar
adellijke Engelse familie. Dat pakt anders uit. Want tussen
Drew en Constance is het liefde op het eerste gevecht.
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1Polk's Minneapolis suburban (Anoka and Hennepin counties
Minnesota) directory
Tim's rode tractor
wat de zon voor ons betekent
Siciliaanse verleider
Kind van haar vader
De vraagprijs
Onder de gelovigen
een familie Baxter roman
Geheime missie Orkaankust
Een mooie dag om te sterven
Pontius Pilatus - de man die Jezus overgaf om te worden
gedood, maar die innerlijk overtuigd was van zijn onschuld. Wie
was de man achter deze overbekende feiten uit de evangeliën?
In deze historische roman schildert Maier het portret van een
ambitieus Romeins gouverneur. Te midden van politieke
intriges van het Romeinse Rijk wordt Pontius Pilatus naar
voren geschoven om in de provincie Judea de orde te
handhaven. Het uitvoeren van zijn keizerlijke opdracht in de
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praktijk, waarin de joodse leiders grote macht en invloed op het
volk blijken te hebben, vereist de nodige tact en moed. De rust
in de provincie, maar ook zijn persoonlijke veiligheid zijn geen
vanzelfsprekende zaken. Bovendien blijkt Herodus Antipas een
verraderlijk complot tegen hem beraamd te hebben. Zijn vrouw
Procula steunt hem onvoorwaardelijk - maar wat is er waar van
de beschuldiging dat zij betrokken is bij een subversieve
religieuze groepering? Paul Maier onderzocht een keur aan
historische bronnen, wat hem een groot aantal gegevens rond
de Romein Pontius Pilatus opleverde. Zo weet hij op historisch
verantwoorde en betrouwbare wijze het beeld dat we van
Pilatus hebben, te completeren en te nuanceren. Het
opzienbarende levensverhaal van de ambitieuze Romeinse
gouverneur die een beslissend oordeel velde en daarmee de
loop van de geschiedenis een volledig andere wending gaf. 'De
auteur heeft een geweldige prestatie geleverd ... uitermate
boeiend en leerzaam.' - Christianity Today 'Een fantastisch
verhaal ... in verhaallijn, actie, reikwijdte en diepgang is deze
roman vergelijkbaar met Ben Hur en De Mantel.' - The
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Christian Herald 'Het overtuigendst en geloofwaardigst is de
schildering van het politieke wespennest dat in die vroege
keizersdagen van Rome tot ver in het Midden-Oosten reikte...' Jan Blokker in de Volkskrant 'Door zijn enorme kennis van de
Romeinse en de Joodse wereld te gebruiken en doordat hij zo
veel als mogelijk recht doet aan de tekst van het Nieuwe
Testament, heeft Maier een bijzonder leesbaar boek
geschreven, dat de tijd van Jezus' rondwandeling op aarde en
het begin van de christelijke kerk in een breed kader plaatst.' Reformatorisch Dagblad.
`Brad Thor is de auteur van de headlines van morgen. Dan
Brown `De erfgenaam van Tom Clancy en Robert Ludlum.
Chicago Tribune Nadat een CIA-agent op mysterieuze wijze
overzees komt te overlijden, treedt zijn voornaamste informant
naar voren met een opzienbarende en dreigende claim. Er is
echter een probleem, niemand weet of ze te vertrouwen is.
Maar als er zes uitwisselingsstudenten vermist raken, twee
vliegtuigpassagiers van naam en plek wisselen, en een
vluchteling die politiek asiel aanvraagt wordt gearresteerd
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wordt een serie dodelijke gebeurtenissen in gang gezet. Met
een ophanden zijnde verwoestende aanval op de Verenigde
Staten ziet de kersverse Amerikaanse president zich
genoodzaakt om zich te wenden tot anti-terrorisme-expert Scot
Harvath om twee van de meest gevaarlijke missies ooit uit te
voeren. De overkoepelende missie, met codenaam Operatie
Snow Dragon, wordt uiterst geheimgehouden aangezien
ontdekking ervan tot een oorlog kan leiden.
In V.S. Naipauls ‘Een huis voor meneer Biswas’ wordt Mohun
Biswas na de verdrinkingsdood van zijn vader van de ene naar
de andere verblijfplaats gestuurd, totdat hij in de familie Tulsi
trouwt. Maar daarmee is nog steeds geen einde gekomen aan
zijn afhankelijkheid van anderen. Hij komt in opstand en door
middel van verschillende carrières probeert hij zich uit de
greep van zijn schoonfamilie te worstelen en eindelijk een huis
voor zichzelf te verwerven. Losjes gebaseerd op het leven van
V.S. Naipauls vader op Trinidad vormt deze roman een
hartverscheurende, tragikomische beschrijving van een man op
zoek naar autonomie tegen de achtergrond van de
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dekolonisatie. Het oeuvre van V.S. Naipaul werd in 2001 met de
Nobelprijs voor de Literatuur bekroond.
Liz en Jonathan hebben niet één maar twee hypotheken, een
berg schulden en een mopperende puberdochter. Tot makelaar
Marcus in hun leven verschijnt - en al hun problemen als
sneeuw voor de zon verdwijnen. Marcus regelt de perfecte
huurders voor hun oude huis. Harten en dromen slaan op tilt.
En spoedig zijn de levens van alle betrokkenen aan een
grondige renovatie toe. Zou Marcus daar ook raad op weten?
Jamaica, 3 december 1976. Twee dagen voor het Smile Jamaicaconcert - bedoeld om te verbroederen, maar door de twee
grootste politieke partijen gebruikt om de komende
verkiezingen te beïnvloeden - worden in het huis van Bob
Marley 56 kogels afgevuurd. Marley, zijn vrouw en zijn manager
overleven de kogelregen op miraculeuze wijze. De mislukte
aanslag op de Zanger en de zoektocht naar de motieven van de
daders staan centraal in deze epische roman, die je meesleurt
naar de meest onstabiele en gevaarlijke tijd in de recente
geschiedenis van Jamaica. Bendeleden, CIA-agenten, een
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journalist, een vrijgevochten jonge vrouw en de geest van een
vermoorde politicus nemen je mee naar hun wereld, van het
door bendeoorlogen en machtspolitiek geteisterde eiland in de
jaren '70 naar de door rudeboys gedomineerde crackpanden
van New York in de jaren '80, om te eindigen op een
onherkenbaar veranderd Jamaica in de jaren '90. Rekeningen
worden vereffend, identiteiten verwisseld, en de opkomst en
ondergang van een internationaal drugssyndicaat tot in detail
geschetst. Een beknopte geschiedenis van zeven moorden is
een monumentaal werk over criminaliteit, politiek,
geschiedenis, muziek, en een zoektocht naar de ziel van
Jamaica.
Populairwetenschappelijke studie naar de werking van de zon
en wat de zon voor ons doet.
Leugens en lattes
Vind Je Passie Terug Om Positief in Het Leven Te Staan
De ruimte ontdekken
De Tabaksbruid
61 uur
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Jij bent een badass
Een vreemdeling in Cornwall
Ernst Maltravers
Polk's Joliet (Will County, Ill.) City Directory ... Including Crest
Hill, Lockport Township and Rockdale
Million Dollar Directory
Katie is dertig jaar, heeft een mooi huis, een aardige
vriend en een goede baan. Als ze echter een jaar na het
overlijden van haar moeder een brief van haar advocaat
krijgt, die van haar leven een leugen maakt, verandert
alles. Ze besluit op zoek te gaan naar haar verleden, en
naar zichzelf. Maar een plan is één ding, de praktijk is
vaak weerbarstiger - en familiebanden blijken niet zo
onverwoestbaar als ze altijd dacht...
Jouw Dosis Positiviteit: 365 dagen is een bundel van quotes
die jou elke dag het extra duwtje geeft aan jouw
zelfvertrouwen, relatieproblemen, hoe jij in het leven staat
en nog veel meer. Het dagelijks advies is om voldoende
vitaminen binnen te krijgen via groenten en fruit om fysiek
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1sterk te blijven. Met dit boek wordt ons tekort aan
positiviteit in het leven, waardoor we fysiek en mentaal
niet altijd top functioneren, geboost.
Als Jude voor het altaar staat, wordt de druk van haar
aanstaande huwelijk haar plotseling te veel. Ze vlucht de
kerk uit en laat heel wat achter: een verbijsterde
verloofde, haar woedende moeder en gasten die genoeg stof
tot roddelen hebben voor de rest van het jaar.Vol
schuldgevoel en schaamte trekt Jude zich terug in
Pengarrock, een vervallen landhuis boven op een klif in
Cornwall. Hier mag ze de uitgebreide bibliotheek van de
familie Trevillion catalogiseren. Het huis is een welkome
schuilplaats voor Jude en ze raakt er zelfs compleet van in
de ban wanneer ze een tragische geschiedenis ontdekt, met
daarin de suggestie van een verborgen schat. Maar de huidige
eigenaar blijkt niet half zo veel van Pengarrock te houden
als zij, en wil het huis verkopen. Kan ze hem op tijd op
andere gedachten brengen?
Hoeveel mensen reizen er niet dagelijks met de Londense
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medepassagiers niet opmerken? In Vluchtige ontmoetingen
Reizen we mee met een nerveus jong stel dat op weg is naar
een spannend avondje uit. We ontdekken het geheim dat Rita
zo angstvallig voor de hele wereld verborgen houdt. En we
gaan samen met Margaret naar Bond Street om haar afvallige
echtgenoot terecht te wijzen.
Gemma is ontzet als blijkt dat haar vader bij testament
heeft bepaald dat ze alleen van hem erft als ze vóór haar
volgende verjaardag trouwt. Vanwaar die vreemde clausule? En
hoe kan het dat precies een week vóór haar verjaardag
Andreas Trigliani, die ze ooit bot heeft afgewezen, met een
aanzoek komt? Andreas heeft daar maar één reden voor: wraak.
Eindelijk zijn de rollen omgedraaid: nu is het Gemma die
moet smeken. Maar al snel ontdekt hij dat ze helemaal geen
harteloos rijkeluismeisje is, zoals hij eerst dacht.
Daardoor wordt het erg moeilijk om zijn plannen door te
zetten - en niet opnieuw voor haar te vallen...
M.U.I.S. weet niks van zijn welgestelde achtergrond: van
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1Epton towers, het luxe huis waarin hij geboren is, en van de
schitterende tuinen eromheen. Hij herinnert zich nauwelijks
zijn lieve ouders die op zee vermist zijn. En hij weet al
helemaal niets van de dreiging die uitgaat van zijn oom
Scrope, die diep in de schulden zit en op zijn erfenis uit
is. M.U.I.S. is opgegroeid bij zijn kindermeisje Hanny, die
het gevaar net op tijd zag. Samen leiden ze een gelukkig
leven, totdat het lot hun toch weer ongunstig gezind is.
M.U.I.S. wordt ontvoerd en in een afschuwelijk internaat
gestopt. Hij weet te ontsnappen en begint aan een spannend
avontuur waarin hij geholpen wordt door vele trouwe
vrienden, maar ook voortdurend op zijn hoede moet zijn voor
oude vijanden.
Getrouwde minnaars
Gedichten 1820
Walsh's Winston-Salem, North Carolina, City Directory ...
Een huis voor meneer Biswas
Knap en ongenaakbaar
Vluchtige ontmoetingen
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1De Vereenigde Staten van Noord-Amerika
De eeuwige tijd
15 miljoen graden
Pontius pilatus

Eindelijk een nieuw boek van de auteur van de internationale bestsellertrilogie Allerzielen! Op
het slagveld van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog ontmoet de jonge chirurg Marcus
MacNeil de mysterieuze Matthew Clairmont. Matthew doet Marcus een aanbod dat hij niet kan
weigeren: een kans op een nieuw leven, een eeuwig leven. Marcus grijpt zijn kans, maar het
leven van een vampier is niet zo zorgeloos als hij dacht. Driehonderd jaar later valt hij als een
blok voor de jonge Phoebe Taylor. Het lijkt het beste als Phoebe ook een vampier wordt, maar
algauw blijkt dat het leven van een nieuwe vampier in het moderne Londen net zo zwaar is als
in het Amerika van de 18e eeuw. Marcus realiseert zich dat de schaduwen waar hij
driehonderd jaar geleden aan dacht te zijn ontsnapt, hen misschien wel eeuwig zullen
achtervolgen. De pers over de boeken van Deborah Harkness ‘Harkness is een van de besten,
vergelijkbaar met Diana Gabaldon en Stephenie Meyer.’ Algemeen Dagblad ‘Spanning, magie,
romantiek – een opwindende en betoverende pageturner.’ Marie Claire ‘Slim. Origineel.
Kortom, onweerstaanbaar!’ The Sunday Times ‘Harkness brengt de wereld van magie op
kleurrijke wijze tot leven, met een einde dat doet verlangen naar meer.’ Publishers Weekly
‘Emily uit De duivel draagt Prada krijgt de spin-off die ze verdient.’ Cosmopolitan Emily
Charlton is terug! Jaren nadat ze Runway en Miranda Priestly vaarwel zei, werkt ze als
imagomanager voor de hotste sterren van Hollywood. Maar de volgende generatie ligt op de
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1loer. Emily heeft een klapper nodig om relevant te blijven. Een klapper zoals topmodel Karolina
Hartwell. Karolina heeft het allemaal: een fantastische man, een prachtig kind, een succesvolle
modellencarrière... en een strafblad. Als ze onterecht beschuldigd wordt van rijden onder
invloed lijkt dat het einde van zowel haar carrière als haar huwelijk. Emily ziet haar kans
schoon. Samen met gezamenlijke vriendin en ex-topadvocate Miriam Kagan schiet ze Karolina
te hulp. Onder het genot van ontelbaar veel skinny lattes zetten de drie vrouwen alles op alles
om erachter te komen wie Karolina erin heeft geluisd en plannen ze de zoetste wraak die
Manhattan ooit heeft gezien. En wie kan daar beter bij helpen dan de enige echte Miranda
Priestly? De pers over Leugens en lattes ‘Weisberger is terug met een uitstekend Pradavervolg. Dit boek kan niet anders dan een groot succes worden.’ Library Journal ‘Lauren
Weisberger heeft de scherpste en grappigste pen van allemaal: ik ben gek op haar.’ Jenny
Colgan, auteur van Café Zon & Zee ‘Vlot, grappig en vol goede roddels. Een must-have.’
PopSugar
Tim is tevreden met zijn rode tractor totdat hij Bram op een nieuwe tractor ziet rijden. Tim is
erg boos als hij geen nieuwe tractor van zijn ouders krijgt. Prentenboek met paginagrote
schilderingen in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Conan Ryder heeft haar gekust! Sienna kan het niet geloven. Die man heeft immers een hekel
aan haar. Hij denkt dat ze zijn overleden broer heeft bedrogen en dat ze puur uit gemeenheid
haar dochtertje, Daisy, bij hem en zijn familie vandaan houdt. Om dat laatste te logenstraffen is
ze met Conan meegegaan naar zijn luxe villa in Zuid Frankrijk, zodat Daisy's oma haar
kleindochter kan zien. En hoewel het overduidelijk is dat hij haar nog steeds verafschuwt, heeft
hij haar nu dus gekust. Waarom? Ze begrijp het echt niet. Maar nog minder begrijpt ze waarom
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1die ene kus nog steeds op haar lippen brandt en ze zo hartstochtelijk verlangt naar meer. Véél

meer...
Jack Reacher is in de 14e Jack Reacher-thriller van Lee Child precies op juiste moment op de
juiste plek als de hel losbarst. In 61 uur, de 14e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee
Child, komt Reacher tijdens een extreem koude winter een paar dagen vast te zitten in Bolton,
South Dakota. De lokale politie heeft problemen die het kleine departement boven het hoofd
groeien en Reacher biedt aan ze te helpen. Hoe erg kan het tenslotte zijn in een stadje als
Bolton? Wat Reacher echter niet weet, is dat over precies 61 uur de grootste internationale
drugsdeal aller tijden op spectaculaire wijze uit de hand zal lopen. De klok tikt. De Mexicaan is
onderweg. De Rus heeft iedereen omgekocht. Maar niemand had gerekend op Jack
Reacher... Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017
werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacherserie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens
Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld.
In ‘Bankiers van de elite’ bewijst Christopher Reich de meester te zijn van het genre financi le
thrillers. Het is dan ook geen verrassing dat Reich met dit boek de International Thriller Writers
Award heeft gewonnen in 2006. Laat je meevoeren in de bizarre wending in het leven van
Thomas Bolden, een succesvolle bankier op Wall Street. Van de ene op de andere dag
verandert zijn leven in een regelrechte nachtmerrie. Uit het niets wordt hij ontvoerd en komt
Bolden met zijn gezicht vol op televisie als moordverdachte. Hij wordt er volledig ingeluisd...
maar door wie? Vol verbijstering richten alle aanwijzingen naar een geheime eliteclub, de Club
van Patriotten. Wat zijn zij van plan met Bolden? Christopher Reich (1961) is auteur van
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1meerdere 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’.
M.U.I.S.
Wraak en liefde
Jouw Dosis Positiviteit
Twijfel niet langer aan jezelf en start een fantastisch nieuw leven
een reis door de islam
Een affaire in Cornwall
Een beknopte geschiedenis van zeven moorden
Bankiers van de elite
een geschiedenis
Het kasteel Popkensburg
In 1820 publiceerden de jonggestorven dichters Keats en Shelley
allebei hun laatste en beste bundel. Toen Keats een jaar later aan de
tering gestorven was, schreef Shelley een befaamd gedicht als in
memoriam; nog een jaar later kwam hijzelf om bij een schipbreuk. De
beide bundels en de lijkzang vormen de inhoud van dit boek. Keats
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1bundel Lamia, Isabella, Agnietenavond en andere gedichten is minder
beroemd om de in de titel genoemde gedichten dan om het lange fragment
`Hyperion en om de vijf odes (aan een nachtegaal, op een Grieks
mengvat, aan Psyche, aan de herfst en aan de neerslachtigheid), die
evenzoveel hoogtepunten van de Engelse poëzie uitmaken. Shelleys
Prometheus ontketend, een lyrisch drama in vier bedrijven, met andere
gedichten bevat een toneelstuk dat misschien onspeelbaar is, maar dat
wel een staalkaart biedt van zijn revolutionaire denken én van zijn
poëtische genie. Bij de andere gedichten zijn klassiekers als `Ode aan
de westenwind , `De wolk en `Aan een leeuwerik . Adonaïs, een elegie
op de dood van John Keats bevat een aantal strofen die den treuren uit
zijn afgedrukt in overlijdensadvertenties. Maar wie het geheel leest,
merkt algauw dat Shelley juist wars is van elk cliché.
Verslag van een reis door Indonesië, Iran, Maleisië en Pakistan,
waarbij de aandacht van de schrijver vooral uitgaat naar de invloed
van de Islam op deze landen.
Aanwijsprentenboek met cartoonachtige illustraties in kleur over zaken
uit de directe omgeving van peuters. Vanaf ca. 2 jaar.
In 1984 stopte John Costello's leven. Maar zijn hart bleef kloppen...
Hij en zijn vriendin Nadia waren het slachtoffer van een van de
beruchtste Amerikaanse seriemoordenaars aller tijden. Nadia was op
slag dood, maar wonderbaarlijk genoeg overleefde Costello de brute
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1aanval. Door die gebeurtenis is hij ernstig geestelijk beschadigd en
wordt zijn leven beheerst door angsten en neuroses. Desondanks is er
niemand die méér weet over seriemoordenaars dan hij. Twintig jaar
later overspoelt een nieuwe golf van moorden New York, schijnbaar
willekeurig, tot Costello een complex patroon ontdekt dat de delicten
onderling verbindt. Maar deze duistere kennis brengt zijn leven
opnieuw in gevaar.
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