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Guide to information on ... cars and light trucks.
Vrienden voor het leven is het verhaal van drie vriendinnen die op weg naar volwassenheid verwikkeld raken in een zonderlinge driehoeksverhouding. Benny en Eve, twee hartsvriendinnen uit het Ierse dorpje Knockglen, gaan in Dublin studeren en sluiten
daar al snel vriendschap met de aantrekkelijke en ambitieuze Nan. Het opwindende studentenleven brengt hun echter niet alleen geluk maar ook verdriet.
Whether a CX500, luxurious CS650 Silver Wing, or CX650 Turbo, this book provides a step-by-step guide to a full restoration. From dismantling, sourcing and restoring parts, to spray painting, decals and polishing. From the rebuild itself, to general
maintenance and riding safety, this is the only restoration manual you’ll need.
Cars & Parts
Dorset from the Sea
– R170 series 1996-2004
Gale's Auto Sourcebook
Tiny en de lieve heks

The visual feast that is Dorset is enjoyed by millions – visitors and locals alike. But few are lucky enough to enjoy the Jurassic coastline 'from the outside looking in.’ This book has been photographed entirely from the sea by sailor and marine photographer
Steve Belasco who has cruised the area in small boats for over 20 years. Steve’s love of Dorset's waters, those who enjoy them and the people and creatures that depend on them, leaps from every page.
Spine title: Import car repair manual, 1983-90. Contains car identification, service procedures, and specifications for models imported to the U.S. and Canada.
The 356 was the first Porsche model. The coupes and spyders were a great success throughout the world and continued to be so throughout the model's life. The story of the Porsche 356, and the racing and rallying cars that sprang from it, is detailed in this
text.Dimensions: 250 x 207
How to Restore Triumph Trident T150/T160 & BSA Rocket III
Chilton's Import Car Manual 1980-1987
Harlequin Kerstspecial
How to restore Honda CX500 & CX650
Huurmoord
Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt
met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken
met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar
achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar
al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een spannend maar
ook romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Completed at home by an enthusiastic DIY mechanic who has great experience rebuilding bikes, this book covers the complete restoration of a Triumph Trident T150V and a Triumph T160. Each and every aspect of the dismantling, refurbishment and reassembly of these classic bikes is covered in great detail, accompanied by a
host of clear colour photos.
Hereniging
1983-1987
W107 series Roadsters & Coupes 1971 to 1989
Man man man, het boek
Mercedes-Benz 280-560SL & SLC

Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war zijn door de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan
dat hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind meer met Brett en Abby mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het beste van te maken, wanhopig op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven.
Juf Robin McKinnon begrijpt best dat Brett Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich al na een paar minuten onweerstaanbaar tot hem
aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig steeds vaker en merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze
haar hart aan het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
How to maintain your import car.
A warts and all introduction to owning, driving and maintaining a Mercedes-Benz 280-560SL or SLC, and a step-by-step guide to evaluating one for purchase. This book includes 100 photos of what to look for and what to avoid, plus a realistic assessment of
running and restoration costs, as well as market values. This includes servicing and spare parts prices, and the relative values of the various models, specifications and vehicle conditions you are likely to encounter. Written by the editor of the Mercedes-Benz
Club Gazette, it draws on the experiences of the late Roger Edwards, a former Mercedes-Benz apprentice who spent his life working on and enjoying these cars, along with input from Roger’s colleagues who continue to run his company. It also benefits from
the author’s 30 years of owning and restoring old cars, and his contacts in the world of Mercedes-Benz enthusiasts. Written in an easy to follow, jargon-free style, this book will equip you with all you need to know to buy a Mercedes-Benz 280-560SL or SLC.
Car and Driver
Bezit mij
Newsweek
Bloemlezing uit middelfriesche geschriften
Catalogus der boekerij
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische miljardair
en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maffia heeft andere plannen en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige zwakke plek, en Connor moet samen met zijn
rivaal Jason een schild vormen tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor en Jason samen moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James
Bond en Alex Rider weten te combineren in deze action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de krijger De weg van het zwaard
De weg van de draak De ring van aarde De ring van water De ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
Nikki Fairchild heeft altijd gedroomd van een sprookjeshuwelijk. Als ze de intelligente en onweerstaanbare Damien Stark ontmoet, krijgt ze het gevoel dat hij de ware is. Hoewel ze gehecht is aan haar vrijheid, is ze bereid die voor Damien op te geven. Hij vult
haar aan en maakt haar leven compleet. Wat begon als aantrekkingskracht, wordt steeds intenser. Toch lijkt het verleden de twee geliefden niet los te laten. Kunnen Nikki en Damien gebeurtenissen uit het verleden achter zich laten en zich voorgoed aan elkaar
overgeven? Bezit mij is het tweede deel uit de Stark-trilogie.
This book reveals the full history of the first generation Mercedes-Benz SLK, covering in detail the German, US, UK, Australian and Japanese markets. The perfect book to grace a Mercedes-Benz enthusiasts’ library shelf, it’s the definitive record of the model
illustrated with stunning photographs.
In corontaine
YOUR step-by-step guide to setting up a workshop, choosing a project, dismantling, sourcing parts, renovating & rebuilding classic motorcyles from the 1970s & 1980s
Mercedes-Benz SLK
Tales of Triumph Motorcycles
Chilton's Import Car Repair Manual, 1981 -1988
Het is het jaar 1845. De 26-jarige Letitia heeft al veel ellende doorstaan als haar vurige verlangen wordt vervuld: ze komt in bezit van een papier dat bewijst dat ze niet langer een slavin is. Een document van onschatbare waarde voor een zwarte vrouw alleen. Lezen kan Letitia niet. Toch vertrouwt ze op deze
papieren – net zoals ze Davey Carson begint te vertrouwen, een Ierse boer die haar vraagt met hem mee te gaan naar het westen. De reis is levensgevaarlijk, maar Letitia vindt steun in haar vriendschap met de blanke doktersvrouw Nancy, van wie de tocht zijn gruwelijke tol eist. Eenmaal aangekomen in het
zogenaamd vrije Oregon ondervindt Letitia dat ook een officieel document haar niet kan redden van de wreedheid van mensen. Ze moet een lange, zware weg gaan die haar van angst naar moed voert, en haar uiteindelijk zal leren hoe ze werkelijk vrij kan zijn. Een indringend en ontroerend verhaal dat je met
huid en haar meevoert op de tocht naar het onbegrensde West-Amerika.
Na de prijswinnende podcast nu: Man, man, man - het boek. Over alles waar mannen zich mee bezighouden. In Man man man, het boek vertellen Domien Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van de podcast Man man man – je alles wat je altijd al wilde weten over mannen maar nooit
durfde vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek openhartige gesprekken over mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe De Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks aan onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele langere
persoonlijke verhalen, waarin de auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties te praten of te tonen wie ze echt zijn’. Man man man is met maandelijks meer dan een half miljoen streams een van de meest beluisterde podcasts in Nederland. De theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast lokten
duizenden mensen naar de zalen. Man man man, het boek is de volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit is een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een ander thema, zitten vol bijzondere momenten. De sleutel naar het succes is hun openhartigheid.’
**** de Volkskrant
This book gives enthusiasts of the single overhead camshaft Honda Four a step-by-step guide to a full restoration. Whether it be the small but luxurious CB350/4 right through to the ground breaking CB750/4. This guide covers dismantling the motorcycle and its components, restoring and sourcing parts, paint
spraying, decals and polishing. The chapters cover, Engine, frame, forks, fuel, exhaust, seat, brakes, tyres, electrics, up to the rebuild and on to safe setup and general maintenance and finally onto riding safely and storage.
Road & Track
V staat voor Vergelding
Road and Track
Gevangen in de tijd
Bas, Chris en Domien proberen niet te struikelen op het levenspad van de moderne man

Een vrouw met een schimmig verleden pleegt zelfmoord – of was het toch moord? Een stervende oude man wordt verzorgd door de zoon die hij altijd meedogenloos mishandelde. Een professionele bende winkeldieven harkt miljoenen aan
gestolen goederen bij elkaar. Een verwende puber zit tot over zijn oren in de gokschulden , maar denkt het systeem te kunnen verslaan. Een eenzame weduwnaar treurt om de dood van zijn geliefde en zoekt naar antwoorden die erger
zouden kunnen zijn dan de pijn van zijn verlies. De spin in dit bizarre web: een elegante zakenman zonder scrupules, wiens deals zonder uitzondering illegaal zijn. En Kinsey Millhone wil er het fijne van weten.
Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos,
een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de mensen
om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
In this book, seasoned motorcycle restorer Ricky Burns takes you through each of the stages of real-life restorations. Aimed at enthusiasts of all abilities, from the total beginner to those with experience already, the reader is shown each
stage and process in step-by-step detail, along with the techniques, tricks and tips used by experts. From choosing a project, setting up a workshop, and preparing a motorcycle, to sourcing parts, dismantling, restoring and renovating, this
book is the perfect guide for the classic motorcycle restorer.
Vuurwerk in de sneeuw
How to restore Honda SOHC Fours
Consumers Digest
Automotive Executive
Chilton's Import Car Manual, 1983-1990

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.
Tiny en Nicolien gaan bij buurvrouw 'heks' op bezoek.
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen...
Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden.
Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker
betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Chicago Tribune Index
Bij elke wending
Miljardair onder de mistletoe / Ingesneeuwd met haar baas / Weerzien met Kerstmis 3-in-1
The Jurassic Coast from Lyme Regis to Old Harry Rocks photographed from its best viewpoint
Motor Imported Car Repair Manual
Having worked at Triumph from 1954 until its closure in 1974, Hughie tells the story of his life in the famous Meriden factory and of his many adventures with Triumph motorcycles and people.
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht
vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag
een uitgesproken mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op George Floyd. Iedereen is
ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk
niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Vrienden voor het leven
Porsche 356
Nieuw goedkoop magazijn voor alle standen
Zondagsleven
Letitia's appelboom
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