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101 Harley-Davidson
Evolution Performance
Projects Causey
Enterprises, LLC

In je slaap verslavingen
smoren, sportprestaties
verbeteren, angsten
overwinnen en inspiratie
vinden. Het klinkt
misschien te mooi om

waar te zijn, maar dromen
zijn géén bedrog. Dit weet
Marco Borsato misschien
nog niet, maar
wetenschappers weten
inmiddels beter.
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Baanbrekend
slaaponderzoek toont dat
we droombewuster
kunnen leren slapen. In
lucide dromen kunnen we
onze dromen sturen en
droomavonturen
scheppen die ons mentaal
sterken. Vlucht niet van
angstdromen, maar
omarm deze en vind
inspiratie. Buig
faaldromen om naar
succesbelevingen.
Ontwaak met meer
zelﬁnzicht, moed en
energie. Aan de hand van
recente
wetenschappelijke
inzichten, persoonlijke
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droomverhalen en
beproefde droomlessen
biedt Droom meester
gereedschap om onszelf
sterker te dromen tijdens
de slaap. Tim Post (1984)
promoveert aan de
Universiteit Twente en
geeft wereldwijd lezingen
en workshops over de
wetenschap en kracht van
het lucide dromen. Post
werd bekend door zijn
TEDx Talk over lucide
dromen. Hij heeft zelf
ontelbaar veel lucide
dromen beleefd en deze
actief ingezet voor het
stimuleren van zijn eigen
persoonlijke groei.
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WALNECK'S CLASSIC
CYCLE TRADER, JUNE
1999 Boekerij
‘Voor de liefhebbers van
Lucinda Riley is de trilogie
De vrouwen van de
Leeuwenhof een absolute
aanrader.’ Margriet Het
prachtige Zweedse
landgoed de Leeuwenhof
is het decor van de levens
van drie heel
verschillende vrouwen.
Elk op hun eigen manier
proberen zij een weg door
het leven te vinden, op
zoek naar een gelukkige
toekomst in een snel
veranderende wereld.
Mathilda is zestien als
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haar moeder in 1931
plotseling sterft en ze
alleen achterblijft. Dan
komt de indrukwekkende
Agneta Lejongård in haar
leven. Agneta blijkt
Mathilda’s voogd te zijn
en ze neemt Mathilda
mee naar het prachtige
landgoed de Leeuwenhof
in het zuiden van Zweden.
Mathilda weet niet dat
Agneta haar tante is,
maar voordat Agneta haar
over haar afkomst kan
vertellen, wordt Europa
verscheurd door de
Tweede Wereldoorlog. Het
leven zoals iedereen het
kende verandert

voorgoed. In de chaos zal
Mathilda haar lot in eigen
handen moeten nemen en
nieuwe wegen moeten
bewandelen op zoek naar
geluk. In de pers ‘Corina
Bomann is het Duitse
antwoord op Lucinda
Riley.' De Telegraaf ‘Deel
1 van de trilogie De
vrouwen van de
Leeuwenhof staat als een
huis. Over keuzes maken
en je hart volgen.’
Algemeen Dagblad over
Agneta’s erfenis ‘Een
boeiend en spannend
familieverhaal.’ Avrobode
WALNECK'S CLASSIC
CYCLE TRADER, MARCH
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1997 Lannoo Meulenhoﬀ Belgium
Geweldige Scandinavische
thriller, voor de lezers van
Lars Kepler en Jussi AdlerOlsen. Inspecteur Martin
Juncker is verbitterd over
zijn degradatie naar een
klein politiebureau in het
saaie provinciestadje
Sandsted. Maar heel lang
heeft hij niet om daarbij
stil te staan, aangezien er
een advocaat vermoord
wordt in het stadspark en
híj het onderzoek moet
leiden. In Kopenhagen
onderzoekt journaliste
Charlotte Junckersen een
anonieme tip: de
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terroristische aanslag die
een paar maanden eerder
plaatsvond, had wellicht
voorkomen kunnen
worden. Haar man, Martin
Juncker, weigert zich
erover uit te laten uit
angst dat hun levens in
gevaar komen.
Rechercheur Signe
Kristiansen, Junckers
voormalige partner, is wel
bereid om de zaak verder
te onderzoeken, maar
heeft haar handen vol aan
enkele privézaken. Als er
echter een onthoofd
lichaam wordt
aangetroﬀen en er een
verband lijkt te zijn met

4

de aanslag, bijt Signe zich
alsnog vast in het
onderzoek. Het was al
warm in Kopenhagen,
maar de zomer wordt nog
broeieriger… 'Een Scandithriller zoals een Scandithriller moet zijn.' VN
Detective en Thrillergids
**** 'De plots van Faber
en Pedersen mogen er
zijn. Het duo weet
verhaallijnen behendig te
vervlechten. (...) Faber en
Pedersen lijken over het
gereedschap en de
energie te beschikken
voor een ﬁjne reeks.' NRC
Handelsblad **** 'Het is
nogal een opgave om een
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thrillerdebuut dat
wereldwijd in de vijf
sterren-categorie is
gevallen te evenaren. En
toch is dat gelukt!' De
Telegraaf ***** Winnaar
van de Krimimessen
publiekprijs 2021
WALNECK'S CLASSIC
CYCLE TRADER,
DECEMBER 1993 De
Fontein Romans &
Spanning
In Afgunst leeft
bestsellerschrijfster Susan
van Doorn nog dagelijks
met de angst voor haar
dominante ex. Tijdens hun
relatie was alles wat
Susan deed in zijn ogen
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minderwaardig, terwijl zij
hem aanbad. Toen Susan
uit zijn schaduw durfde te
treden door hun relatie te
verbreken was hij
woedend. Het tweede
verhaal Een goed huwelijk
gaat over een bedrogen
echtgenote die op wraak
zint als ze erachter komt
dat haar man er een
minnares op nahoudt. Als
toegift drie korte
verhalen: De
vrijgezellenavond, Het
afscheid en Een
vakantieliefde.
Paperbound Books in Print
Fall 1995 Causey
Enterprises, LLC

"De wereldwijde coronapandemie is een
geweldige, unieke
opportuniteit, die we met
beide handen moeten
grijpen." Dat is de
opmerkelijke boodschap
van Karel Vinck, gewezen
topmanager, die talrijke
grote bedrijven door een
zware crisis heeft
gehaald. Zo'n crisis is
(levens-)bedreigend, maar
schept tegelijk
uitzonderlijk kansen. De
zekerheden verdwijnen,
de bestaande orde staat
op losse schroeven,
structuren worden
vloeibaar. Het is een
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uitgelezen moment om
cruciale verbeteringen
door te voeren, om
stappen te zetten naar
een betere wereld. Een
wereld die beter
functioneert.
Rechtvaardiger,
duurzamer. In dit
hoopvolle, ambitieuze
boek nodigt Karel Vinck
samen met VRT-journalist
Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om
hierover na te denken.
Hoe moeten we onze
economische relance
organiseren? Hoe
bereiken we een
wezenlijke politieke
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vernieuwing? Zijn er
manieren om Europa te
versterken? Hoe moeten
we onze relatie met
Congo en Afrika
herdenken? Kunnen
steden een rol spelen in
onze democratische
samenleving? Hoe
overwinnen we mentaal
deze crisis?
De jongen zonder hoop
Causey Enterprises, LLC
Het meeslepende verhaal
van een underdog die zijn
droom najaagt. Een
heerlijk boek voor tijdens
de zomervakantie, van
bestsellerauteur John
Grisham. De
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zeventienjarige Samuel
Sooleyman groeit op in
een dorp in de Republiek
Zuid-Soedan, een land dat
verscheurd wordt door
een burgeroorlog. Zijn
grote passie is basketbal
en zijn
verbazingwekkende
sprongkracht en snelheid
maken hem tot een
bijzondere speler.
Wanneer hij wordt
geselecteerd voor het
nationale jeugdteam dat
een toernooi zal spelen in
Amerika, beseﬀen Samuel
en zijn familie dat dit zijn
leven voorgoed kan
veranderen. De scouts
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van alle belangrijke
universiteiten zijn
aanwezig – een
studiebeurs en een plek in
een van de college teams
liggen in het verschiet.
Maar zal hij opvallen
tussen al die andere
getalenteerde spelers?
Jongemannen die al jaren
gevolgd worden door de
experts, terwijl niemand
ooit van Samuel heeft
gehoord? Tegen alle
verwachtingen in weet
Samuel de aandacht op
zich te vestigen. Maar dan
bereikt hem het vreselijke
nieuws dat het
oorlogsgeweld zijn dorp
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heeft bereikt, met fatale
gevolgen. Wanneer
duidelijk wordt dat hij niet
meer terug kan naar huis,
blijft er nog maar één
manier over om zijn
familie ooit weer terug te
zien: zij moeten naar
Amerika komen. Om dat
voor elkaar te krijgen, zal
Samuel echter iets
moeten presteren wat nog
niemand in de
geschiedenis van het
basketbal is gelukt:
binnen één enkel seizoen
de absolute top bereiken.
WALNECK'S CLASSIC
CYCLE TRADER, MARCH
2000 Causey Enterprises,

LLC
Meer dan een decennium
geleden peilde
Geschiedenis van de
wereld van morgen het
diepe ongenoegen met de
bestaande orde, in de
grote omgeving van de
wereldpolitiek en in de
kleine omgeving van het
dagelijks leven. Woelige
tijden zouden aanbreken.
Zo gebeurde. In Vergeet
dat onze tijd zoveel
complexer is dan alles wat
ooit voorafging maakt Rik
Coolsaet opnieuw de
balans op, op zoek naar
de polsslag van de
samenleving waarin de
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stroomversnelling van de
afgelopen decennia ons
heeft gebracht. Dit is een
geschiedenis van het
heden, in het licht van
gisteren, met het oog op
morgen.
Droom meester Causey
Enterprises, LLC
Keep a veteran mechanic
at hand with this updated
version of the best-selling
manual for HarleyDavidson owners who
want to hop up their
machines. Created with
the weekend mechanic in
mind, this comprehensive,
illustrated guide clearly
and concisely outlines 101
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projects that will improve
the power, handling, and
ride of Evolution-engined
Harley-Davidson
motorcycles. Drawing on
years of hopping up and
living with Evo-engined
Big Twins and Sportsters,
author and HarleyDavidson technician Kip
Woodring provides stepby-step instructions for
projects ranging from the
basics of simple
maintenance to the ﬁner
points of altering gearing,
upgrading ignition, and
making the changes that
make a bike unique.
WALNECK'S CLASSIC
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CYCLE TRADER,
NOVEMBER 1999 Nieuw
Amsterdam
In Zen & de kunst van het
motoronderhoud verhaalt
Robert M. Pirsig over de
motorﬁetstocht die de
hoofdﬁguur en zijn elf jaar
oude zoon Chris een
zomermaand lang van
Minnesota naar Californië
maken. Het is het
spannende en wanhopige
relaas van een vader en
een zoon die bevangen
worden door een steeds
ingrijpender
krankzinnigheid. Zen & de
kunst van het
motoronderhoud is een
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van de belangrijkste en
invloedrijkste boeken van
de afgelopen halve eeuw.
Het is een persoonlijke en
ﬁlosoﬁsche zoektocht
naar de fundamentele
vragen van het bestaan,
en een lucide
bespiegeling over hoe wij
beter zouden kunnen
leven.
WALNECK'S CLASSIC
CYCLE TRADER, JULY
1998 Causey Enterprises,
LLC
Donny is the Winner of
the 2012 International
Book Awards. Donny
Petersen has been
educating motorcycle
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enthusiasts about HarleyDavidson bikes for years.
Now, he has combined all
his knowledge into a
twelve-volume series
masterpiece and this third
book is one that every
rider will treasure.
Petersen, who has studied
privately with HarleyDavidson engineers and
has spent thirty-six years
working on motorcycles,
is sharing all of his
secrets! As the founder of
Toronto’s Heavy Duty
Cycles in 1974, North
America’s premier
motorcycle shop, the
dean of motorcycle

technology teaches about
the theory, design, and
mechanical aspects of
Harleys. In this third
volume, discover: 1. How
to identify the Evolution
models. 2. Why the
Evolution models are
better. 3. Everything you
need to know about
engines. 4.
Troubleshooting every
facet of the Evolution. And
so much more! The
Harley-Davidson Evolution
The Japanese had more
than quality. Their arsenal
included acceleration and
speed combining with
good braking and

9
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handling. They could
design, tool-up and build
a new motorcycle in a
mere eighteen months.
The ﬂavor of the day
could easily be
accomplished with this
organizational skill and
dexterity. On top of this
they had lower prices. The
Gang of 13 took over a
failing company or did
they? By 1982, HarleyDavidson sales went into
a tailspin with plunging
production. The USA was
in a deep recession.
Adding to the perfect
storm was the ﬂood of
Asian imports that many
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believe were being sold in
the U.S. below their
manufactured costs.
Whether this was true or
not, how did a small
country a half-world away
manufacture a quality
product that was faster,
handled better, and was
less expensive?
Furthermore, these import
motorcycles were more
functional. Well, of course
they did because USA
motorcycle manufacturing
oﬀered old clunker styling
that was slower, did not
handle well, and broke
down all the time! And for
all of this, Harley-
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Davidson’s cost more.
Insulting if one thinks
about it. It is not that the
Evolution was that good
relative to their
competitors because in
my opinion it was not.
However, the Evolution
was stellar relative to
what went before. I was a
loyal Shovelhead rider,
necessarily becoming a
mechanic along the way. I
like the rest of my ilk
would never consider
riding any other product. I
did not care that a Honda
might be functionally
better, less expensive,
and not require my
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newfound mechanical
skills. Honda simply did
not give what my psyche
craved. Importantly, H-D
dropped its lackadaisical
attitude towards copyright
infringement, particularly
with knock-oﬀ products.
Harley-Davidson became
extremely aggressive
against the counterfeiting
of their trademarks. It
licensed use of its logos
with all manner
merchandise that was
embraced by mainstream
America followed by the
world including the
Japanese. H-D then saw
the birth of HOG, the most
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successful marketing and
loyalty campaign in the
annals of corporate
sustenance. The world
embraced this
pasteurized version of the
outlaw subculture. You
might meet the nicest
people on a Honda but
Harley riders are all about
cool. They adapt a
pseudo-outlaw lifestyle
that emulates freedom
and individualism. They
spend much of their time
adopting one charity or
another to prove they
really aren’t bad. Many
charities beneﬁtted
greatly during the Harley

boom. Can these riders be
contesting the Honda
mantra of niceness? The
previous owners AMF
deserve much credit for
the success of HarleyDavidson. They gave the
Gang of 13 a platform
from, which to launch.
These new guys were
brighter than bright. They
put a management team
together that knew no
bounds in success. I am
sure that Marketing 101 in
every business school
teaches and will continue
to teach their brilliant
story. Harley-Davidson
became the epitome of
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American manufacturing
and marketing, the
darling of capitalism at its
ﬁnest. Think about it! How
could a rusty old
manufacturer whose time
had drifted by reach such
pinnacles of success?
Well, H-D had a little help
along the way with two
main sociological factors:
1. The post World War II
baby boom, the aging
bulge in American
demographics looking for
adventure and whatever
(safely) came their way.
2. A generation that
worked hard; raised
families and then looked

12

back at what they had
missed in their youth.
Harley-Davidson
embodied the freedom
and adventure they
lacked. Harley-Davidson
was granted two decades,
in which to plan a lasting
and viable future. It
sought to be the
motorcycle of mainstream
America. The world would
follow. This venerable
company almost pulled it
oﬀ. The Motor Company
updated technology both
in their manufacturing
venue and in the product
itself. H-D balanced on a
near-impossible fulcrum,
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maintaining tradition on
one side and complying
with environmental
dictates on the other. The
Evolution’s successor, the
air-cooled Twin Cam
introduced in 1999 with
great success. H-D
continued to grow and
prosper. I have always
viewed the Twin Cam as a
transitional model
embracing the past but
leading into a future of
overhead cams and water
jackets. The new H-D VRod’s technological
marvels are a wonderful
attempt but as much as
the Factory hoped,
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mainstream Harley riders
did not take the bait en
masse. After all they had
their psychological needs.
These attempts did not
prevent dark clouds from
appearing on the horizon:
1. Inexorably, the post
World War II baby boom’s
bulge has grown older,
losing interest in
reclaiming youth with
interests shifting
elsewhere. Who is to take
over this downsizing
market? Who will be left
to support the Motor
Company in the style it
has become accustomed?
2. In my humble opinion,
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the masters of marketing
did not ﬁll the coming
void of consumers. I think
H-D is good at pretty
much everything except
lowering prices for the
incoming generations. Nor
have they developed
aﬀordable and desirable
product lines for the
youth. Certainly, the
Factory began to enjoy
economies of scale in
manufacturing. I for one
do not think they have
used their proﬁts wisely
for continued prosperity.
Will I continue to ride a
Harley at age 62? Sure I
will but I was riding them

before they became cool.
I am not a dentist looking
for a safe walk on the wild
side or a movie star
acquiring the in-bauble of
the day. The Evolution
motorcycle saved the
Hog’s bacon but a new
savior is now required.
Afgunst & Een goed
huwelijk Prometheus
Met details die alleen een
president kan weten 'Een
geslaagde politieke
thriller. Biedt inzicht over
hoe het er achter de
schermen van het Witte
Huis aan toegaat.' ****
NRC Er is een nieuwe
regering in het Witte Huis.
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Maar het is de vorige ﬁrst
family die boven aan de
hitlijst staat van een
internationale
terroristische organisatie.
Matthew Keating is een
voormalig Navy seal en de
vorige president van de
Verenigde Staten. Nadat
een dappere maar
noodlottige militaire
missie hem zijn tweede
ambtstermijn heeft
gekost, verhuist hij naar
het platteland van New
Hampshire. Daar zou hij
het liefst het leven van
een 'gewone' burger
willen leiden, maar een
oud-president wordt nooit
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meer een gewone burger.
En een oud-president
heeft vijanden. Wanneer
zijn dochter ontvoerd
wordt, zet hij de sealtraining en alle connecties
die hij als president heeft
opgedaan in om haar te
redden. Want het is maar
de vraag of hij op zijn
vrienden in het Witte Huis
kan rekenen...
'Bestsellerauteur
Patterson geeft hem van
jetje, geholpen door exPresident Clinton. Heel
veel actie, onbetrouwbare
ﬁguren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
WALNECK'S CLASSIC
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CYCLE TRADER, MAY 2005
Causey Enterprises, LLC
Op zomaar een dag uit
het leven van Herman
Brusselmans heeft hij heel
wat te doen. Wakker
worden, opstaan,
tandenpoetsen. Spek
eten. De echtgenote
uitwuiven die naar
Antwerpen vertrekt. De
hond naar een oud,
bevriend echtpaar
brengen. Naar de
apotheker gaan. Navraag
doen in een motorwinkel.
Een depressieve vrouw
onderhouden en haar
meenemen naar een
restaurant, om er een
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eenvoudige lunch te
gebruiken. Naar het
theater lopen om de
repetitie bij te wonen van
een toneelstuk van eigen
hand. Een meisje
bezoeken op haar ﬂatje.
Op straat praten met een
boekhouder. In een
horlogewinkel de
nieuwste modellen
bekijken. Daar een
vreemd avontuur beleven.
De hond afhalen. Naar
huis gaan, en daar de
teruggekeerde
echtgenote begroeten.
Samen een eenvoudige
avondmaaltijd gebruiken.
Naar een wedstrijd op tv
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kijken. Onverwacht
bezoek ontvangen. Zich
klaarmaken om naar bed
te gaan. Toch eerst nog
de deur openen nadat de
bel heeft gesnerpt. Wat er
dan gebeurt, zal de lezer
meemaken als hij deze
fenomenale roman, Een
dag in Gent, helemaal
uitleest. Verweesd zal hij
achterblijven, en de
aandrang voelen om zo
snel mogelijk het boek
opnieuw te lezen.
Eventueel zal hij
verzuchten: Alweer heeft
Herman Brusselmans een
toproman geschreven.
Herman Brusselmans

(1957) publiceerde eerder
meer dan veertig andere
boeken. Hij wordt zowel
verguisd als verafgood.
Hij is een zeer belangrijk
schrijver. Over
Muggepuut: Muggepuut
lees je omdat je niet wilt
stoppen. Omdat
Brusselmans de nergens
toe dienende, langzaam
voortslingerende
cafégesprekken zo
opschrijft dat je ze
eigenlijk zelf gevoerd zou
willen hebben. (...) Omdat
Brusselmans zinnen altijd
lopen en hij zijn woorden
met zorg kiest. (...) Omdat
Brusselmans je aan het
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lachen maakt. arjen
fortuin, nrc handelsblad
Over De perfecte koppijn:
De perfecte koppijn is een
Brusselmans grand cru.
(...) Zijn nieuwste roman
is een sublieme vorm van
tijdverlies, een mooi
huwelijk van inhoud en
vorm. Als u dit decennium
één Brusselmans leest,
laat het dan De perfecte
koppijn zijn. marc
cloostermans, standaard
der letteren Over Toos:
Toos bevat
onweerstaanbare
passages. Vooral de
cartooneske,
absurdistische
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randpersonages worden
vaak exquis omschreven
(...). Het is genieten van
een vakman in goeden
doen. jeroen versteele, de
morgen
Zen en de kunst van het
motoronderhoud Causey
Enterprises, LLC
Advocaat Thomas Thorne
wordt wakker naast een
dode vrouw, haar bloed
aan zijn handen. Hij is
onschuldig, maar wie wil
hem erin luizen? Is het
wraak op een verleden
dat hij liever wilde
vergeten? Karen Rose is
een bestsellerauteur in
het genre Romantic
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Suspense. Haar thrillers
staan garant voor een
combinatie van 'spannend
en sexy'. Advocaat
Thomas Thorne wordt
wakker naast een dode
vrouw, haar bloed aan zijn
handen, maar geen
enkele herinnering aan
wat er gebeurd is die
nacht. Heeft het voorval
te maken met het
verleden dat hij achter
zich gelaten dacht te
hebben? Wil iemand
wraak op hem nemen?
Zijn vrienden en zijn
collega Gwyn Weaver zijn
ondanks alle bewijslast
overtuigd van Thornes
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onschuld en zetten alles
op alles om dat aan te
tonen. Elk om een heel
eigen reden...
WALNECK'S CLASSIC
CYCLE TRADER,
DECEMBER 1999 Causey
Enterprises, LLC
Accident reconstruction
utilizes principles of
physics and empirical
data to analyze the
physical, electronic, video,
audio, and testimonial
evidence from a crash, to
determine how and why
the crash occurred, how
the crash could have been
avoided, or to determine
whose description of the
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crash is most accurate.
This process draws
together aspects of
mathematics, physics,
engineering, materials
science, human factors,
and psychology, and
combines analytical
models with empirical test
data. Diﬀerent types of
crashes produce diﬀerent
types of evidence and call
for diﬀerent analysis
methods. Still, the basic
philosophical approach of
the reconstructionist is
the same from crash type
to crash type, as are the
physical principles that
are brought to bear on the

analysis. This book covers
a basic approach to
accident reconstruction,
including the underlying
physical principles that
are used, then details how
this approach and the
principles are applied
when reconstructing
motorcycle crashes. This
second edition of
Motorcycle Accident
Reconstruction presents a
thorough, systematic, and
scientiﬁc overview of the
available methods for
reconstructing motorcycle
crashes. This new edition
contains: Additional
theoretical models,

17

17

examples, case studies,
and test data. An updated
bibliography incorporating
the newest studies in the
ﬁeld. Expanded coverage
of the braking capabilities
of motorcyclists. Updated,
reﬁned, and expanded
discussion of the
decelerations of
motorcycles sliding on the
ground. A thoroughly
rewritten and expanded
discussion of motorcycle
impacts with passenger
vehicles. Updated
coeﬃcients of restitution
for collisions between
motorcycles and cars. A
new and expanded

18

discussion of using
passenger car EDR data in
motorcycle accident
reconstruction. A new
section covering recently
published research on
post-collision frozen
speedometer readings on
motorcycles. A new
section on motorcycle
interactions with potholes,
roadway deterioration,
and debris and expanded
coverage of motorcycle
falls. This second edition
of Motorcycle Accident
Reconstruction is a musthave title for accident
reconstructionists,
forensic engineers, and all
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interested in
understanding why and
how motorcycle crashes
occur.
WALNECK'S CLASSIC
CYCLE TRADER, AUGUST
2005 Reed Reference
Publishing
Put a veteran mechanic
on your bookshelf. From
simple 15-minute jobs
such as lubing cables and
bolting on new air
cleaners to more
advanced tasks such as
cam changes and
swapping heads, this howto guide oﬀers carefully
selected projects you can
do in a weekend. Color
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photographs guide you
step-by-step through each
performance project.
Explains why each project
should be done and what
performance gains you
can expect.
WALNECK'S CLASSIC
CYCLE TRADER,
JANUARY 1997
Motorbooks
Ik heb een geheim dat ik
Derek nog niet heb
verteld, simpelweg omdat
het iets is dat ik nooit met
iemand wil delen. Hij
heeft zijn geheimen, en ik
de mijne. Maar wanneer
een late avond plots een
onverwachte wending
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neemt, dringt het tot me
door dat de waarheid aan
het licht moet komen.
Maar dan komt hij er zelf
achter ... en dat maakt
het een miljoen keer
erger.
Donny’s Unauthorized
Technical Guide to HarleyDavidson, 1936 to Present
Blake Pierce
“Een dynamische
verhaallijn die je vanaf het
eerste hoofdstuk
vastgrijpt en niet meer
loslaat.” --Midwest Book
Review, Diane Donovan
(over Eens weg) Van de
bestverkopende auteur
Blake Pierce verschijnt

een nieuw meesterwerk
van psychologische
spanning. REDEN OM TE
REDDEN (Een Avery Black
Mysterie - Boek 5) - de
laatste aﬂevering in de
Avery Black-serie. In de
epische ﬁnale van de
Avery Black-serie is
seriemoordenaar Howard
Randall ontsnapt en staat
de hele stad Boston op
scherp. Vrouwen worden
gruwelijk vermoord en
iedereen vermoedt dat
Howard er weer mee
bezig is. Wanneer
Boston’s meest briljante
en controversiële
rechercheur van
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Moordzaken Avery Black
zelf wordt gestalkt en
wanneer mensen in haar
omgeving een voor een
op brute wijze worden
vermoord, lijkt het erop
dat de ergste angsten van
de stad worden bevestigd.
Maar Avery is niet zo
zeker. De moorden
herinneren haar aan iets
dat ze ooit in haar
verleden zag. Ze
herinneren haar aan iets
te dicht bij haar hart, iets
dat te maken had met
een geheim waarvan ze
dacht dat ze het lang
geleden begraven had...
Het meest meeslepende
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en schokkende boek van
de serie, een
psychologische thriller
met hartverscheurende
spanning, REDEN OM TE
REDDEN is de ﬁnale
waarmee je de pagina’s
tot laat in de nacht zult
omslaan. “Een
meesterwerk op het
gebied van thriller en
mysterie. Pierce heeft
fantastisch werk verricht
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door karakters te
ontwikkelen met een
psychologische kant, die
zo goed zijn beschreven
dat we in hun gedachten
kunnen meevoelen, hun
angsten kunnen volgen en
juichen voor hun succes.
De plot is erg intelligent
en zal je gedurende het
hele boek bezighouden.
Dit boek zit boordevol
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wendingen en zal je
wakker houden tot het
einde van de laatste
pagina.” --Books and
Movie Reviews, Roberto
Mattos (over Eens weg)
De kracht van een crisis
iUniverse
WALNECK'S CLASSIC
CYCLE TRADER,
NOVEMBER 1998
Causey Enterprises, LLC
Sterspeler Prometheus
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