2007 Yamaha Road Star Midnight Silverado Spoke Cast Motorcycle Service Manual
Recognizing the showing off ways to get this book 2007 Yamaha Road Star Midnight Silverado Spoke Cast Motorcycle Service Manual is additionally useful. You
have remained in right site to start getting this info. acquire the 2007 Yamaha Road Star Midnight Silverado Spoke Cast Motorcycle Service Manual associate
that we provide here and check out the link.
You could buy lead 2007 Yamaha Road Star Midnight Silverado Spoke Cast Motorcycle Service Manual or acquire it as soon as feasible. You could quickly
download this 2007 Yamaha Road Star Midnight Silverado Spoke Cast Motorcycle Service Manual after getting deal. So, subsequent to you require the books
swiftly, you can straight acquire it. Its as a result totally simple and appropriately fats, isnt it? You have to favor to in this announce

Perfecte akoestiek Daria Bignardi 2014-10-02 Op een koude ochtend in december gaat in het huis van Arno Cange onverwacht de wekker. De kinderen slapen
nog, maar de tafel is gedekt voor het ontbijt. Arno vindt daar een brief van zijn vrouw Sara; na dertien jaar huwelijk blijkt ze haar gezin te hebben verlaten,
zonder uit te leggen waarom en waar ze naartoe is gegaan. Terwijl Arno voor het eerst zelf voor zijn kinderen moet zorgen, met de hulp van zijn humeurige en
onhandige moeder, probeert hij erachter te komen waarom Sara is weggegaan. Hij ontdekt onverwachte geheimen in het verleden van zijn vrouw. Zal hij haar, de
liefde van zijn leven, ooit terugzien?
Geheimhouding John T. Lescroart 2010-05-19 In een meervoudige moordzaak, geteisterd door leugens en misleiding, is advocaat Dismas Hardy wettelijk
verplicht om een verschrikkelijk geheim te bewaren ook al staat het leven van zijn cliënt op het spel. Als Dylan Vogler, bedrijfsleider van het populaire
koffietentje Bay Beans, dood wordt gevonden in een steegje, leidt de vondst van marihuana in zijn rugzak tot de ontdekking dat de high society van San Francisco
haar drugs bij het onschuldig ogende koffietentje kocht. Politie en media wijzen al snel met een beschuldigende vinger naar Maya Townshend, de eigenaar van
Bay Beans en het nichtje van de burgemeester. Op Dylans klantenlijst blijken een paar zeer belangrijke en invloedrijke personen te staan en Maya lijkt de spil in
een levensgevaarlijk web te zijn geweest.
Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010 Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit, integratie en wij-zijdenken.
Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische relaties en manieren om met culturele diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over menselijk gedrag: wat mensen
willen, waar ze behoefte aan hebben, hoe ze in de regel reageren. Het gaat om de betekenis van gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden van
hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme samenleving. Daarbij komen vragen aan de orde als: waarom en wanneer plaatsen mensen zichzelf en anderen in
sociale categorieën en met welke gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden van positieve/negatieve relaties tussen groepen? Hoe ontstaan
meervoudige identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe reageren mensen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we omgaan met etnisch-culturele
diversiteit en groepstegenstellingen? Omdat de verwijzing naar cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt Verkuyten de maatschappelijke verhoudingen
en posities in ogenschouw.
De misdaadschrijver Gregg Hurwitz 2008-04-01 Drew Danner, een succesvolle schrijver die in Los Angeles woont, ontwaakt in een ziekenhuisbed met een
litteken op zijn hoofd. De politie vertelt hem dat ze hem hebben aangetroffen bij het levenloze lichaam van zijn ex-verloofde terwijl hij een epileptische aanval
had. Hij had een mes in zijn hand en er zat bloed onder zijn nagels. Maar Danner kan zich niets meer herinneren. Danner weet zelf niet of hij schuldig is of
onschuldig. Om de waarheid te achterhalen moet hij de gebeurtenissen die tot de moord hebben geleid, reconstrueren alsof het de plot is van een van zijn eigen
thrillers. Van schrijver wordt hij hoofdrolspeler én hoofdverdachte in zijn eigen verhaal en hij vindt aanwijzingen die hij misschien opzettelijk, maar misschien
ook niet, voor zichzelf verborgen heeft gehouden. En dan wordt er opnieuw een jonge vrouw vermoord...
De wrede sterren van de nacht Kjell Eriksson 2012-03-15 In de omgeving van Uppsala worden kort na elkaar twee oude boeren gevonden, neergeslagen. Twee
moorden zonder moordwapen, zonder aanwijzingen, zonder motief. Rechercheur Ann Lindell en haar collega s van de politie in Uppsala tasten in het duister.
Lindell vermoedt dat er een verband bestaat met de verdwenen Ulrik Hindersten, een miskende Petrarcaspecialist, die door zijn dochter Laura als vermist is
opgegeven.
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is
het wel veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de Merge. Een technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die
direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij
ontdekt dat de Merge een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de
Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets
verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs
geheim willen houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op
zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Wetten van wraak Christopher Reich 2010-03-12 Jonathan Ransom, dokter in dienst van Artsen zonder Grenzen, is in Londen wanneer hij zijn vrouw Emma,
voormalig spion voor de Divisie, totaal onverwachts tegen het lijf loopt. Nadat er in het hart van de stad een bloedige aanslag is gepleegd, verdwijnt Emma
spoorloos, terwijl Jonathan algauw wordt geroemd om zijn heldhaftig optreden. Totdat er niet alleen twijfel rijst over Emmas rol, maar ook over Jonathans
betrokkenheid: probeerde hij de terroristen tegen te houden, of hielp hij hen juist? Jonathan ziet zich genoodzaakt te vluchten voor MI5. Om zijn naam te
zuiveren moet hij Emma zien te vinden en erachter komen wie zij nu eigenlijk is. Heeft ze haar leven als spion definitief achter zich gelaten, of is hij een pion in
een spel dat zijn voorstellingsvermogen ver te boven gaat?
Land van honing Susan Wiggs 2017-07-04 Isabels droom komt eindelijk uit: ze begint een kookschool in de prachtige Californische haciënda Bella Vista, het
huis waarin ze is opgegroeid. Het opgeknapte landhuis en de omliggende landerijen zijn er de perfecte plek voor. En dat ze door alle drukte haar verleden even
achter zich kan laten, is natuurlijk mooi meegenomen. Lang lukt dat echter niet: journalist Cormac O'Neill duikt plotseling op. Hij wil een boek schrijven over
Isabels grootvader, Magnus Johansen, en over diens oorlogsverleden in Denemarken. Door Macs aanwezigheid blijft van Isabels geordende leventje weinig over..
Bovendien confronteert hij haar met haar geschiedenis, iets wat ze juist niet wil. Het lijkt haar dus maar beter om hem helemaal niet meer te zien...
Spoorloos in Italië Sarah Dunant 2006 De mysterieuze verdwijning van een alleenstaande moeder leidt tot vele speculaties: is ze ontvoerd of heeft ze misschien
een nieuwe vriend?
Irritaal / druk 1 Ben van Balen 2009-03
Alleen ik overleefde Carmina Salcido 2011-10-07 Sonoma County, Californië. Op 14 april 1989 slaat Ramon Salcido door en schiet vijf mensen dood, onder wie
zijn vrouw. Daarna snijdt hij zijn drie dochtertjes de keel door: Sophia van vier, Carmina van drie en Teresa van bijna twee. Hij laat de kinderen voor dood achter
op de plaatselijke vuilnisbelt. Dertig uur later worden hun lichamen gevonden. Als door een wonder is de kleine Carmina nog in leven. Mijn papa heeft me
gesneden, weet ze uit te brengen. Twintig jaar later gaat Carmina terug naar Californië, in de hoop meer te weten te komen over haar tragische verleden en om
haar herinneringen een plaats te geven en dat hoofdstuk van haar jeugd af te sluiten.
Russische kamille Kate Furnivall 2010-08-19 China, 1929. Al jaren leeft Lydia Ivanova in de veronderstelling dat haar vader door de bolsjewieken is vermoord.
Maar als ze ontdekt dat hij gevangen wordt gehouden in het door Stalin geregeerde Rusland, laat ze alles en iedereen achter om hem te gaan zoeken zelfs haar
Chinese geliefde, Tjang An Lo. Samen met haar halfbroer Aleksej begint Lydia aan een levensgevaarlijke tocht. Dan verdwijnt Aleksej en blijft Lydia alleen en
zonder geld achter. Ze vindt hulp bij een aantrekkelijke Russische officier. Maar Tjang An Lo is Lydia niet vergeten; hij heeft nieuwe informatie over haar vader.
Terwijl hij haar achterna reist, speelt Lydia hoog spel om de waarheid te achterhalen... Adembenemend goed. Marie Claire Escapisme op zn best. Glamour Over
De wilde orchidee: Prachtig, een aangrijpend liefdesverhaal en een buitengewoon ambitieus en sfeervol epos. Kate Mosse (auteur van Het verloren labyrint) Kate
Furnivall, half Engels en half Russisch, put inspiratie uit de levens van haar Russische voorouders. Eerder verschenen Sneeuwklokjes van de steppe en De wilde
orchidee, het eerste boek over Lydia Ivanova, dat werd geïnspireerd op haar moeders vlucht naar China na de Russische Revolutie.
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde en laatste deel van Robert Ludlums superspannende Paul Janson-reeks raken Paul

Janson en Jessica Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd om olie in Oost-Afrika. Robert Ludlum & Paul Garrison De Janson optie Een Paul Janson thriller 1
team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden Ooit was Paul Janson geheim agent en huurmoordenaar voor de Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van
het werk. Hij werkt nu freelance als detective en schakelt als het nodig is de hulp in van scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson neemt alleen nog klussen
aan waarvan hij weet dat ze bijdragen aan een betere wereld. Wanneer oliemagnaat Kingsman Helms Janson vraagt om zijn door Somalische piraten gegijzelde
vrouw Allegra te redden, kunnen Janson en Kincaid niet weigeren. Maar piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging in de gewelddadige chaos van olierijk
Oost-Afrika... 'Snel en enorm vermakelijk. Garrison biedt de lezer een verhaal als een achtbaan.' Eric Van Lustbader, co-auteur van de Jason Bourne-serie 'Een
ware Ludlum groot, gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
AdrenalineMoto ¦ Street Motorcycle PU Catalog 2014 Parts-Unlimited Motorcycle Parts & Gear 2014-01-01 AdrenalineMoto is an authorized dealer of PartsUnlimited and claims no ownership or rights to this catalog. The Parts Unlimited 2014 Street catalog is more than just a book. It is designed to help you and
your customers get the most out of your passion for powersports. It showcases the new, exciting, in-demand products, as well as highlighting trusted favorites.
The well-organized catalog sections make it easy to find the items you want. And every part is supported with the latest fitment information and technical
updates available. Looking for tires? See the Drag Specialties/Parts Unlimited Tire catalog. It has tires, tire accessories and tire/wheel service tools from all the
top brands. And for riding gear or casual wear, see the Drag Specialties/ Parts Unlimited Helmet/Apparel catalog. Combine all three catalogs for the most
complete powersports resource of 2014.
De duivelse koningin Jeanne Kalogridis 2010-10-11 Het meeslepende verhaal van een sterke vrouw, een politiek dier met maar één blinde vlek: de
onvoorwaardelijke liefde voor haar kinderen. Geen vrouw is in haar leven zozeer belasterd als Catharina de Medici. Geboren in 1519 in het geslacht van de De
Medici's, de beroemde Florentijnse familie van machthebbers, wordt ze al op jonge leeftijd betrokken bij allerlei politieke machinaties. Ze wordt gevangengezet
door vijanden van de familie en uitgehuwelijkt aan een prins, die later koning Hendrik II van Frankrijk wordt. Haar rol als koningin is omstreden: was Catharina
een koude, meedogenloze moordenares of juist de meest competente monarch die Frankrijk heeft gekend? Jeanne Kalogridis studeerde Russisch en
microbiologie. Voordat ze fulltime ging schrijven heeft ze in Washington acht jaar lesgegeven in 'Engels als tweede taal'. De duivelse koningin is haar tweede
roman die in het Nederlands verschijnt. Eerder publiceerde ze Het portret van Mona Lisa.
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel
zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog
nooit ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
Schitterende ijsster Susan Wiggs 2021-09-23 De Avalon-serie 6 - Schitterende ijsster Maureen Davenport organiseert voor het eerst de jaarlijkse
kerstvoorstelling van Avalon, en ze is vastbesloten er een spectaculair succes van te maken. Er is echter één obstakel: Eddie Haven, de ruig aantrekkelijke
beroemdheid die haar als onderdeel van een taakstraf moet helpen bij de voorbereidingen. En er zijn maar weinig mensen die een grotere hekel aan de
feestdagen hebben dan hij... Al snel komen Maureens bangste vermoedens uit. Zijn opdringerige vrouwelijke fans, de zenuwachtige auditanten, de
meningsverschillen tussen Eddie en haar over de muziek en - tot haar grote ergernis - de vlinders in haar buik zorgen niet bepaald voor een soepel
repetitieproces. En dan dreigt haar geliefde bibliotheek ook nog de deuren te moeten sluiten. Als dat geen rampzalige kerst wordt! Maar ziet ze dat nu goed... en
bekijkt Eddie haar ineens met een begerige blik in zijn ogen?
Papa Pit Marcus Pfister 1994 Een kleine pinguïn beleeft van alles wanneer hij samen met zijn vader een wandelingetje gaat maken in de versgevallen sneeuw.
Prentenboek in blauwe, witte en grijze tinten. Vanaf ca. 4 jaar.
De tragische lotgevallen van de familie Mikolajenko Shandi Mitchell 2010-10-25 In het voorjaar van 1938 keert de Oekraïense immigrant Teodor Mikolajenko
terug uit de gevangenis en treft zijn vrouw en kinderen volledig berooid aan op de Canadese prairies. Terwijl Maria zich onvermoeibaar bezighoudt met de zorg
voor de schamele groentetuin, het eindeloos verdunnen van de aardappelsoep en het verstellen van de tot op de draad versleten kleren, bouwt Teodor met blote
handen een huis en zaait hij kostbare korrels graan op het stuk grond dat zijn zus Anna voor hem koopt omdat het mensen met een strafblad verboden is land te
bezitten. De beide families slagen erin kou en honger te overleven, maar komen oog in oog te staan met een veel gevaarlijker vijand wanneer Anna s
onbetrouwbare echtgenoot Stefan na een langdurige afwezigheid terugkomt. Zijn achterbakse gekonkel draait onafwendbaar uit op een tragedie ‒ die ditmaal
des te erger is omdat deze niet wordt veroorzaakt door gewetenloze buitenstaanders, geldschieters of bureaucraten, maar door naaste verwanten. De tragische
lotgevallen van de familie Mikolajenko is een indringende en aangrijpende roman over sociaal onrecht, wilskracht, familiebanden, opoffering en medeleven.
Breuklijn Barry Eisler 2012-01-25 Alex Treven heeft alles opgegeven voor zijn grote ambitie: een partnerschap in het advocatenkantoor waarvoor hij werkt.
Maar dan wordt de uitvinder van het revolutionaire softwareprogramma waaraan hij meewerkt vermoord en sterft de man die bezig is met de afhandeling van de
patentaanvraag. Alex zelf weet ternauwernood aan een aanslag te ontsnappen. De enige persoon die hem kan helpen, is de laatste die hij om hulp wil vragen: zijn
broer Ben, van wie hij vervreemd is na het overlijden van hun moeder. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus wanneer Ben ‒ een elite-undercoversoldaat ‒ zijn broers hulpvraag ontvangt, stapt hij op het vliegtuig naar San Francisco. Pas dan wordt hem duidelijk dat er nog een betrokkene is: de IraansAmerikaanse advocate Sarah Hosseini. Terwijl Ben en Alex door hun samenwerking gedwongen worden hun eigen verleden onder de loep te nemen, zetten ze
samen met Sarah alles op alles om te achterhalen wie hen tot zwijgen wil brengen. Een ijzersterke, emotioneel geladen actiethriller over broederschap, trouw en
verraad voor de liefhebbers van Steve Berry en Christopher Reich.
American Journalism Review 2009
Schadevolle jaren Richard Russo 2011-06-14 Sam Hall is een gokker en een herrieschopper die, eenmaal terug uit de Tweede Wereldoorlog, zijn wat
zenuwachtige vrouw Jenny en hun pasgeboren zoontje Ned in de steek laat. Maar een paar jaar later duikt hij weer op, kidnapt Ned, en dan begint de oorlog
tussen de twee ouders pas goed. Het duurt niet lang of Ned verdeelt zijn tijd tussen Sams bouwvallige appartement en Jenny s licht neurotische, mistroostige
wereld waarin verlangens niet worden vervuld en de tijd lijkt te stollen. Het wordt een soort loopgravenoorlog waarbij geen winnaars zijn, least of all Ned zelf,
die door het gestruikel van zijn ouders niet de vaardigheden meekrijgt om later zelf met het fenomeen liefde om te gaan. Twintig jaar lang probeert hij zich te
ontworstelen aan de duistere invloeden van zijn kindertijd en jeugd op zijn volwassen leven. Hij wil zijn vaders affectie winnen, maar niet in zijn voetsporen
treden en dat levert een onoplosbaar dilemma op, want hoe kun je als zoon een vader behagen die werkelijk alle regels, conventies en omgangsvormen aan zijn
laars lapt en die de hoogste autoverzekeringspremie betaalt?! Schadevolle jaren verschijnt in een gloednieuwe vertaling van Kees Mollema, die eerder al Het
inzicht van Griffin vertaalde. De pers over Schadevolle jaren : Ondanks de tijd en aandacht die hij schenkt aan elke scène en elk detail, [heeft het] de vaart en
het gulle vertelplezier van John Irving. (...) Een plek [Mohawk] van herinneringen wordt het; geen nostalgische of zoete, maar wel springlevende herinneringen.
Richard Russo schreef ze meesterlijk op. ‒ Het Parool Schadevolle jaren is de meest persoonlijke roman die Pulitzer Prijs-winnaar Richard Russo ooit
schreef. Het is een ode aan een vader die hij tijdens zijn jeugd nauwelijks zag. (...) Rauw en ontregelend is de inhoud, maar de toon van het boek is mild. (...) Wat
Schadevolle jaren bijzonder maakt, is het mysterie van de ouder-kindrelatie. (...) Hoe uitzichtloos het bestaan van zijn personages vaak ook is, lichtheid regeert in
Russo's werk. ‒ De Telegraaf Schadevolle jaren bevat alle elementen die Richard Russo tot zo n onweerstaanbaar goede schrijver maken. De kalme,
beheerste toon van een geboren verhalenverteller. De perfecte balans tussen net-niet-sentimentele treurnis en subtiele, laconieke humor. (...) Russo schetst alle
personages minutieus en warm, net als de sfeer in zo n verslagen stadje, dat in de jaren vijftig en zestig wegzonk in de vergetelheid. ‒ HDC Media
Russo s werk is tragikomisch; de hardheid van het menselijk bestaan wordt draaglijk gemaakt met sarcasme en rauwe straathumor. (...) Schadevolle jaren is
een schelmenroman boordevol kleurrijke personages en hilarische avonturen, die je niet alleen aan het lachen brengt, maar zeker ook je hart verwarmt. ‒
Langedijker Nieuwsblad
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te
redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij onnatuurlijk snel en sterk zijn,
ongevoelig lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One de taak het incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep
opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel
heel veel interesse in de levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team een race tegen de klok om de wereld van de ondergang te redden...
Het Leven van Johannes Wouter Blommesteyn Adriaan Loosjes (Pz.) 1816
Max en de toverstenen Marcus Pfister 1997 Rotsmuis Max vindt een flonkerende steen vol licht en warmte. Natuurlijk willen alle andere muizen ook zo'n steen.
Verhaal met een goed en een slecht einde. Prentenboek met grote illustraties in kleur en flonkerfolie in goud. Vanaf ca. 5 jaar.
In de schaduw van de appelboom / druk 1 Deborah Smith 2006 Het leven op een grote appelboerderij in Georgia wordt danig verstoord als de zoon van de
eigenares thuiskomt met een heel bekende vriendin.

De wapenhandelaar van Berlijn Dan Fesperman 2010-10-20 In deze nieuwe thriller schrijft Fesperman over de erfenis van nazi-Duitsland in het naoorlogse
Europa en treedt hij succesvol in de voetsporen van John le Carré. De wapenhandelaar van Berlijn is een indrukwekkend en origineel boek, een duivelse
mengeling van politiek, spionage en psychologie. De carrière van hoogleraar geschiedenis Nat Turnbull mag dan in het slop zijn geraakt, hij is nog steeds dé
expert op het gebied van het verzet in nazi-Duitsland. Dat is ook de reden dat de FBI zijn hulp inschakelt. Turnbulls leermeester Gordon Wolfe is aangehouden
omdat hij gestolen documenten uit de Tweede Wereldoorlog in zijn bezit heeft. Het gaat om een ware schat aan informatie,met een voor sommigen vernietigende
inhoud. Een deel van de documenten ontbreekt echter en de FBI vermoedt dat Wolfe die verborgen heeft. Dan wordt Wolfe dood in zijn cel aangetroffen.
Professor Turnbull gaat namens de FBI naar Europa om de zaak te onderzoeken, en wordt bijgestaan door een jonge Duitse wetenschapper. Turnbull is er niet
zeker van of zij wel te vertrouwen is.
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede kringen wordt verstoord door een naakte, met bloed besmeurde
man, met het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit te pluizen, én de
misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van de duivel.
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