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Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voor-de-prijs-voor-één-scenario staat niet in Muttis Zo wordt iedere sufkop verliefd op je. 7.55 Dit betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet zijn qua schoonheid en
glamour. Een van mijn vriendjes zou wel eens zo zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het krieken van de dag al hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik voorbereid zijn. Maar niemand mag het weten. Ik moet glamour uitstralen, maar dan op een natuurlijke ik-kom-net-uit-bedmanier. Dussss, een piepklein beetje foundation, een vleugje poeder, lippenstift, mascara en een ietsje eyeliner. 8.00 uur Goed, wat moet ik aan? Nachtkleding of dagkleding? 8.01 uur Geen Teletubbies-pyama, dat is een ding dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een tshirt? Yep. Georgia heeft eeuwen gewacht tot er een vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk: Robbie de Oorspronkelijke SeksGod en Masimo, de Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de twee gaat het worden?
Materials Handling News
African Defence Journal
Florence heeft haar moeder Jane nooit kunnen vergeven dat ze, als gevolg van Janes eerste en enige one-night-stand, een ongelukje was. Als tienermoeder heeft Jane moeten vechten om haar baby te mogen houden, maar Florence wil die verhalen niet horen. Totdat Florence eigen zorgvuldig geplande zoontje wordt geboren en
met zijn komst zijn moeders wereld op zijn kop zet. Voor het eerst in haar leven wendt ze zich tot haar moeder voor hulp.Zodra Jane haar pasgeboren kleinzoon in haar armen houdt, wordt ze overspoeld door lang weggestopte herinneringen aan het tumultueuze jaar dat zijzelf moeder werd: de woede van haar ouders, de
nieuwe vrijheden van de sixties waarvan zij niet kon profiteren, en de consequenties van de overweldigende liefde voor haar kind een gevoel dat Florence nu ook leert kennen. Is dit het moment waarop moeder en dochter eindelijk nader tot elkaar komen?
Ja, ik wil niet
Liefde en andere geheimen

Eva Tyne, een Ierse violiste die in New York woont en werkt, stort in na haar debuut als soliste en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Na haar ontslag uit het ziekenhuis, nog versuft van het incident, stort ze zich in het New Yorkse nachtleven en waagt ze zich in een odyssee vol chaos en gevaar. Nadat zij het
heeft uitgemaakt met haar vriend, valt ze voor een geheimzinnige man die haar een zeldzame viool aanbiedt. In snel tempo raakt Eva verstrikt in een wanhopig makend psychologisch spel, wanneer blijkt dat haar verlangens haar dreigen te vernietigen. Het beklemmende verhaal over een avontuurlijke jonge
violiste en haar obsessieve zoektocht naar een zeldzame Stradivarius, geschreven door een opvallend, nieuw literair talent.
Military Information Monthly
The Engineer's Manual of Construction Site Planning
Japan, rond 1870. De dertienjarige Taka en de twee jaar oudere Nobu worden verliefd op elkaar, maar hun liefde is voor beide families onaanvaardbaar en moet tot elke prijs geheim blijven. Taka behoort namelijk tot de zuidelijke Satsuma-clan, en haar vader is een machtig man. Nobu behoort echter tot de noordelijke Aizu-clan, die in een
bloedige burgeroorlog door de Satsuma is afgeslacht. Zijn familie, vernederd en tot een leven in armoede veroordeeld, heeft wraak gezworen. Nobu zal misschien Taka's vader en broers moeten doden, terwijl Taka een onmogelijke keuze moet maken - tussen haar familie en de man van wie ze houdt
Debet
De violiste
Wiskunde toegepast in de dagelijkse praktijk van de bouw.
Over een brug van dromen
Wiskunde in de Bouw
This handbook addresses problems facing the engineer whenpreparing to build, both during the contract bidding phase andafter a contract has been concluded. It offers clear guidelines for planning the resources andmachinery on site, as well as the safe positioning of roads,cranes, storage and temporary buildings. Site planning activitiesare presented here in logical sequence, offering an efficient andsafe design of the
construction site and of the temporaryworks. The book describes the process of engineering preparation ofon-site construction works in all phases of the constructionlife-cycle, from the design phase - preparing the financial planand procurement scheme for the owner before tendering the contract;the tendering phase; and after bid completion. A list of proceduresis presented for planning the construction site in order tosimplify the
engineerʼs work of site and temporary worksplanning. The Engineerʼs Manual of Construction SitePlanning is for all those involved in the planning ofconstruction sites, construction managers, construction engineersand quantity surveyors, as well as for students in civilengineering and construction.
Over het Evangelie van Johannes
Dichtwerken

Maak kennis met Lily Wilder: New Yorker, impulsieve, goedgebekte vrouw die van een drankje (of vijf) houdt en stralende aanstaande bruid. Maar beslist niet van plan monogaam te zijn. Haar verloofde Will is een lieve, intelligente archeoloog. Lily is dol op Will, maar of ze ook echt van hem houdt? Will houdt zonder twijfel
van Lily, maar weet hij wel wie ze echt is? Naarmate de huwelijksdag nadert, groeit Lily’s twijfel. De mooiste dag van haar leven dreigt om te slaan in haar allergrootste vergissing. Ja, ik wil niet is gedurfd, prikkelend, ondeugend, geestig, extreem grappig, sexy en slim.
Thomas' Register of American Manufacturers
Vriendjes, vreemdgaan en andere verleidingen
Debet van Saskia Noort is het vervolg op De eetclub. De karakters komen allemaal weer terug in dit boek, gerijpter, gevormd door het leven en gehaaider dan ooit. Saskia Noort is de bestverkopende Nederlandse thrillerauteur. Van haar titels werden tot nu toe meer dan 2,7 miljoen exemplaren verkocht. Debet van Saskia
Noort is als vanouds weer een echte pageturner. Op een koude winternacht verongelukt tv-producent Michel Brouwers, waarna zijn echtgenote Karen ontdekt dat hun perfecte leven een gruwelijke leugen blijkt te zijn geweest. Om de waarheid boven tafel te krijgen moet ze terug naar de plek waar het allemaal begon: haar
oude woonplaats Bergen en haar vriendengroep van toen, de eetclub.
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