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Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04 Een zinderend en openhartig autobiografisch boek In een bocht van een
slingerende weg tussen bos en olijfgaarden in Noord-Italië staat het huis dat Alma’s ouders als ruïne kochten. Al in
haar eerste levensjaar namen ze haar mee, en sindsdien ging er geen zomer voorbij zonder het huis waar alles zich
intenser af lijkt te spelen dan in Nederland. Alma’s vader werd er ziek en overleed het jaar daarna, een maand voordat
ze naar Italië zouden gaan. Het huis dat zo vervlochten was met hem, symboliseerde zijn afwezigheid, en in de zomers
daarna werd het gemis steeds heviger. Op verschillende momenten in Alma’s leven liet de taal haar in de steek, nu wendt
ze juist die taal aan om grip op de gebeurtenissen te krijgen. In Bewaar de zomer neemt Alma Mathijsen de lezer mee naar
de zomers in het huis waar ze haar rouw leerde verstoppen tussen de spleten en waar ze ontdekte hoe ze zichzelf moest
laten vallen van de hoogste brug in de vallei. In dit zinderende en openhartige autobiografische boek reflecteert
Mathijsen op verlies, volwassen worden, taal en liefde.
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een nieuwe, intense
serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht me alsof ik
een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk,
vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten
wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden die me had verkocht.
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce 2017-02-27 In het noorden van New York worden vrouwen
vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze wijze in kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de bizarre aard van de
moorden – en het gebrek aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en er is maar één agent tot wie ze zich kunnen
wenden: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog van slag is over haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen.
Want ze is er nog steeds van overtuigd er dat een voormalig seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet dat
haar vermogen om de geest van een seriemoordenaar binnen te dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak
op te lossen. En ze kan gewoon niet weigeren; zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal drijven. Rileys zoektocht
brengt haar dieper in de verwarde geest van een moordenaar, en leidt haar naar weeshuizen, psychiatrische inrichtingen
en gevangenissen in een poging om zijn psychose helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen een ware psychopaat
opneemt en ze weet dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar baan staat op de tocht en haar gezin is het doelwit... Met
haar kwetsbare geest die op instorten staat, zou het allemaal te veel voor haar kunnen worden – en te laat. Eens gepakt
is een duistere psychologische thriller met een spanning die je hartslag omhoog jaagt. Het is het tweede boek in een
aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft
doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Design of Structures to Resist Nuclear Weapons Effects American Society of Civil Engineers. Engineering Mechanics
Division. Committee on Structural Dynamics 1964
Shop Reference for Students and Apprentices Christopher J. McCauley 2000 The perfect handbook for the machine shop, tool
room, and drafting room.
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van plan het beste bruidsmeisje ooit te worden. Het
enige wat ze daarvoor hoeft te doen is: - de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de champagne te ontkurken - en, o
ja, NIET in bed te belanden met de getuige van de bruidegom Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, best moeilijk, want de
getuige van de bruidegom is niemand minder dan de supersexy Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek
af - het brak haar hart, maar ze had geen keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij terug, en duidelijk vastbesloten
om haar alsnog te veroveren! Ze doet enorm haar best om hem te weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er nog steeds
niet in - maar door de blik in zijn ogen smelt haar voornemen al snel als sneeuw voor de zon...
Die Design Fundamentals Vukota Boljanovic 2005 Retaining its unique and much praised organization, this leading text has
been revised to reflect the most recent developments in design tools. It provides balanced coverage of relevant
fundamentals and real-world practices so that students, apprentices and on-the-job professionals can understand the
important and often complex interrelationships between die design and the economic factors involved in manufacturing
sheet-metal forming products. Following introductory material and a discussion of 20 types of dies in Chapter 2, the
design process of a representative die is separated into seventeen distinct chapters. Each chapter is one step which is
illustrated in two ways; first, as a portion of an engineering drawing, that is, as the component is actually drawn on
the design. Second, the die design is shown pictorially in order to improve the user's visualization. In successive
sections each step is detailed as it is applied to the design of the various types of dies listed in Chapter 2. Includes
English and Metric systems. Covers new methods of producing blanks, such as waterjet cutting and laser cutting. Contains
a glossary of terms for the first time. Illustrates each step in pictorial view and as a portion of an engineering
drawing. Offers a completely revised chapter on presses and quick die-changing systems and includes the addition of
"Quick Die Change Systems".
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op
Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan
de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton
ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend
moment voor waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde dat hij
oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij
getroffen door haar schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk
– met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem
nog steeds niets meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te zetten door
haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal
gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je
moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Escribir ficción : guía práctica de la famosa escuela de escritores de Nueva York 2012-10
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem I wordt overrompeld door een revolutie in het
zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De revolutionairen, onder leiding van
de Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil koning van België worden, maar de
republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen voeren ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen
ten slotte geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning
Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck
reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor
iedereen die geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.
The Impact of Digital Technologies on Public Health in Developed and Developing Countries Mohamed Jmaiel 2020-01-01 This
open access book constitutes the refereed proceedings of the 18th International Conference on String Processing and
Information Retrieval, ICOST 2020, held in Hammamet, Tunisia, in June 2020.* The 17 full papers and 23 short papers
presented in this volume were carefully reviewed and selected from 49 submissions. They cover topics such as: IoT and AI
solutions for e-health; biomedical and health informatics; behavior and activity monitoring; behavior and activity
monitoring; and wellbeing technology. *This conference was held virtually due to the COVID-19 pandemic.
Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan / druk 1 Marianne Busser 2009-09 Tien verhaaltjes over koning Bobbel en zijn
koningin. Ze beleven de gekste avonturen en blijven altijd optimistisch. Met veel kleurige, vrolijke illustraties.
Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
The Knowledge Lewis Dartnell 2015-03-10 How would you go about rebuilding a technological society from scratch? If our
technological society collapsed tomorrow what would be the one book you would want to press into the hands of the
postapocalyptic survivors? What crucial knowledge would they need to survive in the immediate aftermath and to rebuild
civilization as quickly as possible? Human knowledge is collective, distributed across the population. It has built on
itself for centuries, becoming vast and increasingly specialized. Most of us are ignorant about the fundamental
principles of the civilization that supports us, happily utilizing the latest—or even the most basic—technology without
having the slightest idea of why it works or how it came to be. If you had to go back to absolute basics, like some sort
of postcataclysmic Robinson Crusoe, would you know how to re-create an internal combustion engine, put together a
microscope, get metals out of rock, or even how to produce food for yourself? Lewis Dartnell proposes that the key to
preserving civilization in an apocalyptic scenario is to provide a quickstart guide, adapted to cataclysmic
circumstances. The Knowledge describes many of the modern technologies we employ, but first it explains the fundamentals
upon which they are built. Every piece of technology rests on an enormous support network of other technologies, all
interlinked and mutually dependent. You can’t hope to build a radio, for example, without understanding how to acquire
the raw materials it requires, as well as generate the electricity needed to run it. But Dartnell doesn’t just provide
specific information for starting over; he also reveals the greatest invention of them all—the phenomenal knowledgegenerating machine that is the scientific method itself. The Knowledge is a brilliantly original guide to the
fundamentals of science and how it built our modern world.
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal van een visser en zijn dochter, die
al een tijd geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot de zee over om hier in een dorp
achter een hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu met haar
eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden op zee: een kleine
gemeenschap van met elkaar verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment. Niet iedereen heeft het
overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water
breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant
en maatschappij tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een persoonlijke manier verteld door
Chris de Stoop, die de familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten sprak.
Ford AOD Transmissions George Reid 2014-06-16 While millions of Ford rear-wheel-drive cars are equipped with the durable
and simple C4 and C6 transmissions of the 1960s, early in the 1980s Ford replaced those old designs with the AOD
transmission for a new generation of cars. Overdrive gears, once popular before WWII, were now becoming popular again,
as manufacturers were under increasing pressure to raise fuel economy to meet ever more demanding EPA standards. A nice
byproduct of that was more comfortable cruising speeds, where your engine didn't have to work so hard in addition to
getting better fuel economy. In Ford AOD Transmissions: Rebuilding and Modifying the AOD, AODE and 4R70W, author George
Reid walks you through the process step-by-step, from removing the transmission from the vehicle, to complete
disassembly and cleaning, to careful reassembly, to proper re-installation and road testing. Performance modifications
are also covered, as well as an ID guide for various model numbers, evolutionary design changes, shift kit installation,
and torque converter selection. This book is ideal for people who already have one of these transmissions in their car,
as well as enthusiasts who would like to swap one of these more modern units into an older chassis to get all the
benefits of overdrive. If you plan on researching or working on any one of these overdrive models, this book is a vital
addition to your workbench or library.
Het doel Eliyahu M. Goldratt 2012-10-16 Al dertig jaar een internationale managementbestseller! Het doel heeft het
managementdenken in de westerse wereld veranderd. Goldratt werd door het tijdschrift Fortune uitgeroepen tot ‘goeroe van
de industrie’. Door Business Week uitgeroepen tot ‘genie’. In een spannend detectiveverhaal vecht Alex Rogo voor het
behoud van zijn bedrijf. Met hulp van een oud studievriend slaagt hij erin om conventionele denkwijzen aan de kant te
schuiven. Op deze manier handelt hij op een originele manier. Elk proces blijkt beperkingen te hebben die echte groei en
ontwikkeling belemmeren. Het verhaal verklaart de basisprincipes van de beperkingentheorie. Dit is de Theory of
Constraints, ontwikkeld door Eliyahu Goldratt. Al meer dan zes miljoen exemplaren wereldwijd verkocht! Eliyahy Goldratt
is bij miljoenen lezers een begrip als wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Over de hele wereld passen
economen en managers zijn gedachtegoed toe in hun eigen organisaties.
Het einde der tijden Froideval 2012
Books in Print Supplement 1985
Watch Repair for Beginners Harold C. Kelly 2012-02 First written by the definitive expert in 1957, Watch Repair for
Beginners is the ideal book for anyone who wants to know how to fix their own watch. Learn what horology is; the basics
of watch and clock repairing; the mechanics of a clock; how the wheels work; the difference between an automatic watch,
a stop watch, and a chronograph; and so much more. With detailed black-and-white illustrations, this timeless classic is
a must-have addition to any horology lover's collection.
Steel/concrete Composite Box-girder Bridges United States Steel Corporation 1978
Contemporary Fixed Prosthodontics Stephen F. Rosenstiel 2015-09-18 Find practical step-by-step guidelines to hundreds of
fixed prosthodontics procedures! Contemporary Fixed Prosthodontics, 5th Edition provides a strong foundation in basic
science along with clear descriptions of clinical applications. Using more than 3,000 high-quality drawings and
photographs, this reference covers everything from tooth preparation to prostheses and restorations to follow-up care.
New to this edition is a chapter on periodontal considerations plus new sections on topics such as cone beam imaging and
virtual articulators. From respected prosthodontics educators and clinicians Stephen Rosenstiel, Martin Land, and Junhei
Fujimoto, Contemporary Fixed Prosthodontics includes separate sections covering planning and preparation, clinical
procedures, and laboratory procedures, making it easier to look up the information you need. Illustrated, full-color
step-by-step procedures walk you through all the steps of treatment from the beginning to the final treatment result.
Summary charts provide a quick, at-glance review of specific procedures (such as Class II inlay preparation and allceramic crown preparation), highlighting the indications, contraindications, advantages, disadvantages, preparation
steps, recommended armamentarium, and criteria. Prosthodontic Diagnostic Index helps you determine the appropriate
treatments for completely edentulous, partially edentulous, and dentate patients, using guidelines and illustrations
from the American College of Prosthodontists. Text boxes accompany selected illustrations, presenting quick facts and
tips relating to techniques or concepts. Study questions offer an opportunity to test your knowledge and comprehension
at the end of each chapter. Useful appendices list dental materials, equipment, and manufacturers. NEW full-color photos
and drawings enhance your understanding and comprehension of each topic, and show the newest instruments and equipment.
NEW Periodontal Considerations chapter offers a new approach to comprehensive fixed prosthodontics treatment, covering
the concepts and clinical modes of periodontal therapy available prior to the development of an appropriate diagnosis
and treatment plan. NEW section on digital impression techniques describes how to create a virtual, computer-generated
replica of the hard and soft tissues in the mouth using lasers and other optical scanning devices. NEW section on
virtual articulators addresses the new software tool providing dynamic visualization of the occlusal surface,
eliminating the need for a mechanical articulator, with modules discussing the contact of the occlusal surface of the
maxilla and mandible and the relation to the condylar movement. NEW section on cone beam imaging allows clear
visualization of osseous contours and bone volume, facilitating better decisions about the size of implant fixtures that
realistically can be accommodated. NEW section on digital interim fixed restorations covers the fabrication of large
multi-unit composite or polymethyl methacrylate external surface forms in advance for use with indirect/direct
restorative techniques.
Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold - Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar
er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede kans in het leven gekregen en is
vastbesloten alles eruit te halen wat erin zit! Omdat Kerstmis veruit haar favoriete tijd van het jaar is, heeft ze een
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winkeltje geopend waar het het hele jaar feest is: The Christmas Attic. Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs,
dat ze extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar Fool's Gold gekomen om te herstellen van een verwonding die
hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als legerarts. Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft aan kerst, biedt
het werk in The Christmas Attic een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de mooie eigenares, Noelle... Al snel
blijft het niet langer bij kussen onder de mistletoe... Houden ze het bij een feestelijke flirt, of wordt het een
kerstsprookje voor altijd? Deel 12½ van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix (1) EEN NIEUWE
HORIZON Vanessa heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar maanden heeft ze haar echtgenoot verloren en is ze
bevallen van hun zoon. Nu haar leven in rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te beseffen dat de man die er steeds
voor haar was in die moeilijke periode, inmiddels meer voor haar is geworden dan zomaar een vriend. Helaas lijkt hij
niet hetzelfde voor haar te voelen... Voor Paul Haggerty is het niet meer dan logisch dat hij de vrouw van zijn beste
vriend heeft bijgestaan in haar verdriet. Gemakkelijk was dat niet, gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd
op haar is. Nu heeft hij het gevoel dat er iets is opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter met het idee dat hij zijn
overleden vriend verraadt. Net wanneer hij voor zijn gevoelens durft uit te komen, gooit een andere vrouw roet in het
eten. Krijgen Paul en Vanessa een tweede kans en vinden ze de liefde waarnaar ze zo verlangen? Als het aan hun vrienden
in Virgin River ligt, moet het lukken! (2) MET DE STROOM MEE Shelby McIntyre heeft een wens: de man van haar dromen
vinden. Die man moet beschaafd, gladgeschoren en netjes zijn, en hij moet als een blok voor haar vallen. Maar omdat
droommannen nu eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze na vijf jaar voor haar zieke moeder zorgen
wel wat afleiding heeft verdiend, besluit ze eerst een tijdje vakantie te vieren. En waar kan ze dat beter doen dan in
Virgin River, op de boerderij van haar oom Walt? Luke Riordan heeft twintig jaar als helikopterpiloot in het leger
gediend. Nadat hij voor de derde keer is neergeschoten, vindt hij het genoeg geweest. Jaren geleden heeft hij een paar
blokhutten aan de oever van de Virgin gekocht. Die gaat hij opknappen en verkopen. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij
dan wel weer. Hij is in ieder geval niet van plan zich aan iets of iemand te binden. In Jacks café komen Luke en Shelby
elkaar tegen, en het is meteen duidelijk dat ze de laatste mensen op aarde zijn die een relatie zouden moeten krijgen.
Maar in Virgin River lopen de dingen nooit zoals verwacht... (3) NA DE STORM In een poging om zijn verleden achter zich
te laten, besloot Rick Sudder zich aan te sluiten bij het Korps Mariniers. Dat uitzending naar Irak niet lang daarna
volgde, aanvaardde hij als een risico van het vak. Nu is hij terug in Virgin River, en hij is niet meer de man die hij
ooit was. Zijn verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij heeft last van woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz durft
hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de hoop op een normaal en gelukkig leven opgegeven. Liz en Jack, Ricks
pleegvader, zijn vastbesloten het er niet bij te laten zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen afwijst, zijn ze ervan
overtuigd dat er een manier moet zijn om hem duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar voorgoed veranderd is, maar dat
dat niet betekent dat hij nooit meer zal kunnen genieten. Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek als Dan Brady, het zwarte
schaap van het stadje, zich ermee gaat bemoeien. Kunnen ze samen Rick helpen zich met zijn lot te verzoenen? EEN
ONVERWACHT KERSTCADEAU - GRATIS EXTRA VERHAAL Onder de kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie een doos met
puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts komt, ontmoet Annie voor
het eerst in jaren Nate weer – de aantrekkelijke vriend van haar broers die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de
puppy's verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af te kunnen houden! Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn
ook los verkrijgbaar.
Filosofie voor een weergaloos leven Lammert Kamphuis 2018-06-07 Voor het leven is er geen generale repetitie. Je hebt
slechts één kans. Gelukkig zijn grote denkers je voorgegaan en kun je bij hen terecht voor wijze raad. Zo helpt Diogenes
je om je authentieke zelf te zijn, Epicurus om niet te veel geld uit te geven tijdens de uitverkoop en Kant om op tijd
te remmen voor een zebrapad. Maar ook minder gearriveerde denkers helpen je een handje: André Hazes daagt je uit om
vrijer te worden en De Jeugd van Tegenwoordig steunt je in je verdriet. In Filosofie voor een weergaloos leven laat
Lammert Kamphuis zien dat filosofie minder onbegrijpelijk en hoogdravend is dan we vaak denken. In achttien prikkelende
stukken toont hij hoe zowel eeuwenoude als hedendaagse denkers je kunnen bijstaan in het alledaagse leven. Deze bundel
biedt troost, geeft rust, verrijkt vriendschappen, creëert begrip voor andersdenkenden en leidt tot meer plezier in je
werk. Laat je verrassen door deze toegankelijke manier van filosoferen ¿ en ga zelf aan de slag!
Design of Reinforced Concrete Jack C. McCormac 2015-09-15 Design of Reinforced Concrete, 10th Edition by Jack McCormac
and Russell Brown, introduces the fundamentals of reinforced concrete design in a clear and comprehensive manner and
grounded in the basic principles of mechanics of solids. Students build on their understanding of basic mechanics to
learn new concepts such as compressive stress and strain in concrete, while applying current ACI Code.
De Genade Hans Theys 2021-03-10 Een dromerige rechercheur onderzoekt de verdwijning van een hopeloos verstrikte
kunstcriticus en vader. Geheimen, schijngestalten en andere zwarigheden vormen obstakels op een pad dat uiteindelijk
leidt tot een oplossing van het mysterie. De lezer is ook getuige van de laatste zeven levensdagen van de vermiste. Een
verrassende ontknoping werpt nieuw licht op de wederwaardigheden van de rechercheur. De Genade is een droogkomisch
detectiveverhaal, literaire suspense van de hoogste orde.
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill
het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om op het
landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat boek
als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden
in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu
JP van plan is de vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als
hij daarvoor de degens moet kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande
romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om
met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’
***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle
Fundamentals of Building Construction Edward Allen 2019-10-15 THE #1 REFERENCE ON BUILDING CONSTRUCTION—UPDATED FROM THE
GROUND UP Edward Allen and Joseph Iano’s Fundamentals of Building Construction has been the go-to reference for
thousands of professionals and students of architecture, engineering, and construction technology for over thirty years.
The materials and methods described in this new Seventh Edition have been thoroughly updated to reflect the latest
advancements in the industry. Carefully selected and logically arranged topics—ranging from basic building methods to
the principles of structure and enclosure—help readers gain a working knowledge of the field in an enjoyable, easy-tounderstand manner. All major construction systems, including light wood frame, mass timber, masonry, steel frame, light
gauge steel, and reinforced concrete construction, are addressed. Now in its Seventh Edition, Fundamentals of Building
Construction contains substantial revisions and updates. New illustrations and photographs reflect the latest practices
and developments in the industry. Revised chapters address exterior wall systems and high-performance buildings, an
updated and comprehensive discussion of building enclosure science, evolving tools for assessing environmental and
health impacts of building materials, and more. New and exciting developments in mass timber construction are also
included. This Seventh Edition includes: 125 new or updated illustrations and photographs, as well as 40 new
photorealistic renderings The latest in construction project delivery methods, construction scheduling, and trends in
information technology affecting building design and construction Updated discussion of the latest LEED and Living
Building Challenge sustainability standards along with expanded coverage of new methods for assessing the environmental
impacts of materials and buildings Expanded coverage of mass timber materials, fire resistance of mass timber, and the
design and construction of tall wood buildings Revised end-of-chapter sections, including references, websites, key
terminology, review questions, and exercises Fully-updated collection of best-in-class ancillary materials: PowerPoint
lecture slides, Instructor’s Manual, Test Bank, Interactive Exercises, and more Companion book, Exercises in Building
Construction, available in print and eBook format For the nuts and bolts on building construction practices and
materials, Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, 7th Edition lays the foundation that every
architect and construction professional needs to build a successful career.
Dit leven is van jou Tatiana Rosnay de 2022-07-04 Roman
Building Construction Illustrated Francis D. K. Ching 2020-01-29 The #1 visual guide to building construction
principles, updated with the latest materials, methods, and systems For over four decades, Building Construction
Illustrated has been the leading visual guide to the principles of building construction. Filled with rich illustrations
and in-depth content by renowned author Francis D.K. Ching, it offers students and practicing professionals the
information needed to understand concepts in residential and commercial construction, architecture, and structural
engineering. This Sixth Edition of Building Construction Illustrated has been revised throughout to reflect the latest
advancements in building design, materials, and systems, including resilient design, diagrids, modular foundation
systems, smart façade systems, lighting sources, mass timber materials, and more. It features new illustrations and
updated information on sustainability and green building, insulation materials, and fire-rated wall and floor
assemblies. This respected, industry standard guide remains as relevant as ever, providing the latest in codes and
standards requirements, including IBC, LEED, and CSI MasterFormat. This Sixth Edition: The leading illustrated guide to
building construction fundamentals, written and detailed in Frank Ching's signature, illustrative style Includes all new
sections on resilient design; diagrids; modular foundation systems; smart façade types and systems; lighting sources and
systems; and mass timber materials, cross laminated timber (CLT) and nail laminated timber (NLT) Revised to reflect that
latest updates in codes and standards requirements: 2018 International Building Code (IBC), LEED v4, and CSI
MasterFormat 2018 Includes updated information on sustainability and green building; insulation materials; stair uses;
stoves and inserts; and fire-rated wall and floor assemblies Building Construction Illustrated, Sixth Edition is an
excellent book for students in architecture, civil and structural engineering, construction management, and interior
design programs. Ching communicates these core principles of building construction in a way that resonates with those
beginning their education and those well into their careers looking to brush up on the basics. Building Construction
Illustrated is a reliable, lifelong guide that practicing architects, engineers, construction managers, and interior
designers, will turn to time and again throughout their careers.
Site Establishment, Formwork and Framing Adrian Laws 2020-06-08 Site Establishment Formwork & Framing is designed to
provide learners in construction with a resource to complement their onsite learning experiences. The content covers
units about what to do with a vacant site, setting out a building on that site, and completion of the framed building
with walls, roof and eaves in place. Each chapter deals with the main events involved in the process of taking that
vacant site through to the completed building, heavily referencing Australian standards, codes and guides as they apply
to building, as source documents. The updated coverage of sustainability, materials, tools and industry benchmarks,
coupled with revised end-of-section worksheets and online study tools, makes this 4th edition the most up-to-date and
comprehensive resource in the market. The bestselling Building Skills series addresses the key competencies of the
Certificate III in Carpentry. Series titles are built for learning with colour photographs and illustrations, online
tools, and concepts explored in context to help student understanding. Work Health and Safety (WHS) icons identify
critical points for concern and student activities help them apply the knowledge and skills. The worksheets at the end
of each chapter are a resource for teachers and trainers to provide formative assessment and feedback on learner
progression. Students of building may also use the assessment material at the end of each chapter as a record of their
learning achievements. The assessments have been designed to align with the national units of competency in the
Construction, Plumbing and Services Training Package. Premium online teaching and learning tools are available on the
MindTap platform. Learn more about the online tools cengage.com.au/mindtap Units of competencies covered: CPCCOM3006
CPCCCA3002 CPCCCM2002 CPCCCA3028 CPCCSF2004 CPCCCO2013 CPCCCA3003 CPCCCA3004 CPCCCA3005 CPCCCA3007 CPCCCA3006 CPCCCA3008
CPCCCA3014 CPCCCA3001
Paperbound Books in Print 1991
Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04 Wegdromen met een verhaal dat je raakt met Onverwacht geluk, de nieuwe roman
van Danielle Steel! Als de jonge Isabelle McAvoy bij een kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere Putnam Armstrong
ontmoet, voelt haar leven als een droom. Maar als ze plotseling zwanger raakt, weet ze dat trouwen uitgesloten is en
vlucht ze terug naar New York. Maar vanaf dat moment lijkt ze altijd pech te hebben in de liefde... Wanneer Isabelle
jaren later, na drie mislukte relaties maar drie prachtige dochters, toch ineens uit onverwachte hoek de liefde vindt,
lijkt eindelijk alles voor de wind te gaan. Maar hoe sterk is de band tussen Isabelle en haar dochters als er een geheim
uit het verleden aan het licht komt?
Forensic Engineering Fundamentals Harold Franck 2012-12-12 Forensic engineers often specialize in a particular area such
as structures, fires, or accident reconstruction. However, the nature of the work often requires broad knowledge in the
interrelated areas of physics, chemistry, biomechanics, and engineering. Covering cases as varied as assessment of
workplace accidents to the investigation of Halliburt
Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla Gardens-serie, die zich afspeelt in de Caraïben
in de 18e eeuw. De jonge Deirdre neemt een onbezonnen beslissing, en de gevolgen reiken verder dan ze ooit had
gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op omringd door de liefde van haar moeder Nora en haar stiefvader. Ondanks het
schandaal rondom haar geboorte, heeft ze over aandacht van de planterszonen van het eiland niet te klagen. Maar mannen
laten haar volledig koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet. Deirdre en Victor trouwen en verhuizen naar
Haïti, en het leven lijkt hen toe te lachen. Maar dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot het maken van
een grote fout, en opeens is ze nergens meer zeker van – zelfs niet van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is het
tweede boek in de Cascarilla Gardens-serie van bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook haar heerlijke Nieuw-Zeelandse
romans, onder andere de series De vrouwen van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied van de wolken’, ‘De roep van het
land’) en De sterren van Matariki (‘Het land met de gouden kust’, ‘De schaduw van de kauri-boom’, ‘De dag van de
zonnewende’).
Tokyo Vice Jake Adelstein 2010 An American journalist offers a unique, firsthand, revelatory look at Japanese culture
from the underbelly up, in a book where he recounts his time as a crime reporter in the seedy side of Japan where
extortion, murder, human trafficking and corruption were the norm.
Style your Life Lonneke Nooteboom 2020-04-15 Nederlands populairste styliste verrast je met haar humor, persoonlijke
anekdotes en natuurlijk haar geweldige stijladvies! Style your life van Lonneke Nooteboom is een unieke combinatie van
stijlgids én motivatiehandboek. De fashion en celebrity styliste laat met dit boek niet alleen zien hoe je de knapste
versie van jezelf kunt zijn, maar inspireert ook om voor jezelf te kiezen. Lonneke deelt haar persoonlijke en
inspirerende verhaal over het najagen van haar droom, geeft een uniek kijkje in haar drukke leven en laat je natuurlijk
niet in de steek wat stylingtips en -tricks betreft! Het boek bevat praktische tips over het combineren van een druk
werkleven met een gezin, me-time en sporten, over het bijhouden van je agenda en over keuzes maken en groeien op
businessgebied. Daarnaast geeft Lonneke natuurlijk ook haar beautygeheimen en favoriete shopadresjes prijs, vertelt ze
je alles over haar verzameling vintage treasures en legt ze haarfijn uit wat haar unieke stylingmethode nu precies
inhoudt. Kortom: met Style your life vind je de (levens)stijl die bij je past!
De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 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 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.
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Greenwood draws on the healing wisdom of many traditions in treating a variety of common problems. His approach relies
on the inner healing capacity that is latent in everyone, but which is largely untapped. If you think drugs and surgery
are the only approach to getting and staying well read this book. It may well transform your view of your body, and the
role of your mind and spirit in your health.
Eens weggekwijnd (een Riley Paige Mysterie—Boek #6) Blake Pierce 2020-02-27 “Een meesterwerk van thriller en mysterie!
De auteur heeft fantastisch werk gedaan bij het ontwikkelen van personages met een psychologische kant die zo goed
beschreven is dat we voelen wat ze denken, hun angsten ervaren en meejuichen met hun succes. Het plot is zeer pakkend en
gedurende het hele boek vermakelijk. De wendingen van het verhaal houden je wakker van de eerste tot de laatste pagina.”
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg) EENS WEGGEKWIJND is boek #6 van de bestselling Riley Paigemysteriereeks, die begint met de #1 bestseller EENS WEG (Boek #1)! Mannen en vrouwen duiken dood op in de buitenwijken
van Seattle, vergiftigd door een mysterieuze chemische stof. Wanneer een patroon wordt ontdekt en het duidelijk wordt
dat er een verdraaide seriemoordenaar op jacht is, zet de FBI hun beste troef in: Special Agent Riley Paige. Riley wordt
aangespoord om terug te keren naar het heetst van de strijd, maar Riley, nog steeds opgeschrokken door de aanvallen op
haar familie, is terughoudend. Toch weet Riley dat ze geen andere keuze heeft naarmate de lichamen zich ophopen en de
moorden onverklaarbaarder worden. De zaak brengt Riley diep in de verontrustende wereld van verpleeghuizen,
ziekenhuizen, dwalende zorgverleners en psychotische patiënten. Terwijl Riley dieper in de geest van de moordenaar
duikt, realiseert ze zich dat ze op jacht is naar de meest angstaanjagende moordenaar van allemaal: iemand wiens waanzin
geen diepte kent - en die er misschien toch gewoon schokkend doorsnee uitziet. Een hartverscheurend spannende, duistere
psychologische thriller. EENS WEGGEKWIJND is boek #6 in een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage –
dat je tot laat in de nacht zal laten doorlezen. Boek #7 in de Riley Paige serie zal binnenkort beschikbaar zijn.
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