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Kate Hannigan groeit op aan de zelfkant van de samenleving, in de sloppen
langs de rivier de Tyne. Zij gaat op zoek naar een menswaardiger bestaan, naar
het geluk dat er, naar haar vaste overtuiging, ook voor haar en haar dochtertje
moet zijn. Parallel met de levensgang van de sterk getekende Kate loopt het
leven van dokter Rodney Prince, die een veelbelovende carrière opzijzet om de
armen van Newcastle te helpen - dit tot voortdurende grote ergernis van zijn
beeldschone, maar koele en hooghartige vrouw. Gezien hun beider
achtergronden is het niet verwonderlijk dat Kate en Rodney bij hun eerste
ontmoeting verbittering in hun hart voelen. Hun droom wordt keer op keer wreed
verstoord door de wisselvalligheden van het lot. Maar ze weigeren de strijd
zomaar op te geven...
De Cock wordt geconfronteerd met een moord die doet denken aan een ordinaire
afrekening in het criminele circuit. Het onderzoek is nog maar net opgestart of er
vindt een wurging plaats... De Cock en moord op bestelling begint met wat lijkt op
een ordinaire afrekening in het criminele circuit. Op een avond wordt een
jongeman in de deur van zijn woning aan de Prinsengracht neergeschoten. De
dader is voortvluchtig. De vriend van de jongen doet zijn verhaal aan rechercheur
De Cock (met ceeooceekaa) van het aloude politiebureau aan de
Warmoesstraat. Het slachtoffer had contacten met de milieubeweging. Hij
ontwikkelde een schone motor, die nadelig zou kunnen zijn voor allen die
belangen hebben bij de olie-industrie. Nog voordat De Cock en zijn kompaan
Vledder hun verdenkingen hebben kunnen natrekken, en woorden als liquidatie
en huurmoordenaar een echte betekenis hebben kunnen krijgen, dient zich een
nieuwe moord aan: een vrouw op de Blauwburgwal is met een sjaal gewurgd.
Niet eerder werd het rechercheurspaar binnen zo'n korte tijd met zulke
uiteenlopende zaken geconfronteerd. Of lopen ze niet uiteen?
Keuze uit het dichtwerk van de Nederlandse dichter en geleerde (1764-1845)
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger.
Ze heeft een geslaagde carrière bij een glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en
een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een dramatische, pijnlijke
en onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar
New York, waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet terug naar Londen als
haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze
met haar bejaarde bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer
Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar
verbonden, die ene dag waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich
niet meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor Mac.
Grady is als kind bij zijn moeder weggehaald en verkocht aan een slavenhandelaar. Hij
groeit in slavernij op tot een verbitterde jongeman vol haat tegen de blanken. Kitty heeft
haar eigen ouders nauwelijks gekend. Zij woont als slavin bij Missy Claire, een
veeleisende jonge vrouw die haar slecht behandelt. Kitty probeert problemen te
vermijden door onderdanig en gehoorzaam te zijn. Wanneer Grady s baas Missy Claire
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het hof maakt, leren Grady en Kitty elkaar kennen en Kitty is al snel hopeloos verliefd.
Dan breekt de Burgeroorlog uit. Grady ziet zijn kans schoon om te vluchten, zijn vrijheid
te herwinnen en zich te wreken voor het onrecht dat hem is aangedaan. Kitty is bang
om te vluchten. Ze heeft nog nooit zelf een beslissing genomen, en nu staat ze voor de
meest ingrijpende keuze van haar leven. Blijft ze bij Missy Claire, in de relatieve
veiligheid van de slavernij? Of grijpt ze haar kans op vrijheid en op geluk met Grady,
met alle risico s van dien? Ook Grady moet een keuze maken. Want uiteindelijk is er
maar één weg die hem werkelijk naar de vrijheid zal leiden.
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjesvoor-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-bed-manier. 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 t-shirt? 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?
Wat doe je als je vriend zó'n lekker ding is dat je bijna niet kunt geloven dat hij gek is op
jou! Isa en Ruben zijn stapelverliefd en kunnen hun geluk niet op nu ze gaan
samenwonen. En Isa is eindelijk een beetje gewend aan het idee dat Rubens
waanzinnig aantrekkelijke verschijning nu echt 'bij haar' hoort. Maar dan gaat Ruben
samenwerken met zijn knappe ex-vriendin en maakt Isa steeds langere dagen in de
dierenartsenpraktijk. Ze leert veel van haar nieuwe baas Hugo die haar bij een
ingewikkelde operatie betrekt. Ruben en Isa zien elkaar alleen nog als ze 's avonds bij
elkaar in bed ploffen en zo krijgt jaloezie de overhand. Is hun relatie bestand tegen
opdringerige collega's? En wanneer durft Isa nou eindelijk eens honderd procent
zichzelf te zijn bij Ruben?
This basic source for identification of U.S. manufacturers is arranged by product in a
large multi-volume set. Includes: Products & services, Company profiles and Catalog
file.
Populair-wetenschappelijke artikelen van verschillende Amerikaanse wetenschappers
op het gebied van biologie, cognitiewetenschap, wiskunde en fysica.

The Jan. 1956 issue includes Fluid power engineering index, 1931-55.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.
Netwerken = geven zonder te herinneren & ontvangen zonder te vergeten Een
netwerk is onbetaalbaar. Tenminste, als je het goed onderhoudt. Dat heeft weinig
met winst en rendement te maken. Meer met hoe je omgaat met je relaties: met
aandacht, zorg en respect. Dat klinkt eenvoudig, maar waarom is het dan zo
moeilijk? Daar gaat Rob van Eeden op in. Met de drie O ?s van netwerken:
Opbouwen, Onderhouden én Oogsten. Ook komen virtueel netwerken,
borrelbabbelen, netwerkend een eigen bedrijf starten, en onzinverhalen over
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netwerken aan de orde. Zo leer je je netwerk optimaal inzetten: privé, op je werk
en zakelijk.
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