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Based on the authors' combined experience of seventy years
working on projects around the globe, Construction
Equipment Management for Engineers, Estimators, and
Owners contains hands-on, how-to information that you can
put to immediate use. Taking an approach that combines
analytical and practical results, this is a valuable reference for
a wide range of individuals and organizations within the
architecture, engineering, and construction industry. The
authors delineate the evolution of construction equipment,
setting the stage for specific, up-to-date information on the
state-of-the-art in the field. They cover estimating equipment
ownership, operating cost, and how to determine economic
life and replacement policy as well as how to schedule a
production-driven, equipment-intensive project that achieves
target production rates and meets target equipment-related
unit costs and profits. The book includes a matrix for the
selection of equipment and identifies common pitfalls of
project equipment selection and how to avoid them. It
describes how to develop an OSHA job safety analysis for an
equipment-intensive project, making this sometimes onerous
but always essential task easier. The authors' diverse and
broad experience makes this a book that ranges from the
rigorous mathematical analysis of equipment operations to
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Hoe houd je je huwelijk in stand? Wat is oprechte en
gelijkwaardige liefde? Hoe moet je verder als je kind overlijdt?
meer persoonlijke vragen dan deze zijn er niet. Plutarchus,
wereldberoemd vanwege zijn biografieën van grootheden uit
de oudheid, geeft antwoorden in dit handboekje. Huwelijk en
liefde bevat adviezen aan een jong echtpaar, een
ontroerende troostbrief aan zijn vrouw en een dialoog over
liefde. Wijsheid uit de oudheid voor de lezers van nu,
handzaam en betaalbaar. In Huwelijk en liefde zijn de
belangrijkste gedachten van Plutarchus over het onderwerp
bijeengebracht. Het is een actuele en tijdloze snelcursus
liefde.
Jenny Lopez heeft zich wel eens beter gevoeld. Na een
fantastische zomer in LA is ze terug in New York, waar ze
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Jenny een noodplan op. En dat werpt zn
vruchten af, want al aan het einde van de dag lijkt Jenny alles
voor elkaar te hebben: een goddelijk Zweeds model met als
enig minpuntje dat hij niet op vrouwen valt biedt zichzelf aan
als huisgenoot, Angela heeft een geweldige date voor haar
geregeld, en dankzij Erin kan ze zich storten op een nieuwe
klus: ze krijgt de kans een topmodel te begeleiden naar een
geweldig fashion-event.Het ziet er zonnig uit voor Jenny.
Maar al snel verschijnen de eerste donkere wolken aan de
horizon
Beschrijving van de lotgevallen (1903-1945) van een joodse
familie uit Frankfurt waarvan de leden zich over de hele
wereld hebben verspreid.

Een nieuw deel in de adembenemende serie Heldin van
de duisternis, over een gevaarlijke én romantische
wereld vol heldinnen en ruige vampiers. Herfstroos
woont in een slaperig kuststadje in Zuid-Engeland. Diep
onder het oppervlak van haar rustige leven bevinden
zich duistere geheimen. Haar grootmoeder werd
vermoord, en het bruisende Londen is heel ver weg. Ze
beschikt over bijzondere krachten, maar op school wordt
ze gemeden en veracht vanwege de littekens op haar
huid. De verschijning van een knappe jongen op haar
school zet haar wereld op zijn kop. Hij heeft dezelfde
tekens op zijn huid als zij. Plotseling worden de
geheimzinnige tekens als iets cools gezien en staat
Herfstroos in het gevaarlijke middelpunt van de
belangstelling. Bovendien heeft ze terugkerende dromen
over Violet en de knappe vampierprins Kaspar
Herfstroos moet Violet zien te redden voordat het te laat
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van NRC Handelsblad aan een groep
lezers welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord
was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist
onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer:
Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op
de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om
lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend
te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem
hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen.
Een door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een
wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op
George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het
nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet
echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp
denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is
een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik.
Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Achter het sierlijke smeedwerk dat de rijken in New
Orleans beschermt, sluimeren geheimen die Aurore Le
Danois Gerritsen een leven lang verborgen heeft weten
te houden. Geheimen die het bestaan van haar
nietsvermoedende familie ingrijpend kunnen veranderen.
Nu Aurore voelt dat ze gaat sterven, weet ze dat ze de
waarheid moet vertellen. Er is maar één man aan wie ze
haar verhaal wil toevertrouwen: Phillip Benedict. Hij is
geïntrigeerd door haar voorstel, maar koestert ook
argwaan. Het gebeurt tenslotte niet iedere dag dat de
matriarch van een vooraanstaande blanke familie haar
levensgeschiedenis op schrift wil laten stellen door een
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leven in handen heeft. Maar niets kan
hem voorbereiden op de verstrekkende gevolgen van
Aurores schokkende onthullingen... Dit verhaal is eerder
verschenen en is ook verkrijgbaar in de 2-in-1 e-bundel
Storm over Louisiana - een familiesaga
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis?
Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar
voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te
vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn
broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat
betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet
logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij
meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Skiinstructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor
elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk
gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op
wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd
is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal
opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen.
Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden
verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
Eva Gabrielsson vertelt het aangrijpende verhaal over
haar leven met Stieg Larsson, de hausse aan aandacht
die volgde op het verschijnen van de Millennium-reeks,
en Larssons plotselinge dood op vijftigjarige leeftijd. Eva
Gabrielsson krijgt als ongetrouwde weduwe nooit de
erkenning die zij verdient voor haar lange en intensieve
samenwerking met Larsson. Na zijn dood moet ze zich
staande houden ondanks de vijandige houding van
Page 5/14

Bookmark File PDF Komatsu Pc300 5 Pc300lc 5
Pc300 5 Mighty Pc300lc 5 Mighty Pc300hd 5
Pc400
5 Pc400lc
Pc400 5enMighty
Pc400lc
Larssons
familie en5vrienden
moet ze
vechten5voor
Mighty
Pc400hd
5 Hydraulic
Excavator
het behoud
van haar
kleine flat. Dit
verhaal isService
behalve
Shop
Repair
Manual
een onmisbare aanvulling op de Millennium-boeken
vooral het verhaal van twee mensen en een
meesterwerk, en het resultaat van dertig jaar liefde,
vertrouwen en ruimhartigheid.
Martin woont nog steeds bij zijn moeder. Steeds vaker
grijpt hij terug naar zijn enige echte passie: het lezen van
misdaadromans. Hier gaat hij zo in op dat hij geen oog
heeft voor de misdaden die in zijn omgeving worden
gepleegd. Maar wanneer een collega op brute wijze
wordt vermoord, ziet Martin eindelijk kans om op de
voorgrond te treden.
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur
van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden
overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij
heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor
geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn
leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in
een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt
omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij
weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of
bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de
controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt.
Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten
graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor
altijd verliezen.
Voor de fans van Karin Slaughter, Lee Child, J.D. Barker
en Thomas Olde Heuvelt. ‘Loubry is een meester in het
bespelen van je zenuwen. Dit boek is ijskoud, doodeng
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de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats bezoeken
waar haar grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft
gewoond: een eiland voor de Franse kust. Sandrine reist
af naar het koude, grijze eiland en maakt kennis met de
bewoners. Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in
1946 komen wonen en er nooit meer weggegaan. Al snel
realiseert Sandrine zich dat de bewoners een gruwelijk
geheim bewaren. Er is destijds iets vreselijks gebeurd,
want de bewoners zijn na al die jaren nog steeds
doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan het eiland te
verlaten, alsof ze gevangenen zijn... Steeds sterker
vermoedt Sandrine dat ook zijzelf door iets of iemand in
de gaten wordt gehouden. Iemand die misschien ook
een rol heeft gespeeld in de onfortuinlijke dood van haar
grootmoeder. Wanneer inspecteur Damien Bouchard te
horen krijgt dat er een jonge vrouw op het strand is
aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd en
onder het bloed aan. De vrouw, die Sandrine heet,
beweert een vreselijke ontdekking te hebben gedaan op
een eiland niet ver van de Franse kust. Het probleem?
Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers
‘Loubry is dé nieuwe stem in het Franse thrillergenre.’
LFC Magazine ‘Een mooi, spannend, genuanceerd en
krachtig boek dat écht binnenkomt.’ Le Provence ‘Een
formidabele pageturner!’ Page des Libraires ‘Een
angstaanjagende en compleet verslavende thriller.’
Aujourd’hui ‘Een boek om je volledig in te verliezen.’
Sud Ouest
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gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat
geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks
beschermen, de enige zoon van de Russische miljardair
en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor
het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de
maffia heeft andere plannen en er staat een prijs op het
hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige
zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal
Jason een schild vormen tegen chantage, moord en
ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor en
Jason samen moeten werken. En met een
sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook meteen
hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James
Bond en Alex Rider weten te combineren in deze action
packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford
verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld
Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie
De weg van de krijger De weg van het zwaard De weg
van de draak De ring van aarde De ring van water De
ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin,
gaat hij bij familie in een andere staat wonen om zijn
school af te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij
gehoopt had.
Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen met Judas
en Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor een
bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een leven
waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest
voor de liefde en niet voor de haat. In Familiegeheimen
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Stien, dochter
en Francis - leiden, voor en tijdens het proces tegen Willem
Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te denken over een
leven daarna. Hoe neem je afscheid van een gezinslid? Hoe
leef je met gevoelens van schuld, angst en verraad; hoe
verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot
de buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In
gesprekken met haar therapeute geeft Astrid Holleeder
volledige openheid over haar diepste zielenroerselen, en zijn
we getuige van de hernieuwde band met haar dochter
Miljuschka, over wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je nu
doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die
ik haar nog niet heb durven stellen. En dan kan ik verder met
mijn leven.'
Het platteland van Engeland, 1752. Agnes Trussel is
zeventien jaar, terwijl de winter nadert, haar vader geen werk
heeft en het allerlaatste varken wordt geslacht. Voor de
schandelijke geheimen die zij met zich meedraagt is nergens
plaats - en zeker niet in het tochtige huisje waar ze met haar
zes broers en zusjes woont. Ten einde raad vlucht Agnes
naar Londen. Ze vindt onderdak bij vuurwerkmaker John
Blacklock en wordt al snel zijn assistent. Agnes geniet met
volle teugen van de vreemde wereld vol vuur, vonken, rook
en glans. Maar haar blijdschap wordt overschaduwd door
zorg. Wat zal er gebeuren als haar geheimen uitkomen?
Wacht haar dan het gevang, de galg misschien? Dan dient
zich Cornelius Soul aan, handelaar in kruit. Agnes verzint een
plan dat haar in één klap zal redden van haar zorgen. Maar
daarvoor zal ze sluw te werk moeten gaan...
`Hannah is de chroniqueur van de duistere kant van het
Westerse welvaartsleven waarin intermenselijke haat en
naijver onuitgesproken kolken achter de dagelijkse façade
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ietwat onaangenaam doet denken aan patronen in de eigen
sociale kring. NRC Opnieuw weet Sophie Hannah, de
`koningin van de psychologische thriller , haar lezers te
boeien met een huiveringwekkend verhaal. Amber weet meer
dan ze toegeeft, zelfs aan zichzelf. Ze weet dat ze niet meer
kan slapen sinds iemand haar beste vriendin vermoord heeft
door haar huis in brand te steken. Ze weet dat het niet
normaal is als vier van je familieleden twee dagen verdwijnen,
zonder aankondiging of bericht, en vervolgens al zeven jaar
lang doen alsof dat nooit is gebeurd. En ze weet dat diep in
haar geheugen de waarheid verborgen ligt over wat er al die
jaren geleden is gebeurd. Verteerd door het vage,
onbestemde gevoel dat het tijd is om uit te zoeken wat er
precies is gebeurd, gaat ze met hulp van een hypnotherapeut
op zoek naar antwoorden. Maar voor een brandschoon
geweten moet je soms een hoge prijs betalen `Een
intrigerende schets van de onzekerheden van het geheugen
en de manier waarop trauma je denken bepaalt. Onderkoeld,
berekenend en huiveringwekkend: Brandschoon is opnieuw
een verslavend boek van Sophie Hannah, om in
sneltreinvaart doorheen te gaan met alle lichten aan.
Observer `Sophie Hannah stijgt boven zichzelf uit met
Brandschoon Een multidimensionaal labyrint dat in het hart
een geheim verbergt dat zelfs naar Hannah s maatstaven
extreem ijzingwekkend is. Independent on Sunday
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de arme
en emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar droom komt uit,
maar is het misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is vanaf
haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede genomen
door haar oom en tante. Zij laten haar keer op keer weten dat
wat ze ook in haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk te
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maken? En welke mysterieuze
familiegeheimen liggen er verborgen in haar erfenis, het
eiland met het familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De
gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin van de
twintigste eeuw. Victoria Holt was een van de pseudoniemen
van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de
aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren
met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over
een breed talent en schreef boeken in verschillende genres
onder diverse pseudoniemen, variërend van oude fictieve
familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert
voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met
een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200
boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en
wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde.
Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste
moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton
weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel
liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met
haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door
een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe
baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even
moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel?
Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het
laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor
de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil
hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd
door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Het boek voor alle vrouwen die aan het begin van de
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door hormonen die uit balans zijn.
Vermoeidheid, depressie, gewichtstoename... De meeste van
deze symptomen bij vrouwen boven de 40 zijn het resultaat
van een verandering in de hormoonbalans, en worden niet
goed behandeld. Dit kan komen omdat het niet wordt
herkend, of vanwege het idee dat vrouwen nu maar
‘eenmaal moeten leren leven’ met deze klachten, juist
omdat ze hormoongerelateerd zijn. Maar de hele
(peri)menopauze hoeft echt geen tijd van ellende en lijden te
zijn. De auteurs laten in dit boek zien hoe vrouwen een beter,
gezonder en gelukkiger leven kunnen leiden, met dank aan
de laatste onderzoeken uit de wetenschap en voorbeelden uit
de praktijk.
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035.
Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden
in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een
nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een
zeer getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar
haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn
verjaardag verrast met een surpriseparty, maar de echte
verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en
rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één
slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze
was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te
goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op
een hereniging met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten.
De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als
een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die
enkele uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil worden
in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker
een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant
staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je
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‘Zinderende actie, politieke intrige, gave gadgets en
hyperrealistisch.’ – Lee Child ‘Razendsnel geschreven,
nagelbijtend spannend... Hopelijk volgen er nog veel meer
thrillers met Swanson.’ – Booklist Kyle Swanson,
scherpschutter bij de U.S. Marines, moet als enige
overlevende van zijn team de grimmige woestijn in om een
geheime missie te volbrengen. Kill Zone is het eerste deel in
de intrigerende en levensechte Sniper-serie. Jack Coughlin
gebruikt zijn ervaring als scherpschutter bij de U.S. Marines
en giet dat samen met de explosieve situatie in het MiddenOosten en de Amerikaanse drang tot daadkracht in een
hyperrealistische en bloedstollende thriller. Een Amerikaanse
generaal wordt in het Midden-Oosten gevangengenomen
door terroristen die hem binnen enkele dagen dreigen te
onthoofden. Vlak voordat het zwart voor zijn ogen wordt,
hoort hij zijn gijzelaars tot zijn verbijstering AmerikaansEngels spreken. Wie zouden het in vredesnaam zijn? Kyle
Swanson, de beste scherpschutter van de U.S. Marines,
dobbert tijdens een vakantie op een jacht in de Middellandse
Zee, als hij opdracht krijgt een missie op te zetten om de
generaal in veiligheid te brengen. Maar wanneer Swanson en
zijn mariniers zich voorbereiden om in de Syrische woestijn te
landen, vliegen ze in een hinderlaag. Hoe kon de vijand van
hun missie weten als die alleen bekend was bij een aantal
hooggeplaatste Amerikaanse officiers? Nu moet Swanson, de
enige overlevende van zijn missie, het duistere hart van de
woestijn betreden om zijn missie te volbrengen. Algauw stuit
hij op de meest gevaarlijke vijand die hij had kunnen treffen:
Amerikaanse landgenoten. Het lot van de gegijzelde generaal
ligt in handen van scherpschutter Swanson. ‘Coughlin, een
gerenommeerd scherpschutter, beschrijft het strijdtoneel met
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de Irakoorlog. Hij heeft in het Third
Battalion, Fourth Marines gediend tijdens de inval van
Bagdad en is over de hele wereld op missie geweest. Kill
Zone is het eerste deel van de spectaculaire Sniper-serie.
Bij Karen thuis op de donkere zolder deelden Karen en Zippie
toekomstplannen en dromen. Voor Karen is de zolder een
toevluchtsoord om te ontsnappen aan haar stiefvaders
ongevraagde aandacht. Bij Karen thuis op de donkere zolder
deelden Karen en Zippie alles – sterke verhalen, middelbare
schoolliefdes, toekomstplannen en dromen over
wereldreizen. Voor Karen is de zolder een toevluchtsoord om
te ontsnappen aan de harde realiteit van haar stiefvaders
ongevraagde aandacht. Samen bedenken Karen en Zippie
een slim plan om Karens stiefvader op zijn plek te zetten.
Maar een dodelijke afloop was nooit de bedoeling. Op zolder
deelt Karen nóg een geheim met haar beste vriendin, een
geheim dat ze eigenlijk nooit prijs had mogen geven...
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