Senseo Guide Manual
Getting the books Senseo Guide Manual now is not type of challenging
means. You could not isolated going later than book addition or library or
borrowing from your connections to gate them. This is an utterly simple means
to specifically acquire lead by on-line. This online message Senseo Guide
Manual can be one of the options to accompany you as soon as having
additional time.
It will not waste your time. tolerate me, the e-book will utterly song you further
situation to read. Just invest tiny get older to contact this on-line revelation
Senseo Guide Manual as without difficulty as review them wherever you are
now.

The Illustrated London News 1868
Arts & Humanities Citation Index 1980 A multidisciplinary index covering the
journal literature of the arts and humanities. It fully covers 1,144 of the world's
leading arts and humanities journals, and it indexes individually selected,
relevant items from over 6,800 major science and social science journals.
The Economist 2004
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hboniveau.
Schrijven Leen Pollefliet 2009
Marketing Strategies Ashok Ranchhod 2007 Challenging traditional marketing
concepts like the 4 Ps, Marketing Strategies examines the key factors affecting
marketing in today's competitive business environment: sustainability, ethics,
market orientation, the impact of technology and globalisation.
A Practitioner's Guide to European Patent Law Paul England 2019-10-17
Written by a team of lawyers with long-standing experience in patent litigation
in Europe, this book is a comprehensive and practical guide to European
patent law, highlighting the areas of consistency and difference between the
most influential European patent law jurisdictions: the European Patent Office
(EPO), England & Wales, France, Germany and the Netherlands. It is
frequently the case that the decisions and approaches of these courts are
cited by European patent lawyers of all jurisdictions when submitting
arguments in their own national courts. The book is therefore intended to

provide a guide to patent lawyers acting in the national European courts today.
The book also looks to the future, by addressing all the areas of patent law for
which the proposed Unified Patent Court (UPC) will need to establish a
common approach. Uniquely, the book addresses European patent law by
subject matter area, assessing the key national and EPO approaches together
rather than in nation-by-nation chapters; and provides an outline in each
chapter of the common ground between the national approaches, as a guide
for the possible application of European patent law in the UPC.
De perfecte moordenaar Katherine Ewell 2014-06-12 De jonge schrijfster
Katherine Ewell heeft een snoeiharde thriller geschreven:'De perfecte
moordenaar'. Londen wordt geteisterd door een seriemoordenaar. De
moordenaar gaat uiterst professioneel te werk, laat geen sporen achter en
heeft geen duidelijk motief. Kit Ward, een zeventienjarige scholiere, is van
kleins af aan in de leer geweest bij haar moeder en is nu de perfecte
moordenaar. Ze probeert zonder oordeel aan de verzoeken te voldoen, haar
morele kompas wordt geleid door de gedachte dat er geen goed en geen
kwaad is. Maar ze komt in de problemen als een vriendschap haar hele
filosofie op de kop zet. De negentienjarige Katherine Ewell heeft met 'De
perfecte moordenaar' een snoeihard verhaal neergezet. Ewells talent als
schrijfster blijkt uit de diepere, onderliggende thema's over goed en kwaad, en
de relevantie van rechtvaardigheid.
The Advertising Red Books: Business classifications 2007-10
Vechten voor overmorgen Evert Hartman 1980 Een groep idealistische
jongeren vecht voor een alternatieve maatschappij zonder kernenergie,
milieuvervuiling en werkloosheid en gaat geweld daarbij niet uit de weg.
Synergetisch produceren L.U. de Sitter 1998
Hamburgers in het Paradijs Louise Fresco 2019-06-21 Mag je nu wel of niet
een hamburger eten? Of is dat sowieso slecht, net als met ander vlees? Of
kan het wel eenmaal per week, of als hij van een lokale koe komt? En hoe zit
het dan met het alternatief, de sojaburger? Of met vis? Meer dan ooit zijn we
in verwarring over voedsel. In dit magnum opus van Louise O. Fresco komen
alle thema's samen: de geschiedenis van ons voedsel, de overgang van
schaarste naar overvloed, de uitbreiding van de landbouw en visserij en het
verlies van de natuur, de opkomst van de supermarkten, de moderne
technologie inclusief genetische modificatie en onze obsessie met gezondheid
en identiteit. In onze verwarring zitten morele oordelen en diepe verlangens,
vooral naar een paradijs waar voedsel zonder inspanning en schade aan het
milieu beschikbaar is. Het is een bewijs van de enorme kracht en
compleetheid van dit boek, dat ook in het Engels en Frans is vertaald, en dat
na zeven jaar nog volledig relevant en actueel is. Louise O. Fresco (1952) is
schrijver, wetenschapper en columnist voor NRC Handelsblad. Over

Hamburgers in het paradijs: 'Fresco geeft ons hoop.' Johannes van Dam,
Elsevier 'Een encyclopedische analyse van de hedendaagse
voedselproblematiek die tot nadenken stemt.' The Wall Street Journal 'Fresco
pakt gevoelige kwesties één voor één aan, met respect voor de emoties, maar
ook met nuance.' Trouw
Regels ter ontregeling Wouter Eggink 2012 Geschiedenis van het design in de
twintigste eeuw met speciale aandacht voor het tegendraads design.
Nederland als vervlogen droom Thijs Kleinpaste 2013-03-11 Sinds de Franse
Revolutie is de natiestaat de voornaamste politieke en maatschappelijke
kracht in de wereld. Maar het tijdperk van soevereine natiestaten waarin
burgers, verenigd onder de vlag van nationale eenheid, samen hun lot
bepaalden lijkt verleden tijd. De wereld heeft een grilliger karakter gekregen,
en als gevolg van individualisering is de wereld onherbergzamer geworden: de
vloeibare tijd waarin we leven bracht een reusachtig netwerk waarin het ieder
voor zich is. Ondanks de nieuwe belangstelling voor de natie, nationaal
denken en nationalisme is de uitholling van de natiestaat een feit. Kan
Nederland opnieuw soeverein zijn? Of is Nederland voorgoed een vervlogen
droom uit het verleden? In Nederland als vervlogen droom laat Thijs
Kleinpaste zien waarom nationalisme en de soevereine natiestaat geen
antwoord hebben voor de eenentwintigste eeuw, welke bedreigingen dat
oplevert en wat eraan gedaan kan worden. Kleinpaste maakt deel uit van een
nieuwe generatie, de twintigers die de nieuwe wereld zullen erven, maar heeft
dit boek geschreven voor iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst
van Nederland, Europa en de wereld. Thijs Kleinpaste (1989) studeert
geschiedenis, is columnist en publicist, lokaal politicus en politiek commentator
voor oba Live (Radio 5).
Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als haar grootmoeder overlijdt,
reist Sandrine af naar haar laatste woonplaats: een eiland voor de Franse
kust. De internationale doorbraak van bekroond thrillerauteur Jérôme Loubry,
nu voor maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft haar grootmoeder
nooit gekend. Als ze hoort dat 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 vermoedt Sandrine
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...
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 ‘Deze psychologische
thriller kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen kun je niet meer stoppen met
lezen. Maar pas op! Niets is wat het lijkt.’ ***** Hebban.nl ‘Toevluchtsoord
blaast je van je stoel; een ongelooflijk goede psychologische thriller die je
constant op het verkeerde been zet. Chapeau!’ ***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog
nooit zo’n goeie thriller gelezen. Toevluchtsoord zit vol plottwists en het einde
is mindblowing.’ ***** Thrillerlezers.blogspot.com
De eeuw van mijn vader Geert Mak 2012-08-24 Wat verbindt ons met al
diegenen die in de voorbije eeuw geleefd hebben? Is het niet hun
menselijkheid, hun blindheid soms, meer nog dan hun grote en kleine
heldendom? Geert Mak schreef een biografie van het Nederland van de
twintigste eeuw in de vorm van een familiegeschiedenis. Aan de hand van
interviews, oude krantenberichten en vele honderden bewaard gebleven
brieven vertelt hij over het landelijke Nederland aan het begin van de eeuw,
over de opkomst van de katholieke, protestantse en rode zuilen, over de crisis
en het anti-semitisme in de jaren dertig, de andere wereld van 'ons Indië', de
oorlog in Europa en Azië, de mentaliteit van de wederopbouw, de dromerijen
van de jaren zestig, de zakelijkheid daarna. Het is een geschiedenis door de
achterdeur, verteld vanuit de keuken van een doorsnee Nederlandse familie,
die van Geert Mak zelf. Hoe ging men om met ziekte, seks en dood in 1910?
Wat bezielde die merkwaardige emancipatiebeweging van de gereformeerde
mannenbroeders? Hoe dachten de Nederlanders in hun tijd over grote
historische gebeurtenissen als de Eerste Wereldoorlog, de machtsgreep van
Hitler, de Duitse bezetting, de politionele acties? En hoe ging het daarna
verder, met de rock-'n-roll, de televisie, de neergang van de zuilen, de auto,
het geld?
Voorbij de onschuld Baukje Prins 2009 Wetenschappelijke reflectie op de
retoriek in het debat over de multiculturele samenleving.
SEO-V 2017-12-07 Klinische practici passen al enkele jaren de Schaal voor
Emotionele Ontwikkeling (SEO-R) succesvol toe in de diagnostiek en de
behandeling van mensen met een verstandelijke beperking, probleemgedrag
en psychiatrische stoornissen. Een aantal Belgische, Duitse, Nederlandse en
Britse experten, verenigd in het ‘Network of Europeans on Emotional
Development (NEED)’ ging op zoek naar een verkorte versie van SEO-R die
minder tijdrovend maar diagnostisch even doeltre end zou zijn én kon dienen
als psychometrische geldige schaal voor wetenschappelijk onderzoek. Na drie
jaar intensieve samenwerking vonden ze een consensus omtrent de inhoud en
de vorm van het instrument. De drietalige Schaal voor Emotionele
Ontwikkeling – Verkort (werkversie) is daarvan het resultaat. Ze is gebaseerd
op de SEO-R. De SEO-V en SEO-R zijn twee volwaardige schalen die

complementair gebruikt kunnen worden.
Ego Faber Maurice Seleky 2010-10-11 Messcherp en lyrisch portret van een
nieuwe generatie. Op 11 september 2001 ontmoet een levenslustige
jongeman de charismatische Ego Faber. Al snel raken de twee bevriend,
terwijl ze zich samen met hun kompaan Rein Somers in het wilde nachtleven
storten. Studerend, feestend en dromend over een groots en meeslepend
bestaan brengen zij hun dagen door, terwijl de wereld wordt opgeschrikt door
de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh.Hun hechte vriendschap
begint barsten te vertonen als ze de onweerstaanbare Zara tegenkomen. Een
van de jongens keert het vertrouwde leventje daarna de rug toe door zich als
soldaat naar Afghanistan te laten uitzenden. Ego Faber is een wervelende
roman over twintigers die zoeken naar betekenis, vriendschap en liefde in een
wereld vol jachtig hedonisme. Roekeloos experimenteren zij met seks, drugs
en studies. Hun leefwereld strekt zich uit van hippe dansfeesten, modeshows
en afterparty's in Amsterdam tot de 24-uurstent op Lowlands en duistere
discotheken in Berlijn
Bij mij ben je veilig Sharon Cameron 2020-06-16 ‘Bij mij ben je veilig’ van
Sharon Cameron is een historische roman over een jong meisje dat tijdens de
Tweede Wereldoorlog dertien joden op zolder verborgen hield. ‘Bij mij ben je
veilig’ van Sharon Cameron is het waargebeurde verhaal van de jonge
Stefania Podgórska, die tijdens de Tweede Wereldoorlog dertien joden op
zolder verborgen hield, onder de ogen van de nazi’s. Het is 1943, en Stefania
werkt bij de joodse familie Diamant in hun winkeltje. Als de nazi’s de stad
binnenvallen verandert alles. De joodse familie moet in het getto gaan wonen,
en Stefania blijft achter in het huis van de familie Diamant. Er kloppen joden bij
haar aan om onder te duiken, en Stefania doet er alles aan om hen verborgen
te houden en van voedsel te voorzien. En dan, op een kwade dag, wordt er op
de deur geklopt. De nazi’s confisqueren het huis en er komen Duitse
verpleegsters in het onderste deel van het huis wonen... Een krachtig, hoopvol
en ontroerend verhaal over een jonge vrouw die bovenmenselijke moed toont.
Real Dutch design 0607: Graphic design Beroepsorganisatie Nederlandse
Ontwerpers 2006 The BNO represents more than 2500 individual designers
and 200 design companies in the Netherlands. They are active in every
discipline, from autonomous to industrial design, from typography to
packaging, from furniture to retail interiors. This book offers a broad sampling
of their work.--From preface.
Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office 1984
Annual Report Public Library, Museum, and Art Gallery of South Australia
1860
Biology Digest 1984-12
De wereld volgens GIJP Michel van Egmond 2016-09-13 In 2012 schreef

Michel van Egmond de mega-bestseller GIJP, een boek over een man die de
hele dag op de bank lag en naar de televisie keek. Het groeide uit tot het best
verkochte Nederlandse sportboek aller tijden. Nu is er het vervolg. De Wereld
volgens GIJP is het intieme verslag van een van de turbulentste jaren in het
leven van Nederlands populairste voetbalanalist. De lezer maakt kennis met
de vriendenkring van Van der Gijp - onder wie Ruud Gullit, Dick Advocaat en
voetbalmakelaar Rob Jansen - maar volgt de hoofdpersoon ook op de voet bij
het grote drama dat hem overkomt, wanneer plotseling de moeder van zijn
jongste zoontje overlijdt en zijn luie leventje van de ene op de andere dag
volledig op z'n kop wordt gezet.
Wereld aan je voeten Birte Schohaus 2013-02-28 Daar sta je dan met je
diploma op zak. Opgegroeid in gouden tijden, met de belofte dat de wereld
aan je voeten ligt: `Je hebt alle kansen, dus grijp ze! Het moment is gekomen
om alles eruit te halen wat erin zit. Maar dan komen de twijfels. Zit er iemand
op me te wachten? Waar blijft die droombaan die me in het vooruitzicht werd
gesteld? Hoe val ik op tussen al die anderen? Twintigers van nu staan onder
druk. Je bent wat je doet en je moet doen wat je leuk vindt, maar kan dat wel?
En wat vinden we dan `echt leuk? De angst voor de middelmaat is groot, zeker
nu het via sociale media mogelijk is om ieders slagen in de gaten te houden.
De druk om te presteren op allerlei vlakken is voor veel twintigers immens
geworden. Het is gemakkelijk om daardoor gestrest te raken of te verzinken in
lethargie. Stellen twintigers zich aan en hebben ze een schop onder hun kont
nodig? De wereld aan je voeten biedt verheldering en herkenning voor de
generatie twintigers van nu. Birte Schohaus (1983) promoveert op de relatie
tussen politici en journalisten op televisie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Daarnaast werkt ze als freelancejournalist voor onder meer De Groene
Amsterdammer. Marijke de Vries (1987) is verslaggever bij dagblad Trouw. Ze
werkte eerder bij het Hoger Onderwijs Persbureau en schreef voor onder meer
De Groene Amsterdammer.
In het winterpaleis Eva Stachniak 2012-10-25 Rusland, achttiende eeuw.
Vavara is een Poolse wees die als jong meisje overgebracht wordt naar het
schitterende maar gevaarlijke hof van tsarina Elizabeth in Sint-Petersburg.
Daar zal zij als spionne de vorstin gaan dienen. Ze wordt getraind in het open
maken van sloten en in de liefdeskunst, maar bovenal leert ze om stil te zijn en
te luisteren. Dan komt Sophie, een gevoelige, jonge Pruisische prinses, naar
het hof en Vavara wijdt haar in in de geheimen van het hofleven. Niet wetende
dat het Sophies lot is de nieuwe tsarina van Rusland te worden.
FrancoFan - panneaux didactiques Yves Cohen 2011-07-25 De grote
didactische wandplaten stellen de belangrijkste grammaticale structuren
overzichtelijk voor. Ze zijn bruikbaar in het vijfde en het zesde leerjaar.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog

nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het
dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij
man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht
als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In
1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn
eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste
periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een
bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won
de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in
Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
Dansen met een plastic zak Elize de Mul 2013-09-20 Het lijkt kenmerkend
voor deze tijd dat we de wereld om ons heen ervaren in termen van nut. We
zien veel objecten niet meer, maar kijken er als het ware dwars doorheen. Het
zijn schimmen die enkel bestaan om ons in het dagelijks leven te dienen. In
Dansen met een plastic zak krijgt één van deze alledaagse schimmen, die zich
bij uitstek kenmerkt door zijn dienstbaarheid en onaanzienlijkheid, een podium
geboden: de plastic zak. Hoewel er per dag miljoenen kilos plastic worden
geproduceerd, verbruikt en weggegooid, duikt de plastic zak relatief zelden op
in filosofische of kunstzinnige reflecties. Dit boek bestaat uit een reeks
filosofische bespiegelingen over de plastic zak, over onze relatie tot dit
onaanzienlijke ding en tot onszelf. We volgen de plastic zak hierbij in zijn
optredens in films als American Beauty, documentaires en kunstwerken. De
plastic zak ontpopt zich gaandeweg als een ding met vele dimensies en
gezichten.
Onderzoeksverslagen Schrijven K. A. Soudijn 2004-02 In verschillende fasen
van hun studie moeten studenten onderzoeksverslagen schrijven. In het hoger
beroepsonderwijs ligt hierbij het accent op de praktische bruikbaarheid van het
verslag, terwijl het wetenschappelijk onderwijs meer aandacht aan de
theoretische diepgang ervan besteedt. Aan de opbouw en de stijl van
redeneren worden echter vergelijkbare eisen gesteld.Dit boek beschouwt
onderzoeksverslagen als teksten die de vorm van een betoog hebben en
maakt duidelijk hoe een goed verslag een betogende vorm kan krijgen. De
auteur bespreekt uiteenlopende moeilijkheden die zich bij het schrijven kunnen
voordoen en geeft praktische adviezen om deze problemen op te lossen. De
aandacht gaat hierbij uit naar zowel de indeling van het verslag als de stijl van
redeneren. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan het opstellen van

literatuurverwijzingen.Dit boek kent een voorganger: Scripties schrijven in de
sociale wetenschappen (Soudijn, 1991). Thema's daaruit komen in
Onderzoeksverslagen schrijven opnieuw aan de orde, maar deze uitgave is
volledig opnieuw geschreven. Daarbij is een groot aantal recente
onderzoeksverslagen uit verschillende studierichtingen als referentiekader
genomen
Nationaal denken in Europa Joseph Theodoor Leerssen 1999-01-01 Bringing
together sources from many countries and many centuries, this study critically
analyses the growth of nationalism - from medieval ethnic prejudice to the
Romantic belief in a nation’s “soul”. The belief and ideology of the nation’s
cultural individuality emerged from a Europe-wide exchange of ideas, often
articulated in literature and belles lettres. In the last two centuries, these ideas
have transformed the map of Europe and the relations between people and
government. Tracing the modern European nation-state as the outcome of a
cultural self-invention, cross-nationally and historically, Leerssen also provides
a new approach to Europe’s contemporary identity politics. This study of
nationalism offers a startling new perspective on cultural and national identity.
National Thought in Europe is the revised English-language edition of
Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische schets (AUP, 1999). For
more information on the English and edited edition, see National thought in
Europe
Innovatie Management Eelko Huizingh 2011 Handboek voor succesvol
innoveren binnen bedrijf of organisatie.
Het spaerzame keukenboek Philippe Cauderlier 1861
Misbehaving Richard Thaler 2018-05-04 Nobelprijswinnaar Richard Thaler
vertelt in ‘Misbehaving’ het verhaal van drie wetenschappers die in een
gezamenlijke queeste de economie op haar kop zetten en vrienden werden
voor het leven. Toen in de jaren zeventig economie als een harde wetenschap
werd geprofileerd, rebelleerde een klein groepje wetenschappers hiertegen. Zij
stelden dat er een belangrijk ding over het hoofd werd gezien in de economie:
de mens. Thaler, Kahneman en Tversky legden de basis voor wat we nu de
gedragseconomie noemen. ‘Misbehaving’ is een persoonlijk verhaal,
doorspekt met prachtige anekdotes en leerzame voorbeelden uit het dagelijks
leven. De leukste manier om iets te leren over gedragseconomie.
SEO-R-Schaal voor Emotionele ontwikkeling bij mensen met een
verstandelijke beperking - Revised 2012 Praktische handleiding met
voorbeeldformulieren voor (ortho)pedagogen en psychologen om het niveau
van emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking vast
te stellen.
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.
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten
van hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in
hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar
hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze
bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon
vrienden kunnen worden als hun relatie niets zou worden. Wanneer ze dit aan
Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment. Slade geniet meer dan
goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke
avond uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als
Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke
situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt
echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en
vol verachting wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op
een avond van te veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt het
onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van zijn
appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit
voor hun onderlinge relatie betekenen?
Multilingual 2007
Yankees, cookies en Dollars Nicoline van der Sijs 2009-08-14 Overzicht van
Nederlandse invloeden op het Amerikaanse Engels.
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