Codeigniter 172 User Guide
Right here, we have countless books Codeigniter 172 User Guide and collections to check out. We
additionally have enough money variant types and plus type of the books to browse. The welcome book,
fiction, history, novel, scientific research, as without difficulty as various other sorts of books are readily
easy to get to here.
As this Codeigniter 172 User Guide, it ends happening innate one of the favored ebook Codeigniter 172
User Guide collections that we have. This is why you remain in the best website to see the amazing book
to have.

Hawker identifies the characteristics of superior,
Geheimhouding John T. Lescroart 2010-05-19 In

highly engaging social media applications, and

een meervoudige moordzaak, geteisterd door

shows how to use the Facebook platform, Google

leugens en misleiding, is advocaat Dismas Hardy

Friend Connect, and the Twitter API to create

wettelijk verplicht om een verschrikkelijk geheim

them. You’ll find practical solutions and code for

te bewaren ook al staat het leven van zijn cliënt op

addressing many common social programming

het spel. Als Dylan Vogler, bedrijfsleider van het

challenges, from site registration to search, blog

populaire koffietentje Bay Beans, dood wordt

commenting to creating location-based applications.

gevonden in een steegje, leidt de vondst van

Hawker concludes by walking you through

marihuana in zijn rugzak tot de ontdekking dat de

building a complete, integrated social application:

high society van San Francisco haar drugs bij het

one that works seamlessly across all leading

onschuldig ogende koffietentje kocht. Politie en

platforms, and draws on powerful features from

media wijzen al snel met een beschuldigende

each. Coverage includes Working with the Twitter

vinger naar Maya Townshend, de eigenaar van Bay

API, including the Search API, Lists API, and

Beans en het nichtje van de burgemeester. Op

Retweets API Authenticating users with Twitter

Dylans klantenlijst blijken een paar zeer belangrijke

OAuth Mastering the Facebook API, FQL, and

en invloedrijke personen te staan en Maya lijkt de

XFBML Utilizing the Facebook JavaScript Library

spil in een levensgevaarlijk web te zijn geweest.

for creating dynamic content, and animation

Vurig verlangen Kristina Lloyd 2013 Een

Exploring the Google Friend Connect JavaScript

nimfomane bareigenaresse ontmoet een man met

API, and integrating with the OpenSocial API

een duister verleden. Hij sleept haar mee in

Using Facebook’s tools for sharing, social

vernederende seksuele avonturen.

commenting, stream publishing, and live

Developer's Guide to Social Programming Mark D.

conversation Using the PHP OpenSocial Client

Hawker 2010-08-09 In The Developer’s Guide to

Library with Google Friend Connect Creating,

Social Programming, Mark Hawker shows

testing, and submitting Google Friend Connect

developers how to build applications that integrate

gadgets

with the major social networking sites. Unlike

Vang me als ik val Nicci French 2011-05-27 Holly

competitive books that focus on a single social media

Krauss leidt een prettig leven. Ze is succesvol en

platform, this book covers all three leading

heeft privé alles goed voor elkaar. Maar dat is één

platforms: Facebook, OpenSocial, and Twitter.

kant van haar persoonlijkheid. De andere Holly is
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losbandig en wild, zoekt de verkeerde mensen op

Journal

en belandt in riskante situaties. Wanneer de

De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron

roekeloze uitspattingen elkaar steeds sneller

2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de

opvolgen en haar wilde kant de overhand neemt,

doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de

dreigt ze de controle over haar leven te verliezen

jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een

en begint het geduld van Holly s geliefde en

mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen

vrienden op te raken. Is zij paranoïde of zijn haar

verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de

angsten reëel? En als Holly niet meer op haar eigen

politie met man en macht onderzoek doet, kan dat

intuïtie kan vertrouwen, wie is er dan om haar op

niet voorkomen dat er de volgende dagen meer

te vangen als ze valt?

kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele

Het bloed van de keizer Brian Staveley 2015-01-21

connectie tussen de verdwijningen: ze vinden

Als de keizer van Annoer wordt vermoord, gaan

overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn

zijn drie kinderen de strijd aan met de schimmige

tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen

samenzweerders - en de eeuwenoude vijand - die

losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets

zijn dood veroorzaakten. Kaden, de troonopvolger,

op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de

leeft al jarenlang in een afgelegen bergklooster

onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de

waar hij de ondoorgrondelijke discipline van de

verdwijningen een onwelkome herinnering aan

monniken van de God Zonder Gezicht probeert te

een oude zaak waarin een jong meisje slachtoffer

begrijpen. Als er vervolgens een delegatie arriveert

werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter

om hem naar huis te begeleiden voor zijn kroning,

de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als

heeft Kaden net genoeg geleerd om zich te

een familielid wordt weggerukt en je vol vragen

realiseren dat er iets niet pluis is. Ondertussen

achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak

worstelt zijn zus Adare, politica en minister van

spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te

Financiën, met de religieuze orde die

vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder

verantwoordelijk lijkt te zijn voor de moord op haar

spoor of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van

vader. Het politieke water is echter troebel, en in

Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de

haar ijver om het recht te doen zegevieren, zit

spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie

Adare misschien wel achter de verkeerde man aan.

mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid",

Hun broer Valyn heeft al moeite om in leven te

onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN

blijven. Hij wist dat de training van de Speerwers -

Thrillergids over De Noordzeemoorden 1

een groep dodelijke elitekrijgers - moeilijk zou zijn.

Het laatste rijk Brandon Sanderson 2012-11-30

Maar na een aantal vreemde ongelukken is hij

Brandon Sanderson, Het Laatste Rijk Al duizend

ervan overtuigd dat de moordenaars van zijn vader

jaar regent het as uit de hemel en komt er geen

het op hem en zijn familie hebben voorzien. Hij

bloem tot bloei. Al duizend jaar leven de skaa in

moet zo snel mogelijk weg om zijn broer te

angst en ellende. Want al duizend jaar worden zij

waarschuwen - maar dan moet hij eerst de laatste

onderdrukt door de Opperheer, de onaantastbare

dodelijke proeve van de Speerwers overleven.

Splinter der Oneindigheid, die met ijzeren vuist en

'Staveley heeft in dit magistrale debuut een

absolute macht regeert. Maar als alle hoop

complexe en zeer gedetailleerde wereld gecreëerd,

verdwenen is, als de mens niet eens meer weet

vol met elitesoldaten, mystieke krijgsmonniken,

wat hoop is, ontdekt de skaa-halfbloed Kelsier in de

vlijmscherpe politiek en eeuwenoude geheimen.

helse gevangenis van de Opperheer dat hij beschikt

De lezers van George R.R. Martins Het Lied van Ijs

over de mysterieuze gave van de Nevelaars: het

en Vuur zullen smullen van dit debuut.' Library

vermogen om krachten aan metalen te onttrekken,
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dat hij kan inzetten om de Opperheer ten val te

Noodgedwongen stuurt de koning zijn zoon én

brengen. Op dat moment is de kiem gelegd voor

troonopvolger om op de bouw toe te zien.

een titanenconflict, een machtsstrijd van immense

Ondertussen moet prinses Cleiona van Auranos

omvang die vele levens zal eisen. Maar Kelsier is

hulpeloos toezien hoe haar koninkrijk uiteenvalt

vastbesloten, en hij staat niet alleen in zijn streven

door de beslissingen van Gaius. Ze is echter niet

de Opperheer van de troon te stoten. Onder de

vergeten wie er achter de dood van haar vader en

Ertsmagiërs van de Nevelaars vindt hij gedreven

geliefde zitten, en ze zint op wraak. Zelfs als dat

bondgenoten. En dat niet alleen: zijn levenspad

betekent dat ze moet samenwerken met de rebel

kruist dat van een jonge vrouw, Vin, een wees en

die medeverantwoordelijk is voor de ondergang

net zoals hijzelf een skaa-halfbloed. Bepaald soepel

van haar koninkrijk. Maar er is meer aan de hand.

verloopt de eerste kennismaking niet. Vin, door

Duistere krachten roeren zich in het nieuwe

schade en schande wijs geworden, vertrouwt

koninkrijk en de kans om niet alleen Mytica maar

niemand meer. Ook Kelsier niet... Brandon

de hele wereld te regeren, ligt nog altijd voor het

Sanderson (1975) groeide op in Lincoln, Nebraska.

grijpen. De vraag is: door wie? Morgan Rhodes

Hij studeerde en doceerde creatief schrijven aan

wilde altijd al prinses worden, maar dan wel het

Brigham Young University en woont momenteel

type dat kan zwaardvechten en prinsen redt van

met zijn vrouw en kind in Provo, Utah. Zijn

vuurspuwende draken en duistere tovenaars.

boeken, warm onthaald door pers en publiek,

Gelukkig koos ze voor een veiliger beroep, ze werd

bereikten de bestsellerstatus toen Sanderson werd

schrijver. Naast haar werk is Morgan dol op

uitgekozen om Het Rad des Tijds, het meesterwerk

fotograferen, reizen en reality-tv. Onder het

van de in 2007 overleden Robert Jordan, te

pseudoniem Michelle Rowen schreef zij al enkele

voltooien. Sinds die tijd is zijn naam wereldwijd

paranormale bestellers. Rhodes woont en werkt in

een begrip. Brandon Sanderson werd tweemaal

Ontario, Canada. De Rebellen van de Koning is het

genomineerd voor de John W. Campbell Memorial

vervolg op haar fantasy-debuut De Wraak van de

Award en won in 2011 de David Gemmell Legend

Kroonprinses.

Award met The Way of Kings. Het Laatste Rijk is

De kunst van het oorlogvoeren voor vrouwen

het eerste deel van Sandersons trilogie over de

Chin-ning Chu 2009-10-28 Dit is geen feelgoodboek.

geheimzinnige Nevelaars, waarmee hij

(Maar ik weet zeker dat je je goed voelt nadat je dit

stormenderhand het Angelsaksisch taalgebied

boek hebt gelezen.) Dit is geen motivatieboek.

veroverde en zijn naam vestigde. Meer dan eens

(Maar ik beloof je dat je als je het boek uit hebt

worden zijn boeken vergeleken met die van

gemotiveerd zult zijn om te bereiken wat je wilt.)

George R.R. Martin en Raymond E. Feist.

Het uiteindelijke doel van het boek is vrouwen

De rebellen van de Koning Morgan Rhodes

strategieën aan te reiken die ze nodig hebben om

2014-03-25 Morgan Rhodes, De Rebellen van de

alles te bereiken wat ze willen. Chin-Ning Chu De

Koning Auranos en Limeros zijn veroverd, hun

klassieker De kunst van het oorlogvoeren van de

koningen verslagen, en het volk is verdeeld onder

taoïstische filosoof-generaal Sun Tzu is veelgelezen,

het bewind van hun nieuwe, verraderlijke heerser.

maar weinig begrepen. Het wordt al honderden

Gaius heeft grootse plannen voor zijn nieuwe

jaren bestudeerd door militair leiders, politici en

koninkrijk Mytica, maar hij wordt nog altijd van

zakenmensen. Eigenlijk gaat het boek helemaal niet

alle kanten tegengewerkt. Zo wordt de aanleg van

over oorlogvoeren, maar leert je hoe je je doelen

zijn nieuwe weg naar de Verboden Bergen, een

kunt bereiken op de efficiëntste manier. De

plek vol duistere magie, bruut stilgelegd door

adviezen van Sun Tzu zijn er altijd op gericht om

aanvallen van rebellen uit Limeros.

met zo min mogelijk conflict het beste resultaat te
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behalen. Het is geen boek waar een set regels wordt

het web publiceren. Het afsluitende deel van de

gegeven die je in een bepaalde situatie moet

tientallen geeft tips voor nog betere digitale foto's,

toepassen. De strategieën van Sun Tzu vereisen een

informatiebronnen op internet en onderhoudstips

diep begrip van de mensen en de omgeving waar

voor de camera.

je mee te maken krijgt. Maar nog belangrijker is dat

Ollie wil ook! Olivier Dunrea 2014-04-14 Ollie wil

je jezelf kent je sterktes en zwaktes, doelen en

ook! Ollie laat in dit boekje nog eens zien dat hij een

angsten. De kunst van het oorlogvoeren voor

eigen wil heeft. Ollie wil namelijk ook laarsjes

vrouwen is het eerste boek waarin het

hebben. Hij stampt net zo lang achter Gonnie en

meesterwerk van Sun Tzu specifiek voor vrouwen

Gijsje aan tot hij zijn zin krijgt. Maar als hij ze dan

wordt uitgelegd en geïnterpreteerd. In korte

eenmaal heeft... Gonnie en haar ganzenvriendjes

hoofdstukken met onderwerpen als Eerst winnen,

Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven

dan vechten en Verander je zwakheden in je

nog veel meer avonturen op de boerderij! De

sterke punten en aan de hand van voorbeelden uit

grappige verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan

het dagelijks leven laat Chin-Ning Chu zien hoe

heel dicht bij de beleving van elke peuter. Hoe zou

iedere vrouw kan bereiken wat ze wil. Chin-Ning

het bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als

Chu is een nakomeling van de bedelaar die de

je je vriendje niet meer kunt vinden met

eerste keizer van de Ming-dynastie werd. Op haar

verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes

tiende begon haar vader haar les te geven over de

met een eigen willetje? Ook voor ouders valt er

klassieke Chinese teksten. Als student werkte ze als

veel te lachen met deze verhalen. Alle verhalen

televisieactrice en later als marketeer voor

zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op

Taiwanese en Europese farmaceutische bedrijven.

www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra spelletjes

Momenteel is ze een veelgevraagd spreker over de

en informatie.

toepassing van de inzichten uit De kunst van het

Universele fonologie Anneke Neijt 1991 Inleiding

oorlogvoeren van Sun Tzu. Ze werkt als consultant

tot de algemene en de Nederlandse klankleer.

voor overheden en internationale bedrijven en ze is

De naam van de wind Patrick Rothfuss 2018-01-12

directeur van het Strategic Learning Institute en

Kvothe de legende. Befaamd magiër, berucht dief,

Asian Marketing Consultants. Regelmatig wordt ze

meestermusicus en moordenaar. Van zijn jeugd met

door de media gevraagd als expert over de politieke

een groep muzikanten, zijn leven als bedelaar, tot

situatie in Azië. Haar boeken zijn vertaald in

de periode waarin hij een leerling was aan de

zeventien talen.

befaamde Universiteit voor Magiërs en

Digitale fotografie voor Dummies Julie Adair King

Alchemisten, Kvothe vertelt zijn verhaal met

2009 Dit boek richt zich met name op de meer

humor en gevoel voor tragiek. Zo onthult hij de

serieuze hobby-fotograaf. Het eerste deel laat zien

man achter de legende – een klassieke en

wat er belangrijk is bij de keuze voor een

onvergetelijke held die de lezer vanaf de eerste

veelzijdige camera, deel twee bespreekt de

pagina weet te boeien. De naam van de wind is een

technieken voor het maken van de perfecte foto.

debuut van een klasse zoals men zelden ziet in de

Hierbij is aandacht voor digitale aspecten als pixels

epische fantasy. Rothfuss vertelt het verhaal van

en bestandsformaten, maar meer nog voor de foto-

Kvothe in de beeldende stijl en met het gevoel

techniek van alle tijden: het gebruik van f-stops,

voor detail die doen denken aan J.R.R. Tolkien en

sluitertijden, belichting en scherptediepte en het

Robin Hobb, en met de verhalende kracht van

maken van goede portret-, landschaps- en actie-

Robert Jordan. Rothfuss verweeft dit alles tot een

foto's. Deel drie behandelt de computerkant: foto's

eigen geheel dat van begin tot eind intrigeert en

digitaal archiveren, nabewerken, afdrukken of op

doet wat maar weinig schrijvers kunnen: hij raakt
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de lezer. Enthousiast blog over De naam van de

een aanslag. En ook ontmoet hij Felurian, de

wind: ‘Het is het beste boek dat ik in jaren gelezen

onweerstaanbare fee die met haar betovering al

heb. [...] Ik las het zes maanden geleden en ik denk

menig man in het ongeluk heeft gestort. Door haar

er nog steeds aan.’ Edwardspoonhands Blog: In the

leert Kvothe veel over de aard en de magische

name of the wind

aantrekkingskracht van vrouwen. In De angst van

Prins der wrake Mark Lawrence 2012-03-01 Op

de wijze zet Kvothe zijn eerste stapjes op het pad

negenjarige leeftijd moet prins Jorg van Ancrath

naar heldendom en leert hij hoe moeilijk het leven

hulpeloos toezien hoe zijn moeder en broertje op

kan zijn als je een levende legende dreigt te

gruwelijke wijze worden vermoord. De dader is

worden.

bekend. Als Jorg zijn vader opzoekt met een

De leugens van Locke Lamora / druk 1 S. Lynch

verzoek om hulp bij een wraakexpeditie, blijkt

2006-07-20

deze nauwelijks geraakt door de moord op zijn

Het amateurhuwelijk Anne Tyler 2004 Ondanks

vrouw en kind. Voor hem tellen alleen de

hun verschillende karakters en achtergrond

handelsroutes tussen zijn grondgebied en de streek

trouwen twee jonge mensen, maar na de

waar de moordenaar, graaf Renar, heer en meester

verdwijning van hun oudste dochter naar een sekte

is. Jorg neemt het heft in eigen hand en bevrijdt

beginnen de problemen.

een bont gezelschap meedogenloze wetsovertreders

Windows Vista voor Dummies A. Rathbone 2007

uit de kerkers van zijn vader. In ruil verlangt hij

de boeken van de zieners Robin Hobb 2011-11-22

maar één ding: hun loyaliteit voor hun vrijheid.

De zeer succesvolle reeks De boeken van de Zieners

Eenmaal onderweg dwingen Jorgs genadeloze

vestigde de naam van Robin Hobb voorgoed bij het

krijgskunsten meteen respect af bij de rauwe

fantasypubliek, wereldwijd. Tegenwoordig

vechtersbazen, die maar al te bereid zijn om samen

behoren de drie boeken tot de moderne klassiekers

met hem graaf Renar aan te vallen en deze

van het genre.'Moordenaar des konings'

voorgoed uit te schakelen. Dat betekent evenwel

FitzChevalric wordt opnieuw blootgesteld aan

niet dat Jorg en de zijnen het gemakkelijk krijgen -

dodelijke intriges van de koninklijke familie. Met

de wrede graaf blijkt een geducht tegenstander.

name de jongste prins Regaal ziet hem als

Het einde der tijden Froideval 2012

ongewenste indringer. Als de prins met zijn

Word 2007 voor Dummies D. Gookin 2007

mysterieuze coterie slaagt in zijn opzet, zijn Mollie,

Six Sigma voor Dummies Craig Gygi 2007 Inleiding

de Wijsheid en FitzChevalrics wolf Nachtogen

tot een methode voor het doorvoeren van extreme

allemaal in groot gevaar.

procesverbeteringen in bedrijven en bij de

De macht van het zwaard Joe Abercrombie

overheid.

2011-10-09 Voor fans van Game of Thrones! Dit is

De angst van de wijze Patrick Rothfuss 2013-09-19

het verhaal van de beruchte Logen Negenvinger,

‘Er zijn drie dingen die alle wijze mannen vrezen:

de Held van de Unie, aan wiens geluk eindelijk een

storm op zee, een maanloze nacht, en de woede van

einde lijkt te komen. Hij verlangt naar rust, maar

een heer.’ Een escalerende machtsstrijd met een

moet in plaats daarvan voortdurend vechten voor

machtige edelman dwingt Kvothe, de held uit De

zijn leven. Het is ook het verhaal van de eens

naam van de wind, om de Universiteit te verlaten

machtige zwaardmeester Glokta, nu martelaar voor

en zijn geluk elders te beproeven. Zwervend,

de Inquisitie en voor niets meer bang. En van

berooid en alleen reist hij naar Vintas, waar hij

Bayaz, een kale oude man die de Eerste van

algauw verstrikt raakt in de politieke intriges van

Magiërs zou kunnen zijn. Het enige wat er met

het koningshuis. Terwijl hij machtige vrienden

zekerheid over hem gezegd kan worden, is dat hij

probeert te maken, ontdekt Kvothe een plan voor

het leven van Logen, Jezal en Glokta knap lastig
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gaat maken. Bloedige samenzweringen worden

Joe’s chauffeur en tuinman maar bovenal zijn

gesmeed, oude vetes worden uitgevochten en de

boezemvriend. En of Elly’s vooroordelen nog niet

scheidslijn tussen held en schurk is nog nooit zo

genoeg zijn, wordt Joe ook nog eens geconfronteerd

vaag geweest. Welkom in de wereld van De Eerste

met een algehele staking. De gevolgen ervan zullen

Wet!

vooral in het industriële noordoosten, waar

Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s

Fellburn ligt, desastreus zijn. Wanneer Elly veel

Gold - Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de ideale

eerder zwanger raakt dan ze wil, eist ze dat haar

woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te

ongetrouwde zus Betty bij hen komt wonen om

weinig mannen... Noelle Hopkins heeft net een

haar bij te staan. Dat lijkt niet zo’n verstandige

tweede kans in het leven gekregen en is

beslissing, want Betty’s aanwezigheid maakt de

vastbesloten alles eruit te halen wat erin zit! Omdat

kloof tussen de pasgehuwden alleen nog maar

Kerstmis veruit haar favoriete tijd van het jaar is,

breder. Of helpt ze juist de afstand te verkleinen?

heeft ze een winkeltje geopend waar het het hele

Excel 2007 voor Dummies G. Harvey 2007

jaar feest is: The Christmas Attic. Het winkeltje

Developments in Information & Knowledge

loopt geweldig - zo goed zelfs, dat ze extra hulp in

Management for Business Applications Natalia

moet schakelen. Gabriel Boylan is naar Fool's Gold

Kryvinska 2020-12-14 This book provides solutions

gekomen om te herstellen van een verwonding die

to manage information competently in order to

hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als legerarts.

increase its business usage. The

Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft

information/knowledge business is a highly-

aan kerst, biedt het werk in The Christmas Attic

dynamic evolving industry, and the novel

een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen

methodologies and practices for the business

van de mooie eigenares, Noelle... Al snel blijft het

information processing, as well as application of

niet langer bij kussen onder de mistletoe... Houden

mathematical models to the business analytics and

ze het bij een feestelijke flirt, of wordt het een

efficient management, are the most essential for the

kerstsprookje voor altijd? Deel 12½ van de serie

decision-making and further development of this

Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook

field. Consequently, in this series subline first

los te lezen.

volume, the authors study challenges and

De bruid Catherine Cookson 2012-10-01 Noordoost-

opportunities, as well as embrace different aspects of

Engeland, 1926. Drie maanden nadat ze elkaar in

business information processing for an efficient

Londen hebben ontmoet, komt Elaine (of Elly, zoals

enterprise management. The authors cover also

Joe Remington haar graag noemt) als Joe’s bruid

methods and techniques, as well as strategies for the

naar zijn grote huis op de heuvels net buiten
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