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auteur van Game of Thrones
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude

Roman van Walewein Penninc 1846

novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de

De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die

jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een mysterieuze zaak. Twee

alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht

jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie

over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' ****

met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de

NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first

volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele

family die boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische

connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland

organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige

plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen

president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige

losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen

militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar

verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen

het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een

de verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin

'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een

een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter

gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter

de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt

ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president

weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De

heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn

zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar

vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft

geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens een

hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie,

briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende

onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en Hollandse

Caretas 2010

"gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids

Een Gelofte Van Glorie (Boek #5 In De Tovenaarsring) Morgan Rice

over De Noordzeemoorden 1

2014-10-11 In EEN GELOFTE VAN GLORIE (Boek #5 in de Tovenaarsring),

Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla

vertrekken Thor en zijn vrienden van de Krijgsmacht op een epische tocht

Gardens-serie, die zich afspeelt in de Caraïben in de 18e eeuw. De jonge

naar de uitgestrekte wildernis van het Rijk om het eeuwenoude Zwaard van

Deirdre neemt een onbezonnen beslissing, en de gevolgen reiken verder dan

het Lot te vinden en de Ring te redden. Thor vriendschappen worden

ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op omringd door de liefde

sterker terwijl ze naar nieuwe plekken afreizen, het tegen onverwachte

van haar moeder Nora en haar stiefvader. Ondanks het schandaal rondom haar

monsters opnemen en zij aan zij strijden in onvoorstelbare gevechten. Ze

geboorte, heeft ze over aandacht van de planterszonen van het eiland niet te

bezoeken exotische landen en ontmoeten wezens en mensen die hun

klagen. Maar mannen laten haar volledig koud, tot ze de jonge arts Victor

verbeelding te boven gaan, terwijl het gevaar aan alle kanten op de loer ligt.

Dufresne ontmoet. Deirdre en Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en

Ze zullen al hun vaardigheden nodig hebben als ze willen overleven terwijl

het leven lijkt hen toe te lachen. Maar dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre

ze het spoor van de dieven volgen, dieper en dieper het Rijk in. Hun

zich verleiden tot het maken van een grote fout, en opeens is ze nergens

zoektocht brengt hen naar het hart van de Onderwereld, één van de zeven

meer zeker van – zelfs niet van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is

koninkrijken van de hel, waar de ondoden regeren en de velden zijn bezaaid

het tweede boek in de Cascarilla Gardens-serie van bestsellerauteur Sarah

met botten. Thor moet al zijn krachten oproepen, en worstelt om te begrijpen

Lark. Lees ook haar heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder andere de

wie hij nu werkelijk is. In de Ring moet Gwendolyn de helft van het

series De vrouwen van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied van de

Koninklijk Hof naar de Westelijke vesting van Silesia leiden, een duizend jaar

wolken’, ‘De roep van het land’) en De sterren van Matariki (‘Het land met de

oude stad op de rand van het Ravijn. Silesia’s versterkingen hebben er voor

gouden kust’, ‘De schaduw van de kauri-boom’, ‘De dag van de zonnewende’).

gezorgd dat de stad elke aanval heeft weten te doorstaan—maar ze hebben het

De vertroosting van de filosofie Anicius Manlius Severinus Boethius 2010

nog nooit moeten opnemen tegen een leider als Andronicus, met zijn leger

Overdenkingen in proza en poëzie over filosofische vraagstukken door de in

van een miljoen mannen. Gwendolyn leert wat het betekent op koningin te

ongenade gevallen Romeinse ex-consul (480-524).

zijn. Ze neemt haar leidende taak op zich, met Srog, Kolk, Brom, Steffen,

American Gods Neil Gaiman 2017-04-18 Nu verfilmd tot tv-serie met een

Kendrick en Godfrey aan haar zijde, om de stad voor te bereiden op de oorlog.

grote rol voor o.a. Gillian Anderson Na drie jaar in de gevangenis kijkt

Ondertussen glijdt Gareth steeds dieper weg in zijn krankzinnigheid en moet

Shadow uit naar de hereniging met Laura, zijn grote liefde. Maar vlak voor

hij op zijn hoede blijven voor degenen die hem uit de weg trachten te

hun weerzien komt Laura om bij een auto-ongeluk. Shadow heeft nu niets

ruimen, terwijl Erec vecht voor zijn leven om zijn liefde Alistair en de stad

meer om voor te leven en op goed geluk accepteert hij een baan van de

Savaria te redden van de wilden die de Ring binnen zijn gedrongen. En

raadselachtige Mr. Wednesday, die meer over hem lijkt te weten dan hijzelf.

Godfrey, wederom verleid door de alcohol, zal moeten besluiten of hij klaar is

Ze maken een roadtrip door Amerika, waarbij Shadow tal van excentrieke

om zijn verleden achter zich te laten en de man te worden die hij had

figuren ontmoet, met wie hij op mysterieuze wijze verbonden blijkt. Shadow

moeten zijn. Terwijl ze vechten voor hun levens en de situatie niet erger

komt erachter dat iedereen geheimen heeft, zelfs zijn Laura. Hij ontdekt ook

lijkt te kunnen worden, eindigt het verhaal met twee schokkende

dat de alledaagse realiteit niet de enige werkelijkheid is, of zelfs maar de

plotwendingen. Zal Gwendolyn de aanval overleven? Zal Thor het Rijk

belangrijkste. Er dreigt een oorlog om de ziel van Amerika, een oorlog

overleven? Zal het Zwaard van het Lot gevonden worden? EEN GELOFTE

waarin dromen, legenden en mythen een grote rol spelen. En Shadow zit er

VAN GLORIE is een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en

middenin. ‘Origineel, boeiend en oneindig inventief.’ George R.R. Martin,

minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen
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worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een

verzoenen? EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU - GRATIS EXTRA

verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie

VERHAAL Onder de kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie

die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle

een doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg

leeftijden zal aanspreken. Het boek is 75.000 woorden.

nodig hebben. Als de dierenarts komt, ontmoet Annie voor het eerst in jaren

Assassins creed - renaissance Oliver Bowden 2013-05-03 Ik zal ze allemaal

Nate weer – de aantrekkelijke vriend van haar broers die haar vroeger niet

wreken, zij die mijn familienaam hebben verraden. Ik, Ezio Auditore di

zag staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar

Firenze, ik kan een kille moordenaar zijn. Florence, 1476. Lorenzo de Medici

af te kunnen houden! Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los

leidt de stad, die wordt beheerst door rivaliteit tussen de bankiersfamilie Vieri

verkrijgbaar.

en de familie van marktkooplui Auditore. De zeventienjarige Ezio Auditore

Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack Mars 2016-09-20 “Een

stelt alles in het werk om het verzet tegen de Vieri s van de grond te

van de beste thrillers die ik gelezen heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal

krijgen. Die halen Ezio s familie voortdurend door het slijk. De grond wordt

je vanaf het begin in de ban houden. Het is de auteur ongelooflijk goed gelukt

de Auditores te heet onder de voeten en Ezio s vader besluit dat zijn zoon

om een reeks volledige en aangename personages te creëren. Ik kan bijna niet

tijdelijk moet verdwijnen. Hij stuurt hem op een belangrijke missie: cruciale

wachten op het vervolg.” - Books and Movie: Reviews, Roberto Mattos (ref

documenten bezorgen bij Lorenzo de Medici. Op zijn weg ontmoet Ezio

Alles op alles) AMBTSEED is boek #2 in de succesvolle Luke Stone reeks.

invloedrijke wijzen als Leonardo da Vinci en Niccolò Machiavelli. Hij weet

ALLES OP ALLES is boek #1 en is gratis te downloaden! Een biologisch

dat hun kennis voor hem van het grootste belang is om te overleven. In zijn

middel wordt gestolen uit een biocontainment laboratorium. Het is virulent

strijd om corruptie te lijf te gaan en de reputatie van zijn familie in ere te

en heeft de kracht om miljoenen te doden. Er ontstaat een wanhopige

herstellen, groeit hij uit tot een bekwaam moordenaar. Voor zijn

nationale jacht om de terroristen te vangen voordat het te laat is. Luke Stone,

tegenstanders is hij een nachtmerrie, maar voor zijn bondgenoten onwikkelt

hoofd van een elite-eenheid binnen de FBI, met zijn eigen familie nog steeds

Ezio zich tot een kracht van hoop en verandering. De waarheid zal

in gevaar, heeft gezworen om te stoppen. Maar wanneer de nieuwe

geschreven worden in bloed.

president, nog nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan hij haar niet de rug toe

Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De bekende Virgin River-

draaien. Schokkende verwoesting volgt, en het kronkelt zich een weg tot

boeken nu verfilmd voor Netflix (1) EEN NIEUWE HORIZON Vanessa

helemaal aan de president toe. Haar eigen familie komt in gevaar. Haar kracht

heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar maanden heeft ze haar

wordt getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar

echtgenoot verloren en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven in

naaste adviseurs. De presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld

rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te beseffen dat de man die er steeds

hebben. Met zijn team in gevaar en aan zijn lot overgelaten, wordt het

voor haar was in die moeilijke periode, inmiddels meer voor haar is

persoonlijk voor Luke. Maar Luke Stone geeft niet op voordat hij of de

geworden dan zomaar een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar te

terroristen, dood zijn. Luke realiseert zich al snel dat het eigenlijke doelwit

voelen... Voor Paul Haggerty is het niet meer dan logisch dat hij de vrouw

van de terroristen waardevoller en angstaanjagender is dan zelfs hij zich kon

van zijn beste vriend heeft bijgestaan in haar verdriet. Gemakkelijk was dat

voorstellen. Maar met slechts een paar dagen te gaan voor de dag des oordeels,

niet, gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd op haar is. Nu heeft hij

is het onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan stoppen wat al in beweging is gezet.

het gevoel dat er iets is opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter met het

Een politieke thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt op het drastische

idee dat hij zijn overleden vriend verraadt. Net wanneer hij voor zijn

internationale toneel, met onverwachte wendingen en bloedstollende

gevoelens durft uit te komen, gooit een andere vrouw roet in het eten.

spanning. AMBTSEED is boek #2 in de Luke Stone reeks, een explosieve

Krijgen Paul en Vanessa een tweede kans en vinden ze de liefde waarnaar ze

nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek #3 in de Luke

zo verlangen? Als het aan hun vrienden in Virgin River ligt, moet het

Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!

lukken! (2) MET DE STROOM MEE Shelby McIntyre heeft een wens: de

De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-

man van haar dromen vinden. Die man moet beschaafd, gladgeschoren en

pandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen

netjes zijn, en hij moet als een blok voor haar vallen. Maar omdat

moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck, gewezen

droommannen nu eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze

topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald.

na vijf jaar voor haar zieke moeder zorgen wel wat afleiding heeft verdiend,

Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen.

besluit ze eerst een tijdje vakantie te vieren. En waar kan ze dat beter doen

De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op losse schroeven,

dan in Virgin River, op de boerderij van haar oom Walt? Luke Riordan heeft

structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om cruciale

twintig jaar als helikopterpiloot in het leger gediend. Nadat hij voor de derde

verbeteringen door te voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld.

keer is neergeschoten, vindt hij het genoeg geweest. Jaren geleden heeft hij

Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit

een paar blokhutten aan de oever van de Virgin gekocht. Die gaat hij

hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist

opknappen en verkopen. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij dan wel weer. Hij

Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe

is in ieder geval niet van plan zich aan iets of iemand te binden. In Jacks café

moeten we onze economische relance organiseren? Hoe bereiken we een

komen Luke en Shelby elkaar tegen, en het is meteen duidelijk dat ze de

wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te

laatste mensen op aarde zijn die een relatie zouden moeten krijgen. Maar in

versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken?

Virgin River lopen de dingen nooit zoals verwacht... (3) NA DE STORM In

Kunnen steden een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe

een poging om zijn verleden achter zich te laten, besloot Rick Sudder zich aan

overwinnen we mentaal deze crisis?

te sluiten bij het Korps Mariniers. Dat uitzending naar Irak niet lang daarna

Ekusuperia akuro eichidi supa manyuaru Studioノマド 2012-05-20 高精細画面

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

Autocar & Motor 1993-07

durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de hoop op een normaal

Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem I

en gelukkig leven opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn

wordt overrompeld door een revolutie in het zuiden van het Verenigd

vastbesloten het er niet bij te laten zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen

Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De

afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat er een manier moet zijn om hem

revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De Potter,

duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar voorgoed veranderd is, maar dat

winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil koning van België worden,

dat niet betekent dat hij nooit meer zal kunnen genieten. Ze krijgen hulp uit

maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen voeren ook

onverwachte hoek als Dan Brady, het zwarte schaap van het stadje, zich

onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte

ermee gaat bemoeien. Kunnen ze samen Rick helpen zich met zijn lot te

geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat.
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Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet

ware verhaal van haar af komst voort te zetten. In de pers ‘Een emotioneel

op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de Beeck

verhaal over een liefde in tijden van oorlog.’ The Telegraph ‘Dit gevoelige

reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk

verhaal, dat twee generaties omspant, laat zien hoe het verlies moeder en

geïllustreerde boek is een must have voor iedereen die geïnteresseerd is in

kind jarenlang beïnvloedt.’ Woman & Home ‘Aangrijpend en fascinerend.’

onze vaderlandse geschiedenis en politiek.

Santa Montefiore ‘Een liefdevol verhaal dat tot nadenken stemt.’ Sunday

Digital Forensics and Cyber Crime Marcus K. Rogers 2013-10-01 This book

Mirror ‘Ik heb echt van dit boek genoten. Hore benadert moeilijke

contains a selection of thoroughly refereed and revised papers from the

onderwerpen op een slimme, lichte toon en met een zonnige positiviteit.’

Fourth International ICST Conference on Digital Forensics and Cyber Crime,

Daily Mail

ICDF2C 2012, held in October 2012 in Lafayette, Indiana, USA. The 20 papers

Russische poppetjes Jos Pierreux 2021-06-15 In China steekt een onbekend

in this volume are grouped in the following topical sections: cloud

virus de kop op: corona. Eerst reageert het Westen lacherig tot Europa

investigation; malware; behavioral; law; mobile device forensics; and

eindelijk in de gaten krijgt dat het ernst is. Een pandemie kondigt zich aan,

cybercrime investigations.

het land stevent af op een lockdown. In die almaar benauwendere sfeer is het

De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik

voor de Knokse politie moeilijk werken. Een bejaarde, die deerlijk

Derek nog niet heb verteld, simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met

toegetakeld op een bankje wordt aangetroffen, beweert dat hij is gevallen

iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en ik de mijne. Maar wanneer

terwijl nogal wat verwondingen op mishandeling wijzen. Het blijkt slechts

een late avond plots een onverwachte wending neemt, dringt het tot me door

het eerste dubieuze voorval te zijn in een lange rij. Een afrekening, een

dat de waarheid aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf achter ...

homejacking en een hoog oplopend dispuut tussen een huurder en een

en dat maakt het een miljoen keer erger.

eigenaar... Het is niet altijd duidelijk wat een misdaad is en wat niet. Maar

Boekzaal der geleerde wereld 1825

waarom zou een slachtoffer liegen en waarom worden misdrijven niet

XPERIA acro sūpā manyuaru Studio

2011-08-10

aangegeven en aanklachten ingetrokken? Toeval? Of is hier meer aan de

Android

hand? Lukdocomo
Borré breekt
SO‐02C&au
er zich
IS‐11S
het hoofd over. Tijdens het onderzoek wordt
de inspecteur bijgestaan door een ambitieuze nieuweling. Die heeft zo zijn

Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15 Ze is een expert in

eigen problemen. Na drie nominaties kreeg Jos Pierreux (1957) welverdiend

bruiloften... Die van anderen! Als weddingplanner heeft Callie alles al talloze

de Hercule Poirotprijs 2018 voor zijn meest persoonlijke thriller Niets erger

keren langs zien komen: van de ring tot de jurk, van de stralende blikken

dan spijt. De jury noemde het een 'tour de force'. Pierreux' thrillers,

tot... de tranen van verdriet. En het is precies dat laatste wat haar ervan

waaronder zijn laatstverschenen Het tweede skelet, spelen zich meestal in de

weerhoudt om zelf op zoek te gaan naar een man. Eén keer voor het altaar in

kuststad Knokke af.

de steek gelaten worden is meer dan genoeg! Maar wanneer ze terugkeert

Het drielichamenprobleem Cixin Liu 2020-10-23 Het is 1967. Ye Wenjie moet

naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde, Tanner, tegen het lijf loopt - sexyer

toezien hoe de Rode Garde haar vader doodslaat tijdens de Chinese Culturele

dan ooit - weet ze ineens niet meer zo goed waarom ze de liefde heeft

Revolutie. Deze moord zal niet alleen haar leven tekenen, maar ook de

afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is een geboren adrenalinejunk, en nu

toekomst van de hele mensheid. Veertig jaar later wordt de nanotechnoloog

heeft hij ineens de verantwoordelijkheid voor zijn puberende zoon. Daar

Wang Miao gevraagd om een geheimzinnige reeks van zelfmoorden onder

heeft hij zijn handen aan vol: Troy is brutaal en heeft problemen op school.

wetenschappers te onderzoeken. Wangs onderzoek leidt hem naar een

Dan komt de mooie Callie als een droom terug in Tanners leven. Iets aan haar

mysterieuze onlinegame en een virtuele wereld die wordt beheerst door de

zorgt ervoor dat hij steeds meer vertrouwen krijgt in zijn nieuwe vaderrol -

onvoorspelbare interactie tussen haar drie zonnen. Maar is die wereld alleen

én dat hij ondertussen haar hart wil veroveren!

maar virtueel of bestaat zij misschien echt? Dit is het drielichamenprobleem,

Video Game Law S. Gregory Boyd 2018-06-28 Video Game Law is aimed at

en het is de sleutel tot alles: tot de dood van de wetenschappers, tot een

game developers and industry professionals who want to better understand

samenzwering die lichtjaren omvat en tot de uitroeiing die de mensheid

the industry or are in need of expert legal guidance. Given the rise in

onder ogen moet zien. Het drielichamenprobleem is het eerste,

international competition, the increasing complexity of video game features,

adembenemende deel van een trilogie over ruimte en tijd, en over het

and the explosive growth of the industry in general, game developers can

voortbestaan van de aarde, waarvan wereldwijd al meer dan tien miljoen

quickly find themselves in serious trouble, becoming vulnerable to copyright

exemplaren werden verkocht. Cixin Liu is de bekendste en succesvolste

infringement claims, piracy, and even security breaches. Not every vid- eo

sciencefictionschrijver van China. Voor Het drielichamenprobleem kreeg Liu

game company has the financial resources to retain in-house counsel – Video

als eerste Chinese schrijver ooit de Hugo Award, de belangrijkste

Game Law addresses many of the common pitfalls, legal questions, and

internationale prijs voor een sciencefictionroman. De trilogie wordt voor

scenarios facing the industry. S. Gregory Boyd, Brian Pyne and Sean F. Kane,

Netflix verfilmd door David Benioff en D.B. Weiss, de makers van de hitserie

the most prominent,sought after, and respected video game attorneys in the

Game of Thrones. Over Het drielichamenprobleem: 'Het was geweldig om te

country, break down the laws and legal concepts that every game developer

lezen, deels omdat mijn alledaagse problemen met het Congres ineens nogal

and industry professional needs to know to better protect their game and

beperkt leken.' BARACK OBAMA 'Een baanbrekend boek. Een unieke

grow their company.

combinatie van wetenschappelijke en filosofische speculatie, politiek en

Voor altijd mijn dochter Rachel Hore 2020-10-07 Een universeel en recent

geschiedenis, complottheorie en kosmologie, waarin koningen en keizers uit

weer actueel taboe uit het verleden: alleenstaande moeders die gedwongen

de westerse en de Chinese geschiedenis zich verplaatsen naar een

werden hun kind af te staan ‘Aangrijpend en fascinerend.’ Santa Montefiore

droomachtige gamewereld, terwijl politieagenten en natuurkundigen zich

‘Adembenemend. Een intens ontroerend verhaal over liefde, verlies en

bezighouden met wereldwijde samenzweringen, moorden en buitenaardse

vergeving.’ Dinah Jefferies Als de achttienjarige Alice Copeman in 1917 een

invasies in de echte wereld.' GEORGE R.R. MARTIN

jonge soldaat ontmoet die op verlof is van het front, worden ze halsoverkop

De Genade Hans Theys 2021-03-10 Een dromerige rechercheur onderzoekt de

verliefd. Ze raakt zwanger, maar als het bericht komt dat haar geliefde is

verdwijning van een hopeloos verstrikte kunstcriticus en vader. Geheimen,

omgekomen, zet haar stiefmoeder Alice onder grote druk om haar dochtertje

schijngestalten en andere zwarigheden vormen obstakels op een pad dat

direct na de geboorte af te staan. Na de bevalling blijft Alice gebroken achter,

uiteindelijk leidt tot een oplossing van het mysterie. De lezer is ook getuige

rouwend om haar kind en haar geliefde. Edith en Philip Burns zijn

van de laatste zeven levensdagen van de vermiste. Een verrassende

ongewenst kinderloos en adopteren de baby, die ze Irene noemen. Irene

ontknoping werpt nieuw licht op de wederwaardigheden van de

groeit op met het gevoel dat er iets ontbreekt in haar leven, dat ze anders is

rechercheur. De Genade is een droogkomisch detectiveverhaal, literaire

dan andere kinderen. Maar niemand vertelt haar de waarheid, en uiteindelijk

suspense van de hoogste orde.

verhuist ze naar Londen, de grote stad. Daar besluit ze haar zoektocht naar het

Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur
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Ella Miles brengt lezers een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd

conference also aims to coach involved people on the whole path between

gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden. Hij

research to innovation and the way through to commercialization in the IoT

verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te

domain. This volume contains 61 revised full papers at the following four

overleven. De pijn. De marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten

conferences: International Conference on IoT as a Service, IoTaaS,

en ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde voor mijn

International Conference on Mobility in IoT, Mobility IoT, International

vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In plaats

Conference on Sensor Systems and Software, S-Cube, International Conference

daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden die me had verkocht.

on Interoperability in IoT, InterioT, International Conference on Software

Het Nieuwe Leven (La Vita Nuova) Dante Alighieri 19??

Defined and Virtual Future Wireless Networks, SDWNCT.

De mens een machine Julien Offray de LaMettrie 1978 Polemisch geschrift

De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn

van de Franse arts-filosoof (1709-1751), waarin hij betoogt dat het geestelijke

halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een

in de mens ondergeschikt is aan het stoffelijke

grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om

Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde

op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de

verhaal van een visser en zijn dochter, die al een tijd geleden hun vaderland

geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier

ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot de zee over om hier in een

om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm

dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een

kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de

succesvolle zaak op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het

scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP

verhaal van de tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden op zee:

van plan is de vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich

een kleine gemeenschap van met elkaar verknoopte levens, bijeengebracht

geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen

op een beslissend moment. Niet iedereen heeft het overleefd. Sommigen

met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de

voelden zich verloren. Anderen werden dokter, ingenieur, bankier of

voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend,

ondernemer. Wanneer het water breekt is het verhaal van de diepe breuk

ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met

die migratie is - voor de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen

regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen

migrant en maatschappij tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal

en absoluut een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je

van deze tijd, op een persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de

vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle

familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten sprak.

Fauna Alissa York 2011-10-18 Edal Jones komt op haar fietstochten een

Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16

dakloze tiener tegen, die dode vogels van de stoep opraapt en vergezeld

Combineer de gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de

wordt door een enorme zwarte hond. Op een dag volgt Edal haar naar een

kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15

ratjetoe van een huis aan de rand van Don Valley. Eigenaar Guy Howell biedt

minuten Met uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke

opvang voor zieke en gewonde dieren (en mensen): een halfdode havik, een

vetverbranding te activeren Elke dag met volle teugen genieten van veel

weesnest wasbeertjes, Stephen, met hartfalen tijdens zijn eerste tour of duty

verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot

en het weggelopen tienermeisje en haar hond. Maar ook dierenarts Kate

een lang, gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in 15

vindt haar weg naar Guys wereld van toegewijde dierenliefhebbers.

minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je

Voorzichtig sluit Edal zich aan bij het groepje, maar verzwijgt haar functie als

de unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met

ambtenaar van natuurbeheer. Ze beseft donders goed dat de geïmproviseerde

de kracht van gezonde vetten voor meer energie, een vlottere

opvang niet voldoet aan de vele wettelijke bepalingen, maar het is een

vetverbranding en een sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde

heilzame plek voor alle bewoners, dier en mens. De spanning loopt op als

dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips) om je natuurlijke

‘Coyote Cop’ stelselmatig coyotes mutileert en afmaakt. Fauna gaat evenzeer

vetverbranding te activeren en van de low carbkeuken een duurzame,

over dieren als over mensen, over de krachtmeting die ontstaat waar dier en

flexibele levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in

mens elkaars gebied binnendringen. De Don Valley in Toronto lijkt zelf een

minder dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels

jungle, en zijn fauna lijkt langzaam maar zeker de stad in te nemen.

lactosevrij en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.

Fragment: Ze ziet in gedachten het beeld van haar twee buren die zich

Gek op natuurkunde Walter Lewin 2012-05-18 Walter Lewin is niet alleen

samen op bed laten vallen. Misschien drukt Annie James wel tegen het

een geniaal wetenschapper, hij staat er vooral ook om bekend de meest

dekbed; misschien halen ze dat niet eens maar blijven ze bij de stereo in hun

ingewikkelde formules begrijpelijk te maken, en zelfs tot leven te wekken.

kleine huiskamer, en duwt ze hem achterover op de sofa of nog lager, op het

Zo liet hij in de collegezaal een sloopkogel op zich af slingeren en zette hij

bloedrode tapijt waarvan Edal ooit door de deuropening een glimp opving.

zichzelf onder stroom met meer dan driehonderdduizend volt. Lewins

Edal draait zich op haar zij, trekt haar knieën op en slaat haar armen

colleges zijn een ware online hit; ze worden jaarlijks door meer dan twee

eromheen. Jezus, wat sneu. Ze moet huilen, haar kussen wordt nat van haar

miljoen mensen bekeken. Ook reist Lewin de hele wereld rond om iedereen

tranen en snot omdat een doodordinaire huismuis haar woning heeft verruild

de schoonheid van de natuurkunde aan den lijve te laten ondervinden. Gek

voor die van een ander. Aanvankelijk hield ze zichzelf voor dat ze hem

op natuurkunde is een even aanstekelijk als erudiet boek dat je ogen opent

bekeek door de ogen van een naturalist. Ze was zich al een poosje van zijn

voor de wereld om je heen: hét natuurkundeboek dat iedereen op de

aanwezigheid bewust, maar ze zag hem pas op de eerste dag van haar

middelbare school gehad zou willen hebben. Walter Lewin is geboren en

ziekteverlof. Hij kwam brutaal van uit de donkere richel onder de koelkast

getogen in Nederland. Na zijn studie natuurkunde in Delft vertrok hij naar

gekropen en stak snuffelend zijn neus in de lucht voordat hij over de

Amerika en werkte daar meer dan veertig jaar aan het prestigieuze MIT. Hij

keukenvloer ging grasduinen. De muis wist niet beter of zij was naar haar

heeft meer dan 450 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en werd

werk in plaats van rond te lummelen in de kamer ernaast waar ze al een uur

recentelijk verkozen tot een van de 300 beste professoren van de VS. Warren

wakker lag, zich afvragend of ze iets moest ondernemen en zo ja, wat. Ze

Goldstein, met wie Lewin dit boek schreef, is als hoogleraar geschiedenis

voelde warmte. Ze had het vreugde kunnen noemen, maar dankbaarheid

verbonden aan de universiteit van Hartford.

kwam meer in de buurt. Ze bleef de rest van de ochtend doodstil liggen,

Internet of Things. IoT Infrastructures Benny Mandler 2016-11-16 The two-

starend naar dat kleine beestje dat bij haar over de keukenvloer

volume set LNICST 169 and 170 constitutes the thoroughly refereed post-

rondscharrelde.

conference proceedings of the Second International Internet of Things

Reports of the Department of the Interior for the Fiscal Year Ended June 30

Summit, IoT 360° 2015, held in Rome, Italy, in October 2015. The IoT 360° is

... United States. Department of the Interior 1917

an event bringing a 360 degree perspective on IoT-related projects in

Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid en

important sectors such as mobility, security, healthcare and urban spaces. The

andere essays Walter Benjamin 2017 Drie essays, waarin de Duitse filosoof
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(1892-1940) op telkens andere wijze de aanzet geeft tot een historisch-

id.andrography 2014-05-26 """Di era perkembangan teknologi yang begitu

materialistische kunsttheorie.

pesat saat ini, smartphone atau ponsel telah bertransformasi sedemikian luas

Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn?

tidak hanya sebagai alat untuk komunikasi, tapi juga sebagai bagian dari gaya

Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk

hidup di mana ponsel banyak digunakan untuk mengabadikan momen di

verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles

sekitar kita. Sebagai contoh saat ini kita banyak menemui foto-foto makanan

in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het

yang diambil dengan kamera smartphone dan diunggah ke berbagai social

laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt

media seperti Instagram, Twitter, Path, dan lain sebagainya. Tapi apakah

zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich

Anda tahu bahwa dengan tips dan trik tertentu apalagi dengan didukung

zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft,

semakin berkembangnya teknologi kamera pada ponsel itu sendiri, kita bisa

maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de

menghasilkan foto yang hasilnya tidak kalah dengan foto yang diambil dengan

controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij

kamera digital. Tidak hanya hal-hal yang biasa kita temui dalam teori fotografi

niet oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal

saja seperti aspek angle, komposisi dan pencahayaan (lighting) yang bisa kita

diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd

aplikasikan untuk memotret dengan kamera ponsel, namun berbagai jenis

verliezen.

editing yang biasa dilakukan dengan software pengolah foto profesional seperti

Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’

High Dynamic Range (HDR), Black and White (BW), sampai noir effect juga

van Henny Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die

bisa dilakukan di ponsel. Selain itu, ukuran ponsel yang relatif kecil dan tidak

onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles te

terlalu mencolok, sangat memudahkan untuk dibawa dan digunakan. Android

kunnen praten, tot het moment dat een onbekende jongeman in het dorp

sebagai mobile operating system yang dikembangkan oleh Google, saat ini

komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend door het leven zelf en probeert

berkembang menjadi salah satu plaftorm yang paling berkembang baik dari

in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt,

sisi jumlah pengguna maupun variasi perangkat yang tersedia. Android saat

maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny Thijssing-

ini diadopsi tidak hanya untuk smartphone tapi juga tablet. Mulai dari yang

Boer is een bekende streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder

kelas low end sampai dengan kelas premium dengan spesifikasi yang

meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.

mengagumkan. Jumlah aplikasi yang tersedia di Google Playstore (toko

The Oamaru Telegram Issue 199 Oamaru Print and Copy Ltd 2014-06-24

aplikasi Android) semakin bertambah. Sejak tulisan ini dibuat saja terhitung

Mengenal dan Menguasai Mobile Photography dengan Smartphone

ada sekitar 800,000 aplikasi yang tersedia di Playstore."""
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