Cryptography Theory Practice Stinson Solutions Manual
As recognized, adventure as capably as experience about lesson, amusement, as without difficulty as pact can be
gotten by just checking out a books Cryptography Theory Practice Stinson Solutions Manual as a consequence it is
not directly done, you could take even more in relation to this life, as regards the world.
We present you this proper as well as easy artifice to acquire those all. We meet the expense of Cryptography
Theory Practice Stinson Solutions Manual and numerous ebook collections from fictions to scientific research in
any way. in the course of them is this Cryptography Theory Practice Stinson Solutions Manual that can be your
partner.

Vreemd land Jhumpa Lahiri 2011-10-26 In acht
opmerkelijke verhalen, waarbij ze de lezer meeneemt van
Amerika naar Europa, India en Thailand, onderzoekt
Jhumpa Lahiri de complexiteit van familiebanden en het
leven tussen twee culturen. Alle personages in deze
bundel zijn iets kwijt - liefde, geliefden, geborgenheid
- en zijn daardoor gedwongen hun weg te zoeken op
onbekend terrein. Zo laat een moeder na haar dood een
leegte na die haar dochter noch haar man weten te vullen
en beseft een dertigjarige man tijdens de bruiloft van
zijn jeugdliefde dat zijn eigen huwelijk voorbij is. De
verhalen zijn uitzonderlijk mooi en kristalhelder van
toon, rijk, elegant, wijs, gevoelig en subtiel. Met
Vreemd land bewijst Lahiri dat ze een van de beste
schrijvers van haar generatie is.
Databases David M. Kroenke 2017
Mobiele Communicatie Jochen H. Schiller 2005 De markt
van mobiele communicatie is nog altijd het snelst
groeiende segment van de wereldwijde computer- en
communicatiemarkt. Jochen Schiller behandelt in zijn

Information Security and Privacy N. S. W.) Acisp 9 (1997
Sydney 1997-06-25 This book constitutes the refereed
proceedings of the Second Australasian Conference on
Information Security and Privacy, ACISP'97, held in
Sydney, NSW, Australia, in July 1997. The 20 revised
full papers presented were carefully selected for
inclusion in the proceedings. The book is divided into
sections on security models and access control, network
security, secure hardware and implementation issues,
cryptographic functions and ciphers, authentication
codes and secret sharing systems, cryptanalysis, key
escrow, security protocols and key management, and
applications.
De berg van licht Louis Couperus 1993
Op bezoek bij J.J. Voskuil Jan Fontijn 1991 Gesprek met
de Nederlandse schrijver (1926- ) over zijn roman "Bij
nader inzien".
Marketing, de essentie Philip J. Kotler 2009
Computer Publishers & Publications 1992
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boek Mobiele communicatie uitgebreid de huidige stand
van zaken in de technologie en het onderzoek van mobiele
communicatie, en schetst daarnaast een gedetailleerde
achtergrond van het vakgebied. In het boek worden alle
belangrijke aspecten van mobiele en draadloze
communicatie besproken, van signalen en
toegangsprotocollen tot beveiliging en de eisen die
applicaties stellen. De nadruk ligt hierbij op de
overdracht van digitale data. Schiller illustreert de
theorie met vele voorbeelden en maakt gebruik van
diverse didactische hulpmiddelen, waardoor het boek zeer
geschikt is voor zelfstudie en gebruik in het hoger
onderwijs. In dit boek:nieuw materiaal van derdegeneratiesystemen(3g) met uitgebreide behandeling van
UMTS/W-CDMABehandeling van de nieuwe WLAN-standaarden
voor hoger data rates: 802.11a, b, g en
HiperLan2uitgebreide behandeling van Bluetooth met IEEE
802.15, profielen en applicatiesuitgebreide behandeling
van ad-hoc netwerken/networking en draadloze
'profiled'TCPMigratie van WAP l.x. en i-mode richting
WAP 2.0.
Tikkop Adriaan van Dis 2010-12-30 Roman over verraad,
maar ook over vriendschap en liefde voor een taal en een
land. Een virtuoos vertelde reis door een beklemmend
verleden. Vriendschap, liefde voor een taal en een land,
een verstikkend vissersdorp in Zuid-Afrika en het redden
van een verslaafde jongen TIKKOP is een roman over
verraad, maar ook over vriendschap en liefde voor een
taal en een land. Het vertelt de geschiedenis van twee
blanke mannen de Nederlander Mulder en de Zuid-Afrikaan
Donald - die als student betrokken raakten bij het
internationale verzet tegen de Apartheid. Na veertig
jaar halen ze de banden weer aan en verkennen hun
gevoelens van weleer: er is een liefde gedeeld, er zijn
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vrienden verraden, idealen verloochend. De werkelijkheid
van het nieuwe Zuid-Afrika lijkt anders dan de droom van
toen. De in Parijs wonende Mulder vestigt zich een tijd
in de Kaap, waar Donald zijn strijd voortzet in een
verstikkend vissersdorp. De lokale bevolking voelt zich
aan alle kanten verraden: hun visrechten zijn
verkwanseld door corrupte leiders, er is geen werk en
hun kinderen vluchten in de tik - een goedkope drug. De
twee mannen ontfermen zich over een talentvolle
verslaafde die zij een nieuwe toekomst willen bieden die jongen moet alles goedmaken
Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01
IEEE Transactions on Circuits and Systems 2005
Gereedschapskist voor het denken Daniel C. Dennett
2013-10-11 Denken is niet zo simpel als we denken en
toch doen we het de hele dag door, we kunnen niet
anders. Maar hoe zouden we béter kunnen denken? Dingen
sneller kunnen doorzien? In zijn wetenschappelijke
carrière heeft Daniel C. Dennett over talrijke
disciplines geschreven, gesproken en nagedacht:
psychologie, biologie, computerwetenschap, natuurkunde.
Dit boek is een staalkaart van zijn kunnen en een
handreiking aan de lezer: beeldend laat hij zien hoe je
scherper kunt denken en hoe je ideeën overtuigender over
het voetlicht kunt krijgen. Die voorbeelden gaan van
sprinkhanen die priemgetallen begrijpen tot en met het
spelletje `steen, papier en schaar : Dennett biedt een
strategie om dat te winnen, en legt uit dat je met die
kennis steviger aan de onderhandeltafel zit.
Over Conserve Ton Anbeek 1988 Bundeling van artikelen
over de debuutroman (1947) van de Nederlandse
letterkundige (1921- ).
The Industrial Information Technology Handbook Richard
Zurawski 2018-10-03 The Industrial Information
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Technology Handbook focuses on existing and emerging
industrial applications of IT, and on evolving trends
that are driven by the needs of companies and by
industry-led consortia and organizations. Emphasizing
fast growing areas that have major impacts on industrial
automation and enterprise integration, the Handbook
covers topics such as industrial communication
technology, sensors, and embedded systems. The book is
organized into two parts. Part 1 presents material
covering new and quickly evolving aspects of IT. Part 2
introduces cutting-edge areas of industrial IT. The
Handbook presents material in the form of tutorials,
surveys, and technology overviews, combining
fundamentals and advanced issues, with articles grouped
into sections for a cohesive and comprehensive
presentation. The text contains 112 contributed reports
by industry experts from government, companies at the
forefront of development, and some of the most renowned
academic and research institutions worldwide. Several of
the reports on recent developments, actual deployments,
and trends cover subject matter presented to the public
for the first time.
Praten met vreemde mannen Ruth Rendell 2010-01-01 Na de
scheiding van zijn vrouw weet John Creevy zich met zijn
leven geen raad. Bij toeval ontdekt hij op de pijlers
van een brug allerlei gecodeerde berichten, afkomstig
van een stel kostschooljongens die geheim agentje
spelen. Om wat afleiding te hebben probeert John de
boodschappen te ontcijferen én met succes. Zo op het
eerste gezicht lijkten het onschuldige berichten, maar
geleidelijk aan onthullen ze geheimen over zijn ex-vrouw
en de man die haar heeft verleid. Wat als een spelletje
begon, wordt zo al snel dodelijk ernst.
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
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Breuklijn Barry Eisler 2012-01-25 Alex Treven heeft
alles opgegeven voor zijn grote ambitie: een
partnerschap in het advocatenkantoor waarvoor hij werkt.
Maar dan wordt de uitvinder van het revolutionaire
softwareprogramma waaraan hij meewerkt vermoord en
sterft de man die bezig is met de afhandeling van de
patentaanvraag. Alex zelf weet ternauwernood aan een
aanslag te ontsnappen. De enige persoon die hem kan
helpen, is de laatste die hij om hulp wil vragen: zijn
broer Ben, van wie hij vervreemd is na het overlijden
van hun moeder. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan
kan, dus wanneer Ben – een elite-under-coversoldaat –
zijn broers hulpvraag ontvangt, stapt hij op het
vliegtuig naar San Francisco. Pas dan wordt hem
duidelijk dat er nog een betrokkene is: de IraansAmerikaanse advocate Sarah Hosseini. Terwijl Ben en Alex
door hun samenwerking gedwongen worden hun eigen
verleden onder de loep te nemen, zetten ze samen met
Sarah alles op alles om te achterhalen wie hen tot
zwijgen wil brengen. Een ijzersterke, emotioneel geladen
actiethriller over broederschap, trouw en verraad voor
de liefhebbers van Steve Berry en Christopher Reich.
Dwalen door Amsterdam met S. Carmiggelt Simon Carmiggelt
2013-10-17 Van 1946 tot en met 1982 schreef Simon
Carmiggelt zijn dagelijkse column â Kronkelâ in Het
Parool, met als decor vaak de Amsterdamse binnenstad.
Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van
Carmiggelt neemt Henk van Gelder â biograaf van
Carmiggelt en Amsterdams ingezetene â ons aan de hand
van speciaal daartoe geselecteerde Kronkels mee uit
wandelen op diverse Carmiggelt-routes. Vele Kronkels in
Dwalen door Amsterdam zijn niet eerder in boekvorm
gepubliceerd. Met zijn subtiel geschreven, hilarische en
tragikomische verhaaltjes, â gedrenkt in ironie en
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melancholie â legt Carmiggelt messcherp het menselijk
tekort bloot.
Tegennatuur Michel van Eeten 2010-12-08 Michel van Eeten
Tegennatuur Verrassend romandebuut over de oplosbaarheid
van onoplosbare problemen Grad Vaessen, een jonge
sociale wetenschapper met een wereldverbeterende
geliefde, vertrekt naar Amerika. Hij gaat werken bij een
professor wiens specialisme het is om voor elk
onoplosbaar probleem een nooduitgang te vinden. Samen
krijgen ze de opdracht een advies te schrijven dat
natuurgebieden moet redden die ten dode zijn
opgeschreven. Grad ontdekt een wereld waarin miljarden
worden uitgegeven aan heropvoedingskampen voor vissen,
helikopters om vogels te tellen en geavanceerde
controlecentra die dieren observeren alsof het
ruimtevaartuigen zijn. Groots en meeslepend leven is een
illusie, vindt Grad, maar die wijsheid wordt op de proef
gesteld.
Verzameld werk: De bende van Jan de Lichte ; De zoon van
Jan de Lichte Louis Paul Boon 2005 In het achttiendeeeuwse Vlaanderen terroriseren een man en zijn bende,
bestaande uit landlopers en dieven, het land.
Beschreven blad Remco Campert 2011-03-29 Nadat de
hoofdpersoon zijn ouders door een vliegtuigongeluk heeft
verloren, ligt het leven blanco voor hem. In staat van
vervreemding houdt hij zich vast aan veilige illusies en
laat hij de tijd verstrijken zonder toe te komen aan
zijn eigen ambities.
Scientific and Technical Books in Print 1972
Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
Een huis voor meneer Biswas V.S. Naipaul 2016-05-31 In
V.S. Naipauls ‘Een huis voor meneer Biswas’ wordt Mohun
Biswas na de verdrinkingsdood van zijn vader van de ene
naar de andere verblijfplaats gestuurd, totdat hij in de
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familie Tulsi trouwt. Maar daarmee is nog steeds geen
einde gekomen aan zijn afhankelijkheid van anderen. Hij
komt in opstand en door middel van verschillende
carrières probeert hij zich uit de greep van zijn
schoonfamilie te worstelen en eindelijk een huis voor
zichzelf te verwerven. Losjes gebaseerd op het leven van
V.S. Naipauls vader op Trinidad vormt deze roman een
hartverscheurende, tragikomische beschrijving van een
man op zoek naar autonomie tegen de achtergrond van de
dekolonisatie. Het oeuvre van V.S. Naipaul werd in 2001
met de Nobelprijs voor de Literatuur bekroond.
PHP en action David Sklar 2003 Le langage open source
PHP brille par sa souplesse pour l'écriture de scripts
et sa puissance en matière de programmation web. PHP est
devenu le principal langage de développement rapide pour
le web grâce à ses nombreuses fonctionnalités, sa
syntaxe facile d'accès et sa disponibilité sur toutes
les plates-formes. PHP en action est un recueil de
solutions pour répondre aux problèmes les plus fréquents
auxquels se heurtent les programmeurs web. Il comporte
des exemples couvrant l'ensemble des besoins liés aux
fonctions de PHP et à leur mise en application. Cet
ouvrage est destiné à la fois aux administrateurs de
sites web à vocation commerciale, aux webmasters
professionnels ou aux amateurs curieux d'exploiter la
richesse des ressources de PHP. PHP en action propose
des recettes prêtes à l'emploi sous la forme de portions
de code à insérer directement au cœur de vos
applications. Vous y trouverez les explications
nécessaires pour comprendre les différents codes et les
adapter en fonction de vos besoins spécifiques. PHP en
action présente 290 recettes classées en fonction de
leur complexité : depuis la création d'une requête pour
solliciter une base de données jusqu'à la mise en place
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d'une application génératrice de statistiques. Cet
ouvrage, à la fois manuel pratique et d'introduction aux
ressources de PHP, couvre les sujets suivants : •
Exploiter les différents types de données : chaînes de
caractères, nombres, dates et horaires. • Gérer les
opérations web de base : cookies, authentification,
requêtes, création de comptes. • Manipuler des bases de
données à distance avec PHP. • Exploiter le potentiel de
XML dans PHP. • Protéger votre site des intrusions
malignes par le cryptage. • Automatiser des services
internet pour enrichir le contenu de votre site.
Alle kroegverhalen Simon Carmiggelt 1984
De grote uitleg van Amsterdam Jaap Evert Abrahamse 2010
Documentatie in woord en beeld van de Amsterdamse
stadsuitbreidingen in de 17e eeuw.
PHP Cookbook Adam Trachtenberg 2006-08-25 When it comes
to creating dynamic web sites, the open source PHP
language is red-hot property: used on more than 20
million web sites today, PHP is now more popular than
Microsoft's ASP.NET technology. With our Cookbook's
unique format, you can learn how to build dynamic web
applications that work on any web browser. This revised
new edition makes it easy to find specific solutions for
programming challenges. PHP Cookbook has a wealth of
solutions for problems that you'll face regularly. With
topics that range from beginner questions to advanced
web programming techniques, this guide contains
practical examples -- or "recipes" -- for anyone who
uses this scripting language to generate dynamic web
content. Updated for PHP 5, this book provides solutions
that explain how to use the new language features in
detail, including the vastly improved object-oriented
capabilities and the new PDO data access extension. New
sections on classes and objects are included, along with
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new material on processing XML, building web services
with PHP, and working with SOAP/REST architectures. With
each recipe, the authors include a discussion that
explains the logic and concepts underlying the solution.
Spelbreker Cora Carmack 2017-06-22 Deel 2 in de
populaire Rusk University-serie van bestsellerauteur
Cora Carmack. Alle delen zijn los van elkaar te lezen.
Dylan is ervan overtuigd dat ze de wereld een betere
plek kan maken, als ze er maar fel genoeg voor strijdt.
Om welk goed doel het ook gaat, Dylan staat op de
barricaden. Wanneer ze door de politie wordt weggestuurd
bij een protest, weigert ze te vertrekken en wordt
gearresteerd. Silas Moore is goed in twee dingen:
football en problemen veroorzaken. Na een vechtpartij
belandt hij een nachtje in de cel en daar ontmoet hij
wereldverbeteraar Dylan. Hij kent dat soort meisjes,
denkt hij, die een gebroken jongen zoeken om te
repareren. Maar hij is helemaal niet kapot. En hij heeft
Dylan echt niet nodig. Of toch wel...? Spelbreker is het
tweede deel in de Rusk University-serie van Cora
Carmack. Alle delen spelen zich af op de fictieve Rusk
University, en zijn allemaal los van elkaar te lezen.
Het eerste deel van de serie heet Op het spel. Cora
Carmack brak door met haar debuut Losing it. In
Nederland en Vlaanderen zijn haar boeken en verhalen al
meer dan 100.000 keer geluisterd en gelezen. ‘Niemand
combineert romantiek en humor zo goed als Cora Carmack!’
– Jennifer L. Armentrout
Klaaglied om Agnes Marnix Gijsen 1959 Een jongeman wordt
gelouterd door de plotselinge dood van zijn geliefde en
door de wantoestanden in de kazerne waar hij zijn
dienstplicht vervult.
Dagboek van een poes Remco Campert 2009-10-31 In Dagboek
van een poes laat Remco Campert een buitengewoon
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oplettende poes aan het woord, die vanuit haar eigen
perspectief, maar met het verteltalent en de poëtische
gevoeligheid van haar schepper vertelt over haar
dagelijkse avontuurlijke bestaan.
Articles de Paris & Vliegen vangen S. Carmiggelt
2011-10-28 Carmiggelt (1913-1987) ontwikkelde als
schrijver van cursiefjes in de krant aanvankelijk in
Vooruit, de Haagse editie van Het Volk, en na de oorlog
in Het Parool - een uniek meesterschap op de korte baan.
Zijn rubriek 'Kronkel' was door zijn hoge graad van
herkenbaarheid geliefde dagelijkse kost bij het
Nederlandse lezerspubliek. Carmiggelts werk maakt
inmiddels volkomen terecht deel uit van de Nederlandse
literatuurgeschiedenis. Vandaar deze integrale - en
grotendeels chronologische - heruitgave van het complete
originele oeuvre van S. Carmiggelt, steeds naar de
eerste druk van elke bundel. In deze reeks van
dubbeluitgaven verschijnen nu alweer deel vijf Vergeet
het maar & Ping pong en deel zes Articles de Paris &
Vliegen vangen, twee nieuwe bundels vol Kronkels en
verhalen. De bundel Articles de Paris (1955) kreeg als
ondertitel 'Notities van twee slenteraars'. Het vormt de
neerslag van de geïllustreerde verhaaltjes over Parijs
die Carmiggelt samen met tekenaar Leo Dicke in Het
Parool publiceerde. De bundel Vliegen vangen verscheen
eveneens voor het eerst in 1955 en is een selectie van
`stukkies' die in al hun thematische gevarieerdheid
opnieuw het typische observatievermogen van de stilist
Carmiggelt aantonen. `Dat wil ik duidelijk benadrukken:
dat Carmiggelt niet alleen een subliem journalist was,
maar wel degelijk ook een groot schrijver.' - Gerard
Reve in Het Parool
Hampton Court Menno ter Braak 2018-12-19 Zeven jaar
voordat Jean-Paul Sartre het existentialisme lanceerde
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met zijn roman "La nausée", ging Menno ter Braak hem al
voor, met de pre-existentialistische ideeënroman
"Hampton Court". Zijn held, Andreas Laan, bezoekt de
Engelse koninklijke residentie Hampton Court en wordt
plots overrompeld door een gevoel van zinloosheid en
vervreemding van de realiteit. Hij verbreekt zijn
verloving en verlaat de grote stad, wanhopig proberend
om zijn leven nieuwe richting te geven. Nachtmerries
achtervolgen hem... totdat hij de tien jaar oudere Van
Haaften ontmoet. Een vaderfiguur, of is er meer aan de
hand? "Hampton Court" is ook wel eens gelezen als een
verhulde coming-out van de auteur. Het boek heeft nog
niet al zijn geheimen prijsgegeven. De titel Hampton
Court (1931) is ontleend aan de plaats waar Andreas
Laan, de protagonist in Ter Braaks debuutroman Het
carnaval der burgers (1930), overrompeld wordt door een
gevoel van leegte en vervreemding, in de tuin van de
koninklijke residentie Hampton Court Palace. In de
Nederlandse literatuur van de eerste helft van de 20ste
eeuw was Menno ter Braak een onvervalste ster. Ter Braak
(1902-1940) schreef romans, kritieken en essays en was
medeoprichter van het invloedrijke tijdschrift "Forum",
dat de discussie lanceerde over wat werkelijk telde in
de literatuur: "Vorm of vent", de schoonheid van het
werk of de persoonlijkheid van de auteur. Klassieke
werken van Ter Braak zijn het essay "Het
nationaalsocialisme als rancuneleer" en de roman
"Hampton Court".
Administración y seguridad David Moisés Terán Pérez
2018-11-30 Administración y seguridad en Redes de
Computadoras presenta herramientas teóricas y prácticas
que permiten a los ingenieros prepararse para las
certificaciones de CISCO, las cuales evalúan los
conocimientos y las habilidades que se tienen sobre del
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diseño y soporte de redes. Para ello se muestran una
serie de prácticas y bancos de preguntas que simulan las
que aplica CISCO.
PHP Cookbook David Sklar 2003 Offers instructions for
creating programs to do tasks including fetching URLs
and generating bar charts using the open source
scripting language, covering topics such as data types,
regular expressions, encryption, and PEAR.
Algoritmen en datastructuren Niklaus Wirth 1989
Inleiding in het programmeren, bestemd voor
programmeurs.
Cryptography Douglas R. Stinson 1995-03-17 Major
advances over the last five years precipitated this
major revision of the bestselling Cryptography: Theory
and Practice. With more than 40 percent new or updated
material, the second edition now provides an even more
comprehensive treatment of modern cryptography. It
focuses on the new Advanced Encryption Standards and
features an entirely new chapter on that subject.
Another new chapter explores the applications of secret
sharing schemes, including ramp schemes, visual
cryptography, threshold cryptography, and broadcast
encryption. This is an ideal introductory text for both
computer science and mathematics students and a valuable
reference for professionals.
Het gebergte Hugo Brandt Corstius 1996 Besprekingen van
de romans van de Nederlandse schrijver (1898-1971).
Service Provision Kenneth J. Turner 2005-01-28 This book
provides the first overview of the service technologies
available to telecoms operators working in a postconvergence world. Previous books have focused either on
computer networks or on telecoms networks. This is the
first to bring the two together and provide a single
reference source for information that is currently only
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to be found in disparate journals, tool specifications
and standards documents. In order to provide such broad
coverage of the topic in a structured and logical
fashion, the book is divided into 3 parts. The first
part looks at the underlying network support for
services and aims to explain the technology that makes
the user-visible services possible. This section covers
multimedia networking, both traditional (legacy) and
future (softswitch) call processing, intelligent
networks, the Internet, and Wireless networks. Part 2
deals with how these services may be analysed and
managed. Chapters cover topics such as commercial
issues, service management, quality of service,
security, standards and APIs. Part 3 concludes the book
by looking ahead at evolving technologies and more
speculative possibilities, discussing the kinds of
services that may be possible in the future and the
technologies that will support them. * Focuses is on how
the technology supports the services, rather than on
technology for its own sake * Contributors drawn from
both academia and industry (companies such as Marconi,
BT, Telcordia, Cisco, Analysys) to give both theoretical
and real-world perspectives * Unique singe-reference
source for a wide range of material currently found only
in disparate papers, specs and documentation * Covers
brand new technologies such as JAIN, JTAPI, Parlay, IP,
multimedia networking, active networks, WAP, wireless
LANs, agent-based services, etc.
Adelaars Kader Abdolah 2013-01-31 De verhalen in De
adelaars geven een indringend beeld van wat het betekent
om politiek vluchteling te zijn in een land met een
andere cultuur. Zo wordt het menselijk leed in
opvangcentra beschreven, terwijl het titelverhaal ingaat
op de terreur in Iran. Abdolahs verhalen roepen
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grote Perzische dichters.

herinneringen op aan de weemoedige, po?sche sfeer van de
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