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De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid 2020-09-17 De
zeven echtgenoten van Evelyn hugo van
Taylor Jenkins Reid is de
internationale lezersfavoriet over
het leven en de geheimen van een
Hollywoodlegende. Over de liefde,
glamour en de prijs van roem. De
zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van
Taylor Jenkins Reid is een
internationale lezersfavoriet, over
het leven en de geheimen van een
Hollywoodlegende, van de auteur van
Daisy Jones & The Six. Hollywoodfilmicoon Evelyn Hugo is negenenzeventig
als ze besluit om na jaren van stilte
eindelijk de waarheid te vertellen
over haar glamoureuze, maar door
schandalen geteisterde leven. Wanneer
ze hiervoor de onbekende reporter
Monique Grant benadert, is niemand zo
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verbaasd als Monique zelf.
Vastberaden grijpt ze deze kans om
naam te maken. In het luxueuze New
Yorkse appartement van Evelyn
luistert Monique gefascineerd naar
haar verhaal. Over het begin van haar
carrière in de jaren vijftig wanneer
ze naar Los Angeles trekt, tot aan
haar onverwachte besluit om de
spotlights de rug toe te keren in de
jaren tachtig. Evelyn openbaart een
leven van nietsontziende ambitie,
onverwachte vriendschap, grote liefde
en de prijs van roem. De band tussen
de twee vrouwen wordt steeds sterker,
en naarmate het verhaal het einde
nadert, wordt duidelijk dat Evelyns
leven op tragische en onomkeerbare
wijze samenkomt met dat van Monique.
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo
is een betoverende reis, van de
grandeur van het Hollywood van de
2/23

Downloaded from www.talerka.tv on
September 30, 2022 by guest

jaren zestig tot aan de hedendaagse,
harde realiteit, waarin twee vrouwen
worstelen met de onontkoombare
gevolgen van gebeurtenissen uit het
verleden. Het is een verhaal over
meedogenloze ambitie, onverwachte
vriendschap en een grote, verboden
liefde, geïnspireerd op de levens van
Hollywood-diva’s Elizabeth Taylor en
Ava Gardner. 'Een heerlijk boek over
een dame wier leven niet zo is
gelopen zoals ze had gewild. Met een
heerlijke plottwist. Echt een
aanrader.' – LINDA.nl 'Een flinke
dosis dramatiek, creativiteit,
menselijkheid en voldoende
plotwendingen. Een femme fatale in
boekvorm!' – Humo 'Prachtroman.' Margriet ‘Je pakt het boek op voor de
Hollywoodglamour en je blijft aan het
boek gekluisterd door het ontroerende
verhaal van een jonge journalist en
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een ster van het witte doek.’ –
Cosmopolitan ‘Adembenemend,
hartverscheurend en vol Old
Hollywoodgrandeur; een van de
aantrekkelijkste romans van het
jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die de
Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor in
eenieder van ons aanspreekt!’ –
Kirkus Reviews ‘Als je van glitter en
glamour houdt en oud-Hollywood, zit
je helemaal goed met dit boek. In De
zeven echtgenoten van Evelyn Hugo
lees je over Hollywoodfilm-icoon
Evelyn, die inmiddels 79 is.’ Trendalert
Woorden kunnen je brein veranderen
Newberg 2012-10-12 Helder, kort,
rustig, vriendelijk en oprecht. Dat
zijn de belangrijkste kenmerken van
compassievolle communicatie, een
nieuwe methode om beter te leren
communiceren met collega's, bazen,
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klanten, kinderen, geliefden etc. De
auteurs ontwikkelden twaalf
communicatietechnieken waarmee je
vertrouwen kunt winnen, conflicten
kunt oplossen en meer intimiteit kunt
creëren. Regelmatig toepassen van die
technieken verbetert het functioneren
van het brein aanzienlijk.
After We Fell Anna Todd 2021-09-23 De
liefde tussen Tessa en Hardin is
nooit makkelijk geweest. Maar nu is
het verwarrender dan ooit... Net
wanneer Tessa de belangrijkste
beslissing van haar leven neemt,
verandert alles. Onthullingen over
Hardin zetten al haar zekerheden op
losse schroeven en brengen hun
zwaarbevochten toekomstplannen ineens
weer buiten bereik. Niets en niemand
is zoals Tessa dacht. Niet haar
vrienden. Niet haar familie. En
Hardin, de enige persoon op wie ze
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dacht te kunnen bouwen, toont geen
enkel begrip voor Tessa als hij
erachter komt dat ook zij geheimen
verborgen heeft gehouden. Voor Tessa
is deze vicieuze cirkel van jaloezie,
onvoorspelbare woede en vergeving
uitputtend. Ze heeft nog nooit zulke
intense gevoelens voor iemand gehad –
maar is het al die drama’s wel waard?
En als Tessa nu haar hart volgt... is
het dan definitief voorbij? Anna Todd
was altijd een gretige lezer van
romantische boeken én een liefhebber
van boy bands. Nu ze die twee passies
kan combineren in de romantische
After-serie - Hardin is geïnspireerd
op Harry Styles van One Direction komt voor haar een droom uit.
Dont Make Me Think and Html World
Wide Web Steve Krug 2002-11-20 People
won't use your web site if they can't
find their way around it. Whether you
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call it usability, ease-of-use, or
just good design, companies staking
their fortunes and their futures on
their Web sites are starting to
recognize that it's a bottom-line
issue. In Don't Make Me Think,
usability expert Steve Krug distills
his years of experience and
observation into clear, practical-and often amusing--common sense
advice for the people in the trenches
(the designers, programmers, writers,
editors, and Webmasters), the people
who tell them what to do (project
managers, business planners, and
marketing people), and even the
people who sign the checks. Krug's
clearly explained, easily absorbed
principles will help you sleep better
at night knowing that all the hard
work going into your site is
producing something that people will
dont-make-me-think-a-common-sense-approach-to-web-usability-2nd-edition

actually want to use.
The game Alessandro Baricco
2019-05-16 De digitale revolutie
heeft onze manier van denken en leven
voorgoed veranderd, op een manier die
vergelijkbaar is met eerdere,
cruciale transformaties in onze
geschiedenis, zoals de verlichting,
de romantiek en de renaissance. Maar
lopen we niet het risico om onze
menselijkheid te verliezen in dit
digitale tijdperk? Waar en wanneer
begon het digitale tijdperk en
waarheen leidt het ons? Als een
archeoloog onderzoekt de Italiaanse
meesterverteller Alessandro Baricco
de mijlpalen van deze revolutie - van
de internetpioniers tot de uitvinder
van de iPhone - in zijn kenmerkende
toegankelijke en anekdotische stijl.
Hij probeert antwoorden te vinden op
deze vragen zonder angst te zaaien en
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zonder een waardeoordeel te vellen.
Het resultaat is een scherpzinnig,
bevlogen en uiteindelijk hoopvol boek
over onze toekomst.
Hitchiker's Douglas Adams 2011-10-07
Het Transgalactisch Liftershandboek
(Engels: The Hitchhikers Guide to the
Galaxy) is een komisch
sciencefictionfranchise bedacht door
Douglas Adams. Het begon als een
radiohoorspel van twaalf
afleveringen, voor het eerst
uitgezonden in 1978 door BBC Radio,
daarna door de BBC World Service. In
1981 werd er een zesdelige
televisieserie gemaakt. Al snel
volgden andere media, waaronder een
computerspel, drie toneelbewerkingen,
negen graphic novels, een speelfilm
en heel veel merchandise. De
boekenserie was echter het
succesvolst: tussen 1979 en 1992
dont-make-me-think-a-common-sense-approach-to-web-usability-2nd-edition

verschenen vijf delen van de reeks.
In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer
toestemming van de weduwe van Douglas
Adams om de reeks af te maken met een
zesde deel dat dit jaar in het
Nederlands verschijnt: En dan nog
iets...
Dont's Make Me Think, Revisited Steve
Krug 1999
De intelligente belegger Benjamin
Graham 2015-03-25 Volgens Warren
Buffet verreweg het beste boek over
beleggen dat ooit is geschreven. De
klassieker ‘De intelligente belegger’
uit 1949 wordt zelfs na ruim 70 jaar
nog steeds geprezen als de bijbel die
iedere belegger gelezen moet hebben.
De filosofie van Benjamin Graham
heeft zich door de jaren heen keer op
keer bewezen – hij behoedt beleggers
voor kostbare fouten en leert ze een
succesvolle langetermijnstrategie te
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ontwikkelen. Omdat Graham niet
vertelt wélke aandelen je zou moeten
kopen, maar juist een effectieve
manier van denken en handelen
aanleert, is het boek nog steeds
verbazingwekkend actueel. ‘De
intelligente belegger’ is in de loop
der jaren in talloze talen vertaald
en sinds verschijnen zijn er
wereldwijd meer dan 1 miljoen
exemplaren verkocht. Niet voor niets
door Warren Buffet uitgeroepen tot
verreweg het beste boek over beleggen
dat ooit is geschreven. Met een
uitgebreide inleiding van
superbelegger John C. Bogle,
oprichter van The Vanguard Group.
De edele kunst van not giving a f*ck
Mark Manson 2017-04-11 Van populair
weblog naar New York Times-bestseller
is dit hét boek voor zelfhulphaters!
Stop met altijd maar positief zijn,
dont-make-me-think-a-common-sense-approach-to-web-usability-2nd-edition

en leer in plaats daarvan om te gaan
met je tekortkomingen en de
tegenslagen in het leven. Zodra je
niet meer wegrent voor je angsten,
fouten en onzekerheden maar de
pijnlijke waarheid onder ogen durft
te zien, vind je de moed en het
zelfvertrouwen waar je in deze tijd
zo'n behoefte aan hebt. Mark Manson
geeft je de tools om te kiezen waar
jij om geeft, en dus ook waar je niet
om geeft. Dat idee omarmen werkt
bevrijdend. Humoristisch en vol goede
grappen, maar bovenal ondersteund
door wetenschappelijk onderzoek.
Een lied voor Achilles Madeline
Miller 2012-10-04 Madeline Miller
heeft op bewonderingswaardige wijze
de klassieker Ilias opnieuw
vormgegeven in een eigentijdse,
spannende roman waarvoor ze de Orange
Prize 2012 heeft gekregen.Patroclus
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is een jonge prins, verbannen naar
het koninkrijk van Phthia om daar op
te groeien met godenzoon Achilles.
Achilles is sterk, mooi, een gouden
kind: alles wat Patroclus niet is.
Maar ondanks hun verschillen raken de
jongens innig bevriend, en hun band
wordt sterker naarmate ze ouder
worden. Dit tot verdriet en woede van
Achilles' moeder Thetis, een wrede
zeegodin die een hekel heeft aan
stervelingen.Als duidelijk wordt dat
Helena van Sparta is ontvoerd en alle
Griekse mannen verplicht zijn om haar
eer te wreken en Troje te belegeren,
sluit Achilles zich aan bij het
leger, verblind door de belofte van
roem. Patroclus, verscheurd door
liefde voor en angst om zijn vriend,
gaat met hem mee. Zij weten niet dat
het lot hen tot het uiterste zal
testen en hun zal vragen om een
dont-make-me-think-a-common-sense-approach-to-web-usability-2nd-edition

verschrikkelijk offer.
De achterkant van de Amerikaanse
droom Barbara Ehrenreich 2019-10-16
Miljoenen Noord-Amerikanen werken
voor een hongerloon. Barbara
Ehrenreich besloot zich bij dit leger
van de slechtbetaalden aan te
sluiten. Ehrenreich verhuisde naar
Florida en vervolgens naar Maine en
Minnesota. Daar huurde ze de
goedkoopst mogelijke kamers en werkte
ze als serveerster, kamermeisje,
schoonmaakster, bejaardenhulp en
verkoopster. Al gauw moest ze
vaststellen dat de ‘minste’ baantjes
een enorme mentale en lichamelijke
kracht vereisen. En een baan is niet
genoeg: wie in Amerika graag een dak
boven zijn hoofd heeft, zal er ten
minste twee laagbetaalde banen op na
moeten houden. Toch werd Ehrenreich
getroffen door het optimisme en de
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solidariteit onder de laagbetaalden.
De achterkant van de Amerikaanse
droom is een indrukwekkend portret
van slechtverdienende Amerikanen in
al hun vasthoudendheid, angst en
verrassende vrijgevigheid.
De geest geven Hilary Mantel
2016-04-01 Hilary Mantel groeide op
in het landelijke na-oorlogse
Engeland. Ridder wilde zij worden en
zij leefde in de volle overtuiging
dat de benodigde vaardigheden en
talenten, zoals ridderlijkheid,
paardrijkunst en zwaardvechten,
binnen handbereik lagen. Eenmaal
getrouwd begon zij te lijden aan een
hardnekkige pijn die agressieve
medicatie en zelfvertrouwenondermijnende psychotherapie
noodzakelijk maakten, en ten slotte
onderging ze een ineffectieve maar
niet terug te draaien operatie. Zij
dont-make-me-think-a-common-sense-approach-to-web-usability-2nd-edition

zou nooit meer kinderen kunnen
krijgen. In plaats daarvan ontdekte
zij in haarzelf de ene roman na de
andere. Dit memoir geeft ons een
inzicht waar haar vertelkunst vandaan
komt. Die bron, lezen we, ligt al in
haar vroege jeugd.
Rocket surgery made easy 2011
Handleiding voor het verbeteren van
de gebruiksvriendelijkheid van een
website.
Diep werk Cal Newport 2016-03-22 In
‘Diep werk’ wijst Cal Newport op de
noodzaak van geconcentreerd werken om
maximaal te kunnen presteren, een
vaardigheid die we langzaam zijn
kwijtgeraakt. Newport gebruikte de
term ‘diep werk’ voor het eerst op
zijn populaire blog. Hij raakte een
zenuw: Newports artikelen over dit
onderwerp werden honderdduizenden
keren gelezen en overgenomen. De
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meeste mensen laten zich gemakkelijk
onderbreken en besteden een groot
deel van de dag aan oppervlakkige
werkzaamheden. Dit boek bevat talloze
inspirerende verhalen en praktische
adviezen over hoe je je werk anders
kunt organiseren om diep werk een
vaste plek te geven. Want alleen door
iets met volle aandacht te doen,
ontwikkel je je denkkracht en bereik
je meer in minder tijd.
Hier begint alles Anna Todd
2015-11-25 Het meisje en de megaster:
een droom komt uit... De
achttienjarige Tessa Young heeft haar
vriendje en overbezorgde moeder
achtergelaten om te gaan studeren aan
de universiteit van Washington. Dit
had ze al jaren gepland en ook de
rest van haar toekomst lijkt al
helemaal vast te liggen. Maar dan
ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig en
dont-make-me-think-a-common-sense-approach-to-web-usability-2nd-edition

zit onder de tattoos en piercings. En
hij is de wereldberoemde zanger van
een boy band. Hardin weet een grote
passie in Tessa naar boven te halen,
al probeert ze zich daar nog zo hard
tegen te verzetten. Ze leert zijn
wilde en romantische kant kennen en
wordt gedwongen een keuze te maken
tussen haar vertrouwde jeugdvriendje
Noah, en een toekomst die spannend,
nieuw en onbekend is... Anna Todd was
altijd een gretige lezer van
romantische boeken én een liefhebber
van boy bands. Nu ze die twee passies
kan combineren in de romantische
After-serie - Hardin is geïnspireerd
op Harry Styles van One Direction komt voor haar een droom uit.
Rework Jason Fried 2010-10-11 Twee
succesvolle ondernemers die het
softwarebedrijf signals opzetten en
tot een succes maakten laten ons zien
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dat niet altijd meer beter is, maar
dat je juist met minder meer kan
bereiken. Rework is inspirerend en
innoverend. Twee prettig tegendraadse
succesvolle ondernemers benaderen
complexe zaken heerlijk eenvoudig.
Fried & Heinemeier Hansson zetten je
aan het denken en helpen je op weg.
Verplichte kost voor iedereen die
ondernemer of ondernemend is.' Erwin
Blom (Handboek Communities)Meer is
niet altijd beter, juist met minder
kan je meer bereiken.Fried en Hansson
hanteren een eenvoudige
bedrijfsfilosofie: hou het simpel,
wees transparant en eerlijk. Met die
filosofie in gedachten schreven ze
dit boek: Rework is een nononsenseboek voor deze tijd. Fried en
Hansson bewijzen dat een bedrijf heel
succesvol kan worden zonder mission
statement, zonder eindeloze
dont-make-me-think-a-common-sense-approach-to-web-usability-2nd-edition

vergaderingen, en met medewerkers die
gewoon aan het einde van de dag naar
huis gaan, in plaats van twaalf tot
veertien uur op kantoor te zitten. In
deze tijd is een goed idee meer waard
is dan een duur consultancyrapport,
informatie moet je delen, en naar je
klant moet je luisteren.Rework is het
boek voor iedere (startende!)
ondernemer.
De kleuren van magie V.E. Schwab
2019-01-08 Deel 1 van de Schemeringtrilogie V.E. Schwab is een meester
in het oproepen van nieuwe werelden
en doet denken aan J.K. Rowling en
J.R.R. Tolkien De Schemering-trilogie
werd door The Guardian en Waterstones
uitgeroepen tot een van de beste
fantasyboeken van het jaar De meeste
mensen kennen maar één Londen. Wat
bijna niemand weet, is dat er vier
verschillende Londens zijn. Grijs
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Londen: vies, saai en zonder magie.
Rood Londen, waar magie wordt vereerd
en de Maresh-dynastie heerst over een
welvarend rijk. Wit Londen, waar men
vecht om controle over de magie. En
ooit was er Zwart Londen – maar daar
heeft niemand het meer over. Kell is
een zeldzame magiër die tussen de
verschillende versies van Londen kan
reizen. Als hij in Grijs Londen
zakkenroller Lila ontmoet, is dat het
begin van een avontuur dat ze naar
alle uithoeken van de stad brengt.
Maar gevaarlijke magie ligt op de
loer en het verraad achtervolgt hen.
Om alle werelden te kunnen redden
moeten Kell en Lila in de eerste
plaats in leven zien te blijven, en
dat blijkt lastiger dan gedacht. De
pers over V.E. Schwab ‘Het mag
Schemering heten, maar de magie
schittert van licht en leven.’ Brian
dont-make-me-think-a-common-sense-approach-to-web-usability-2nd-edition

Staveley ‘Een ingenieus en
intelligent verhaal.’ Booklist ‘De
kleuren van magie is een juweel van
een boek, onbetaalbaar en helemaal
zijn eigen, onovertroffen categorie
fantasy.’ io9 ‘Iedereen zal genieten
van dit wervelende avontuur met zijn
slimme held en brutale heldin.’
Kirkus Reviews 'Fenomenaal.’ SF
Signal ‘Betoverend.’ Starburst
Don't Make Me Think Revisited Geat
Designs 2020-08-26 awesome journal
notebook diary to write for all ages
size 6 x 9 inches 100 pages journal .
Don't Make Me Think (summary) Steve
Krug 2013
DON'T MAKE ME THINK; A COMMON SENSE
APPROACH TO WEB USABILITY. ROGER.
BLACK 2000
Formules en Functies in Excel voor
Dummies Ken Bluttman 2011
100 Common Misconceptions about Don't
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Make Me Think! a Common Sense
Approach to Web Usability Ryan Rell
2013-04 In this book, we have handpicked the most sophisticated,
unanticipated, absorbing (if not at
times crackpot!), original and musing
book reviews of "Don't Make Me Think!
A Common Sense Approach to Web
Usability." Don't say we didn't warn
you: these reviews are known to shock
with their unconventionality or
intimacy. Some may be startled by
their biting sincerity; others may be
spellbound by their unbridled flights
of fantasy. Don't buy this book if:
1. You don't have nerves of steel. 2.
You expect to get pregnant in the
next five minutes. 3. You've heard it
all.
Don't Make Me Think! Steve Krug 2000
Discusses how to design usable Web
sites by exploring how users really
dont-make-me-think-a-common-sense-approach-to-web-usability-2nd-edition

use the Web and offers suggestions
for streamlining navigation, creating
a home page, and writing for Web
sites.
Leaves of grass Walt Whitman 2013-04
Dit boek is onderdeel van de
TREDITION CLASSICS serie. De makers
van deze serie zijn verbonden door
hun passie voor literatuur en
gedreven met de bedoeling om alle
publieke domein boeken weer gedrukte
vorm beschikbaar te maken wereldwijd. De meeste geprinte
TREDITION CLASSICS titels zijn al
decennia verdwenen uit de
boekenkasten. Bij tredition geloven
wij dat een goed boek nooit uit de
mode is en dat zijn waarde voor
eeuwig is. Deze boeken serie helpt
bij het behouden van de literatuur
schatten. Het draagt bij in het
behouden van prachtige
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wereldliteratuur werken.
100 of the Most Shocking Reviews
Don't Make Me Think Jacob Maxey
2013-03 In this book, we have handpicked the most sophisticated,
unanticipated, absorbing (if not at
times crackpot!), original and musing
book reviews of "Don't Make Me Think:
A Common Sense Approach to Web
Usability, 2nd Edition." Don't say we
didn't warn you: these reviews are
known to shock with their
unconventionality or intimacy. Some
may be startled by their biting
sincerity; others may be spellbound
by their unbridled flights of
fantasy. Don't buy this book if: 1.
You don't have nerves of steel. 2.
You expect to get pregnant in the
next five minutes. 3. You've heard it
all.
De kleine SEO voor dummies Mark
dont-make-me-think-a-common-sense-approach-to-web-usability-2nd-edition

Jansen 2013
Later Stephen King 2021-03-02 VN
Thriller van het jaar 2021! Normaal
ziet hij de doden maar voor een paar
dagen. Maar wat als ze ervoor kiezen
om langer te blijven? Jamie Conklin
is enig kind. Als zoon van een
alleenstaande moeder die lastig rond
kan komen, wil hij niets liever dan
een normale jeugd. Maar jammer genoeg
voor Jamie is hij allesbehalve
normaal... Geboren met een
bovennatuurlijke gave die hij van
zijn moeder geheim moet houden, ziet
Jamie dingen die niemand anders kan
zien en weet hij meer dan eigenlijk
mogelijk zou moeten zijn. Wanneer een
rechercheur van de New Yorkse politie
hem betrekt bij de klopjacht op een
moordenaar, komt Jamie opnieuw oog in
oog te staan met een overledene. Maar
de prijs die deze keer staat op het
14/23

Downloaded from www.talerka.tv on
September 30, 2022 by guest

gebruiken van zijn gaven is veel
hoger dan hij ooit had gedacht – deze
geest is namelijk niet van plan weg
te gaan. Later is een krachtig en
spookachtig verhaal met ondertonen
van de klassieke thriller It. Een
onvergetelijke zoektocht naar wat
ervoor nodig is om op te staan tegen
het kwaad en al zijn gezichten. In de
pers ‘Kan zich moeiteloos meten met
de klassieke Kings. Een fantastisch
boek, spannend tot de laatste
bladzijde.’ Thomas Olde Heuvelt over
Het Instituut ‘Verslavend vakwerk.
King kan schrijven. Zo.’ Matthijs van
Nieuwkerk in de Volkskrant ‘Een
gloednieuwe thriller over de geheimen
die we verborgen houden en welke
consequenties eraan verbonden zitten
om deze op te rakelen. (...) De
koning van het spannende genre.’ VN
Detective & Thrillergids
dont-make-me-think-a-common-sense-approach-to-web-usability-2nd-edition

Don't Make Me Think, Revisited Steve
Krug 2013
Het Gele Behang Charlotte Perkins
Gilman 2016-04-24 'Het gele behang'
(1892) van Charlotte Perkins Gilman
is het beklemmende verhaal van een
geesteszieke vrouw. Het is een
klassiek verhaal binnen de
feministische en gothic literatuur,
waarin horror en romantiek
gecombineerd worden.In 'Het gele
behang' stelt Gilman het gebrek aan
zeggenschap van vrouwen over hun
eigen leven en de weerslag hiervan op
hun geestelijk en fysiek welbevinden,
in de 19e eeuwse Amerikaanse
maatschappij, aan de kaak.Het verhaal
vertoont veel raakvlak met Charlotte
Perkins Gilman's eigen leven. Na de
geboorte van haar dochter onderging
ze een postnatale depressie. Ze werd
behandeld door, de in het verhaal
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genoemde arts, Weir Mitchell. Hij
schreef haar een rustkuur voor: "een
zo huiselijk mogelijk leven, zonder
potlood, pen en penseel."
Zeven korte beschouwingen over
natuurkunde Carlo Rovelli 2016-01-15
Ons verlangen om te willen weten is
oneindig: wat is de oorsprong van het
heelal, wat is tijd, wat zijn zwarte
gaten, hoe zit de kosmos in elkaar?
Deze vragen vormen het uitgangspunt
van Carlo Rovelli’s Zeven korte
beschouwingen over natuurkunde. In
dit overzichtelijke boek behandelt
hij de belangrijkste ontwikkelingen
in de twintigste-eeuwse natuurkunde.
Zo bespreekt hij Einsteins
relativiteitstheorie, de
kwantummechanica en zwarte gaten, de
architectuur van het heelal en andere
brandende kwesties met betrekking tot
de fysische wereld. Carlo Rovelli
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(1956) is een gerenommeerd Italiaans
natuurkundige en schrijver. Hij is
een autoriteit op het gebied van de
kwantumgravitatie _ een belangrijk
onderwerp in de natuurkunde van dit
moment. Rovelli is verbonden aan het
Centrum voor theoretische natuurkunde
van de Universiteit van AixMarseille. Van Zeven korte
beschouwingen over natuurkunde zijn
in Italië al meer dan 200.000
exemplaren verkocht. ‘Door Carlo
Rovelli’s Zeven korte beschouwingen
over natuurkunde zijn de
relativiteitstheorie en de
kwantumfysica veranderd in
bestsellermateriaal.’ La Repubblica
‘Natuurkunde wordt altijd al
gepopulariseerd, maar professor
Rovelli’s boek doet meer: zijn stijl
onderscheidt zich doordat die zowel
authentiek als aantrekkelijk is, en
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hij behandelt vraagstukken die zijn
lezers werkelijk interesseren.’
Corriere della Sera ‘Net zo
ongecompliceerd als de titel
impliceert.’ The Guardian
Don't Make Me Think, Revisited Steve
Krug 2013-12-23 Since Don’t Make Me
Think was first published in 2000,
hundreds of thousands of Web
designers and developers have relied
on usability guru Steve Krug’s guide
to help them understand the
principles of intuitive navigation
and information design. Witty,
commonsensical, and eminently
practical, it’s one of the best-loved
and most recommended books on the
subject. Now Steve returns with fresh
perspective to reexamine the
principles that made Don’t Make Me
Think a classic–with updated examples
and a new chapter on mobile
dont-make-me-think-a-common-sense-approach-to-web-usability-2nd-edition

usability. And it’s still short,
profusely illustrated…and best of
all–fun to read. If you’ve read it
before, you’ll rediscover what made
Don’t Make Me Think so essential to
Web designers and developers around
the world. If you’ve never read it,
you’ll see why so many people have
said it should be required reading
for anyone working on Web sites.
“After reading it over a couple of
hours and putting its ideas to work
for the past five years, I can say it
has done more to improve my abilities
as a Web designer than any other
book.” –Jeffrey Zeldman, author of
Designing with Web Standards
Normale mensen Sally Rooney
2019-01-14 ‘Normale mensen’ van Sally
Rooney is de opvolger van haar
veelgeprezen debuutroman ‘Gesprekken
met vrienden’. In ‘Normale mensen’
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vertelt Sally Rooney de
liefdesgeschiedenis van Marianne en
Connell. Beiden groeien op in
hetzelfde stadje in landelijk
Ierland, waar hun verschillende
werelden nauwelijks overlappen. Ze
ontmoeten elkaar alleen wanneer de
moeder van Connell het huis van
Marianne schoonmaakt. Als ze beiden
naar het prestigieuze Trinity College
in Dublin gaan, blijkt op die
universiteit dat zich door de jaren
heen een diepe band heeft gevormd.
‘Normale mensen’ van Sally Rooney is
een verhaal over de diepgaande
invloed die geliefden op elkaars
leven hebben, en het groeiende besef
daarvan naarmate de jaren
verstrijken. Een intense roman die je
je eigen liefdes laat herbeleven. ‘De
stem van de nieuwe generatie.’ The
Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally
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Rooney (1991) debuteerde in 2017 met
‘Gesprekken met vrienden’. De BBC
heeft de rechten voor een
televisieserie van ‘Normale mensen’
gekocht, waarvoor Rooney zelf het
script schrijft.
Don't make me think! Steve Krug 2011
Handleiding voor het ontwerpen van
websites die voor gebruikers zo
optimaal mogelijk zijn.
Don't Make Me Think Steve Krug
2009-08-05 Five years and more than
100,000 copies after it was first
published, it's hard to imagine
anyone working in Web design who
hasn't read Steve Krug's "instant
classic" on Web usability, but people
are still discovering it every day.
In this second edition, Steve adds
three new chapters in the same style
as the original: wry and
entertaining, yet loaded with
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insights and practical advice for
novice and veteran alike. Don't be
surprised if it completely changes
the way you think about Web design.
Three New Chapters! Usability as
common courtesy -- Why people really
leave Web sites Web Accessibility,
CSS, and you -- Making sites usable
and accessible Help! My boss wants me
to ______. -- Surviving executive
design whims "I thought usability was
the enemy of design until I read the
first edition of this book. Don't
Make Me Think! showed me how to put
myself in the position of the person
who uses my site. After reading it
over a couple of hours and putting
its ideas to work for the past five
years, I can say it has done more to
improve my abilities as a Web
designer than any other book. In this
second edition, Steve Krug adds
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essential ammunition for those whose
bosses, clients, stakeholders, and
marketing managers insist on doing
the wrong thing. If you design,
write, program, own, or manage Web
sites, you must read this book." -Jeffrey Zeldman, author of Designing
with Web Standards
Noem me bij jouw naam Andre Aciman
2018-12-24 Noem me bij jouw naam is
het verhaal van een gepassioneerde
vriendschap tussen Elio, een muzikale
en erudiete jongen, en de Amerikaanse
intellectueel Oliver, die als
zomergast bij Elio’s ouders aan de
Italiaanse kust verblijft.
Aanvankelijk veinzen ze
onverschilligheid jegens elkaar, maar
wat er werkelijk sluimert is
onweerstaanbare aantrekkingskracht.
Het aftasten begint. Vanuit het
diepst van hun wezen bloeit iets op
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dat hen voor het leven zal tekenen.
Want wat zij ontdekken is volledige
herkenning en overgave. Zelden heeft
een auteur de psychologische
manoeuvres van aantrekkingskracht
scherpzinniger weten te vangen dan
André Aciman in deze roman: een
onbeschroomde, onsentimentele en
hartverscheurende ode aan de passie.
Leerschool Tara Westover 2018-03-22
'Leerschool van Tara Westover is een
gelaagde zoektocht naar een
persoonlijk bewustzijn.' * * * * Freek de Jonge in de Volkskrant 'Dit
is een ongelooflijk boek [...] Ik kan
niet begrijpen dat ze bij De Wereld
Draait Door, dat boekenpanel, niet
meteen heeft geroepen 'dit is
fantastisch, dit moet je lezen, dit
is ongelooflijk'. - Maarten 't Hart
'Schitterend. Er gaat niets boven het
ontdekken van een jonge schrijver met
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zoveel kracht en talent.' - Stephen
Fry 'Het is het indrukwekkende en
schrijnende verhaal van een vrouw die
zich met veel moeite weet te
ontworstelen aan een gezin waarvan de
ouders afzondering zoeken van de
wereld, en de pijn die de breuk
veroorzaakt.' - Trouw Al op jonge
leeftijd moeten Tara en haar zes
broers en zussen risicovol werk
verrichten in het bedrijf van hun
vader. Ze leren een heftruck te
besturen en verzamelen schroot op het
erf om in het onderhoud van de
familie te voorzien. Het gezin leeft
zo afgesloten van de gemeenschap dat
er niemand is om Tara te onderwijzen,
haar naar een dokter te brengen na
een ernstig ongeluk, of om in te
grijpen wanneer haar broer
gewelddadig wordt. Tara slaagt er
echter in zichzelf wiskunde en
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grammatica bij te brengen en ze wordt
aangenomen aan Brigham Young
University. Daar begint haar weg tot
zelfontplooiing, waarbij ze niet
alleen worstelt met haar gebrek aan
kennis door haar geïsoleerde
opvoeding, maar ook tot de pijnlijke
conclusie moet komen dat een breuk
met haar familie onvermijdelijk is.
Twilight Stephenie Meyer 2013-11-27
Dit e-book uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype
Dyslexie. De letters van dit
lettertype zijn zodanig aangepast dat
dyslectici minder moeite hebben ze
van elkaar te onderscheiden, waardoor
er minder leesfouten gemaakt worden
en het lezen gemakkelijker wordt. Als
Bella Swan naar het regenachtige
Forks verhuist en de mysterieuze en
aantrekkelijke Edward Cullen ontmoet,
neemt haar leven een spannende
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wending. Edward, met zijn krijtwitte
huid, gouden ogen en betoverende
stem, is zowel onweerstaanbaar als
ongenaakbaar. Tot nu toe heeft hij
zijn ware identiteit verborgen weten
te houden, maar Bella is vastbesloten
achter zijn geheim te komen. Wat
Bella zich niet realiseert, is dat ze
haar leven en dat van anderen in
gevaar brengt naarmate ze hem beter
leert kennen. En misschien is het al
te laat… Een onweerstaanbare
combinatie van romantiek en spanning
met een bovennatuurlijk tintje.
Gepassioneerd, meeslepend en vol
verrassende wendingen. Twilight houdt
je tot ver na de laatste pagina in
zijn greep. Twilight is het eerste
deel van de internationale
bestsellerserie van Stephenie Meyer.
SUMMARY - Don’t Make Me Think: A
Common Sense Approach To Web
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Usability By Steve Krug Shortcut
Edition 2021-06-18 * Our summary is
short, simple and pragmatic. It
allows you to have the essential
ideas of a big book in less than 30
minutes. By reading this summary, you
will discover the principles of
"usability" allowing to design
websites and applications adapted to
the uses. You will also discover :
how users navigate on your website ;
how to respect certain conventions
and ask yourself the right questions
to improve the usability of your
website; a simple method to
effectively test the usability of
your website; some tips to convince
your company's managers and
shareholders to make usability a
priority. You may think that
usability depends primarily on the
new technologies available. In fact,
dont-make-me-think-a-common-sense-approach-to-web-usability-2nd-edition

it depends mostly on usability.
That's why its principles change
little over time: while technologies
evolve very quickly, human behavior
evolves very slowly. "Don't Make Me
Think" is a book that does not
propose intangible rules or
predictions on the technological
breakthroughs to be anticipated. It
will simply help you to ask yourself
the right questions to design
websites and applications adapted to
the uses. What are you waiting for to
become a usability expert? *Buy now
the summary of this book for the
modest price of a cup of coffee!
Don't Make Me Think : A Common Sence
Approach Steve Krug 2000-10 "Don't
Make Me Think!" provides much-needed
answers to perennially debated
questions about the right way to
design Web sites by focusing the
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debate on real usability issues
rather than from design turf wars. It
can boost readers' "usability IQ" so
they can detect usability problems in
sites they manage, design, build or
purchase. Two-color interior.
Summary of Don't Make Me Think,
Revisited by Steve Krug - a Common
Sense Approach to Web Usability
Ctprint 2019-08-31 ::::::::::: About
the Original Book:::::::::::: Dоn't
Mаkе Mе Thіnk, Revisited (2014)
dеѕсrіbеѕ thе basic рrіnсірlеѕ
gоvеrnіng bеhаvіоr online аnd
еxрlаіnѕ hоw уоu can build a website
thаt dеlіvеrѕ a grеаt uѕеr
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еxреrіеnсе. Alѕо included іѕ a ѕіmрlе
guіdе tо hеlр you tеѕt a wеbѕіtе аt
еасh stage of іtѕ
dеvеlорmеnt.::::::::::: About thе
Authоr:::::::::::: Stеvе Krug іѕ a
rеnоwnеd usability expert with оvеr
20 years оf еxреrіеnсе as a
consultant fоr companies ѕuсh as
Aррlе, Bloomberg, Lеxuѕ and the
Intеrnаtіоnаl Monetary Fund. Hе'ѕ
also thе author оf Rосkеt Surgеrу
Made Eаѕу Thе Dо-іt-Yоurѕеlf Guіdе tо
Fіndіng and Fіxіng Uѕаbіlіtу
Problems.:::::::::::
Disclaimer:::::::::::: This bооk іѕ
nоt mеаnt tо rерlасе thе оrіgіnаl
bооk but tо ѕе
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