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Schaduw op het zand Soheir Khashoggi
1996 Na haar vlucht uit een Arabische
harem probeert een jonge vrouw een
nieuw leven op te bouwen in Amerika.
De verhalen van jouw leven en anderen
Ted Chiang 2016-11-10 Wat zou er
gebeuren als we uit zouden vinden dat
alle wetmatigheden uit de wiskunde
eigenlijk willekeurig en inconsistent
waren? Wat als we kennis zouden maken
met een taal van buitenaardse wezens
die onze perceptie van tijd voor
altijd zou veranderen? Wat zou er
gebeuren als we een toren van Babel
zouden bouwen die echt tot in de
hemel reikt? Dit soort vragen stelt
Ted Chiang in zijn verhalen, die je
nog lang aan het denken zetten. Ted
Chiang schrijft één verhaal per twee
jaar. Zijn manier van schrijven
combineert precisie en
wetenschappelijke belangstelling met
een enorm verteltalent. Zijn verhalen
wonnen veel belangrijke prijzen zoals
Hugo awards en Nebula awards. Zijn
verhaal ‘Het verhaal van jouw leven’
is verfilmd als Arrival met in de
hoofdrollen Amy Adams en Forest
Whitaker.
Mama Tandoori Ernest van der Kwast
2015-06-27 Zijn vader is er zeker
van: het wordt een meisje. De
geboortekaartjes voor Eva van der
Kwast liggen al bij de drukker. Als
Ernest in 1981 in het hospitaal van
Bombay, India, geboren wordt, is de
consternatie dan ook groot. Vanaf dat
moment zal de verhouding met zijn
ouders gecompliceerd blijven. In deze
roman komt een reeks bonte personages
voorbij, van Bollywood-ster uncle
Sharma tot de talentvolle
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meerkampster tante Jasleen. Maar Van
der Kwasts even tirannieke als
liefhebbende moeder vormt de spil
waar deze aanstekelijke verhalen om
draaien. Een vrouw met een ijzeren
wil, een hilarische doortastendheid,
en een diep verdriet om haar
gehandicapte zoon Ashirwad. Mama
Tandoori intrigeert, verbaast,
ontroert, en tovert van begin tot
eind een glimlach op je gezicht.
American Men of Science 1966
Hyperbool en nog wat Allie Brosh
2014-09-02 Elke keer als Allie Brosh
iets nieuws plaatst op haar immens
populaire blog staat het internet op
z'n kop. Even ontroerend als absurd,
Allie Brosh heeft een unieke toon en
het vermogen om complexe emoties te
vangen in bedrieglijk eenvoudige
illustraties. Allie Brosh is zonder
twijfel dé belangrijke Amerikaanse
humorist van dit moment, met de
nodige diepgang die net de juiste
snaar raakt. Haar bestseller uit de
VS is nu verkrijgbaar in het
Nederlands, en belooft hier net zo'n
hit te worden als in haar thuisland.
'Stel je voor dat David Sedaris kon
tekenen... Betoverend' - People
Magazine
De vlinderleeuw Michael Morpurgo 1996
Een Zuidafrikaanse jongen sluit
vriendschap met een witte leewenwelp.
Vanaf ca. 10 jaar.
Mediteren voor Dummies / druk 2
Stephan Bodian 2012
Conference Papers Index 1979 Monthly.
Papers presented at recent meeting
held all over the world by
scientific, technical, engineering
and medical groups. Sources are
meeting programs and abstract
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publications, as well as
questionnaires. Arranged under 17
subject sections, 7 of direct
interest to the life scientist. Full
programs of meetings listed under
sections. Entry gives citation
number, paper title, name, mailing
address, and any ordering number
assigned. Quarterly and annual
indexes to subjects, authors, and
programs (not available in monthly
issues).
Government Reports Announcements &
Index 1987-10
Cumulative Index of Hospital
Literature Library of the American
Hospital Association, Asa S. Bacon
Memorial 1975
Indexes to ... Publications American
Society of Mechanical Engineers 1978
Werkboek - De zeven eigenschappen die
jou succesvol maken Sean Covey
2012-08-29 Dit werkboek vult "De
zeven eigenschappen die jou succesvol
maken' praktisch aan en helpt het
leven beter en leuker te maken. Vind
jij het weleens moeilijk om keuzes te
maken? Je weet misschien niet precies
wat je wilt en wat nu eigenlijk goed
voor je is. Bijvoorbeeld op school,
bij de keuze voor het vakkenpakket,
of als sommige vrienden je onzeker
maken. Maar je weet dat je het zelf
wel kan en dat je ouders niet voor
jou hoeven te beslissen! Vaak blijkt
dat dan toch moeilijk te zijn. Je
wilt graag zelfstandig beslissen,
maar hoe doe je dat nou 't best? Sean
Covey kent deze problemen; de
oplossing beschreef hij in Zeven
eigenschappen die jou succesvol
maken! Dit boek werd een succes in
Nederland en er ontstond grote vraag
naar het praktische werkboek. Dit
werkboek helpt je om de ideeën in
Zeven eigenschappen toe te passen op
je eigen leven; het staat vol tips en
trucs, invuloefeningen, enquêtes en
doelijstjes zodat je heel praktisch
aan het werk kunt om je leven beter,
leuker en spannender te maken. Je
kunt het thuis gebruiken, of met
klasgenoten. ALLEEN GESCHIKT VOOR
TABLETS.
Tool Engineering and Design G. R.
Nagpal 2012
De rode belofte Francis Spufford
2018-03-06 Je zou het nooit geraden
hebben, maar de grauwe,
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onderdrukkende Sovjet-Unie was
gegrondvest op een sprookje: de
magische planeconomie zou leiden tot
een ongekende welvaart en groei. Aan
het eind van de jaren vijftig leek
het er ook heel even op dat de magie
werkelijkheid zou worden: een kort
moment leek de Sovjet-Unie af te
stevenen op een toekomst met rijke
communisten en afgunstige
kapitalisten, waarin de schittering
van Moskou die van New York zou
overtreffen en waarin wetenschappers
hun uiterste best deden om deze droom
waar te maken en de tirannie een goed
afloop te gunnen. De rode belofte is
geschiedenis die klinkt als fictie,
onverbiddelijk als een soldaat bij
het graf van Lenin, en met de
onverwachte smaak van een glas
sovjetchampagne.
Metals Abstracts 1975
Directory of Graduate Research
American Chemical Society. Committee
on Professional Training 1991
Machine Learning for Computer and
Cyber Security Brij B. Gupta
2019-02-05 While Computer Security is
a broader term which incorporates
technologies, protocols, standards
and policies to ensure the security
of the computing systems including
the computer hardware, software and
the information stored in it, Cyber
Security is a specific, growing field
to protect computer networks (offline
and online) from unauthorized access,
botnets, phishing scams, etc. Machine
learning is a branch of Computer
Science which enables computing
machines to adopt new behaviors on
the basis of observable and
verifiable data and information. It
can be applied to ensure the security
of the computers and the information
by detecting anomalies using data
mining and other such techniques.
This book will be an invaluable
resource to understand the importance
of machine learning and data mining
in establishing computer and cyber
security. It emphasizes important
security aspects associated with
computer and cyber security along
with the analysis of machine learning
and data mining based solutions. The
book also highlights the future
research domains in which these
solutions can be applied.
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Furthermore, it caters to the needs
of IT professionals, researchers,
faculty members, scientists, graduate
students, research scholars and
software developers who seek to carry
out research and develop combating
solutions in the area of cyber
security using machine learning based
approaches. It is an extensive source
of information for the readers
belonging to the field of Computer
Science and Engineering, and Cyber
Security professionals. Key Features:
This book contains examples and
illustrations to demonstrate the
principles, algorithms, challenges
and applications of machine learning
and data mining for computer and
cyber security. It showcases
important security aspects and
current trends in the field. It
provides an insight of the future
research directions in the field.
Contents of this book help to prepare
the students for exercising better
defense in terms of understanding the
motivation of the attackers and how
to deal with and mitigate the
situation using machine learning
based approaches in better manner.
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
Hospital Literature Index 1975
Society Records American Society of
Mechanical Engineers 1978
The deeper secret Annemarie Postma
2012-12-06 Het besef dat wij met de
kracht van intentie en gedachten onze
wereld en ons leven beïnvloeden leeft
enorm. De zogenaamde secret, de wet
van aantrekking, is echter geen op
zichzelf staande wet, maar het
resultaat van een complex samenspel
van universele krachten. Een
samenspel van 12 wetten die samen de
wet van aantrekking vormen. Het idee
dat we het universum onze wil kunnen
opleggen is onvolledig en daarom
misleidend. Het universum is geen Tel
Sell voor geluk, gemoedrust en
succes. Dit boek leert je sámenwerken
met het universum. Niet alleen via je
wil, (wens)denken of magisch
fantaseren, maar vanuit een krachtig
voorstellingsvermogen, gebaseerd op
werkelijke kennis van de 12
universele scheppingswetten. De
wetten die het werkelijke geheim zijn
achter het geluk en succes van de
vele mensen die je in deze kennis
tool-engineering-and-design-gr-nagpal-free

voorgingen.
Lean Six Sigma voor Dummies John
Morgan 2010 Inleiding tot een methode
voor het stroomlijnen van
bedrijfsprocessen, het verbeteren van
efficiency en effectiviteit en het
vergroten van de klanttevredenheid.
De niet verhoorde gebeden van Jacob
de Zoet David Mitchell 2018-10-11
‘Superieur!’ de Volkskrant Jacob de
Zoet vertrekt eind 1799 als
boekhouder naar Deshima, zijn enige
mogelijkheid om geld te verdienen
zodat hij met Anna kan trouwen. Dit
eilandje voor de kust van Japan, het
enige verbindingspunt tussen Japan en
de wereld, wordt door de Nederlanders
beheerd. Omdat Jacob corruptie van de
VOC moet aantonen is hij meteen een
niet welkome buitenstaander. Maar dan
valt hij als een blok voor de Japanse
vroedvrouw Orito. Bedrog en
vertrouwen, liefde en lust, schuld en
geloof, koelbloedige moord en
wonderlijke onsterfelijkheid spelen
allemaal een rol in deze fantastische
roman. De pers over De niet verhoorde
gebeden van Jacob de Zoet: ‘Knap en
doorleefd, en dat is niet een
alledaagse combinatie. Een
bewonderingswaardig boek.’ Trouw
‘Betoverend historisch canvas.’ De
Standaard ‘Eindelijk inzicht in dit
curieuze stuk vaderlandse
geschiedenis.’ NRC Handelsblad
International Aerospace Abstracts
1990
De culturele revolutie Frank Dikötter
2016-05-25 In 1966 lanceerde de ouder
wordende Mao een ambitieus programma
om zijn nalatenschap veilig te
stellen. Hij liet de Rode Gardisten
los op zijn vijanden en alles wat
herinnerde aan de oude cultuur. Al
snel bevochten gewapende
rivaliserende partijen elkaar op
straat, in naam van revolutionaire
puurheid. De Culturele Revolutie was
begonnen. Het leger ging zich ermee
bemoeien en het land veranderde in
een politiestaat met bloedige
zuiveringsacties die een op de
vijftig mensen het leven kostten.
Maar ook het leger moest uiteindelijk
het onderspit delve tijdens de
Culturele Revolutie. Inwoners van
steden en dorpen zagen een kans om
onder de planeconomie uit te komen en
de vrije markt weer tot leven te
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wekken. In het hele land gingen
miljoenen en miljoenen dorpsbewoners
terug naar de traditionele manier van
leven en werken, er ontstonden zwarte
markten, het land werd teruggegeven
aan families en er werden illegale
fabrieken geopend. Zelfs voordat Mao
overleed in 1976 hadden grote delen
van het platteland al afscheid
genomen van de planeconomie. Nieuw
bewijsmateriaal uit de archieven
maakt duidelijk dat het deze burgers
waren die het maoïsme met hun stille
revolutie ten grave hebben gedragen.
De Culturele Revolutie, een
volksgeschiedenis, 1962-1976, is het
derde boek in Dikötters ‘Volks’trilogie over China in de tijd van
Mao. Het eerste boek is De tragiek
van de bevrijding, de geschiedenis
van de Chinese Revolutie, 1945-1957,
het tweede boek is Mao’s massamoord,
De geschiedenis van China’s grootste
drama, 1958-1962. De drie boeken
geven elk een nauwkeurig en
indringend beeld van een deel van het
Mao-tijdperk en zijn uitstekend los
van elkaar te lezen. De boeken zijn
in China verboden. Frank Dikötter
werd in 1961 in Nederland geboren en
groeide op in Zwitserland. Sinds 2006
is hij hoogleraar Humanistiek aan de
Universiteit van Hongkong, voor die
tijd was hij hoogleraar Moderne
Chinese geschiedenis aan de
Universiteit van Londen. In 2011 won
hij de Samuel Johnson Prize for NonFiction.
Machine Design 1975
Forthcoming Books Rose Arny 2002-04
Transactions Indian Ceramic Society
1997
Current Programs 1975
Total recall Arnold Schwarzenegger
2012-11-22 Zijn verhaal is uniek en
uiterst onderhoudend, en hij vertelt
het met verve in dit boek. Hij werd
in de magere jaren na de oorlog
geboren in een klein Oostenrijks
dorp, als zoon van een veeleisende
politieagent. Hij droomde ervan naar
Amerika te gaan om wereldkampioen
bodybuilding en filmster te worden.
Op zijn eenentwintigste woonde hij in
Los Angeles en werd hij gekroond tot
Mr. Universe. Binnen vijf jaar sprak
hij Engels en was hij de beste
bodybuilder ter wereld. Binnen tien
jaar had hij zijn opleiding afgerond
tool-engineering-and-design-gr-nagpal-free

en was hij miljonair door
investeringen in onroerend goed en
zijn carrière als bodybuilder. Ook
won hij een Golden Globe Award voor
zijn rol in Stay Hungry. Binnen
twintig jaar was hij de grootste
filmster ter wereld, de echtgenoot
van Maria Shriver uit de familie
Kennedy, en een opkomende
republikeinse leider. Zesendertig
jaar naar zijn komst naar Amerika
werd de man die ooit door zijn
medebodybuilders de `Oostenrijkse Eik
werd genoeg tot gouverneur van
Californië gekozen, de zevende
economie ter wereld. Hij loodste de
staat door een begrotingscrisis,
natuurrampen en politiek tumult, en
zette zich in voor onder meer een
beter milieu en electorale
veranderingen. Samen met Maria
Shriver bracht hij vier fantastische
kinderen groot. In de nasleep van een
schandaal dat hij over zichtzelf
afriep, probeerde hij zijn gezin bij
elkaar te houden. Nooit eerder heeft
hij in zijn eigen woorden zijn
volledige levensverhaal verteld. Hier
is Arnold Schwarzenegger met Total
Recall.
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski
2009 In Materiaalkunde komen alle
belangrijke materialen die toegepast
worden in werktuigbouwkundige
constructies aan de orde, zoals
metalen, kunststoffen en keramiek.
Per materiaalgroep behandelen de
auteurs: · de belangrijkste
eigenschappen; · de manier van
verwerking; · de beperkingen; · de
belangrijkste keuzeaspecten met
betrekking tot constructies; · de
manier van specificatie in een
technische tekening of een ontwerp.
De eerste editie van Materiaalkunde
verscheen alweer dertig jaar geleden.
In de tussentijd is het voortdurend
aangepast aan de nieuwste
ontwikkelingen en het mag dan ook met
recht een klassieker genoemd worden.
Basic Mechanical Engineering T. S.
Rajan 2007-01-01 The Book Provides A
Glimpse Of The Fascinating Field Of
Mechanical Engineering To The
Entrants To Engineering Colleges.It
Gives An Insight Into The Major Areas
Of Mechanical Engineering, Like Power
Production, Energy Alternatives,
Production Alternatives And The
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Latest Computer Controlled Machine
Tools.The Book Is Made Interesting
With Numerous Sketches And Schematics
- A Definite Advantage In
Understanding The Subject.
International Books in Print 1992
SynDEVS Co-Design Flow H. Gregor
Molter 2012-10-21 The complexity of
modern embedded systems has increased
rapidly in the recent past.
Introducing models of computation
into the design flow has
significantly raised the abstraction
in system level design of embedded
systems. Establishing such high
abstraction levels in common hardware
/software co-design flows is still in
its infancy. H. Gregor Molter
develops a hardware / software codesign flow based on the Discrete
Event System Specification model of
computation. He advocates that such a
system level design flow should
exploit a timed model of computation
to allow a broad application field.
The presented design flow will
transform timed DEVS models to both
synthesizable VHDL source code and
embeddable C++ source code.
Zo niet, dan toch Richard Branson
2012-01-09 'Waar een wil is, is
altijd een weg!' aldus Richard
Branson. Kunnen we ons leven meer
inhoud geven en tegelijkertijd de
wereld helpen verbeteren? Branson
laat op inspirerende wijze zien hoe
je dat kunt bewerkstelligen.Zo niet,
dan toch introduceert een compleet
nieuwe manier van werken. Branson
beschrijft hoe makkelijk het
eigenlijk is om je werk niet alleen
een baan van negen tot vijf te laten
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zijn. Hoe je je mentaliteit kunt
veranderen, problemen op kunt lossen
en je baan tot iets kunt maken waar
je écht trots op kunt zijn. Zijn
aanpak is een grote inspiratie voor
iedereen die succesvol zakendoen wil
laten samengaan met het streven naar
een betere wereld.
Journal of Engineering for Industry
1996
Handboek knopen / druk 1 Des Pawson
2009-06-20 Met behulp van
kleurenfoto's wordt stapsgewijs
aangegeven hoe allerlei knopen in
touwwerk gemaakt kunnen worden;
bijzondere technieken zoals splitsen
worden uitgelegd.
Massacommunicatie J. G. Stappers 1983
Behandeling van basisbegrippen en
uiteenzetting van de belangrijkste
theorieën over de werking en de
invloed van massamedia.
Meditatie voor beginners 2011
Handleiding met technieken en
oefeningen om het spirituele leven te
verdiepen.
Het lot van de jager Wilbur Smith
2011-10-09 Op de vooravond van de
Eerste Wereldoorlog leidt Leon
Courtney, voormalige luitenant,
safari’s in Masai-land voor
invloedrijke mensen uit de Verenigde
Staten en Europa. Door zijn oom,
Penrod Ballantyne, heeft zijn werk
een extra dimensie gekregen:
spioneren voor het Britse leger. Een
van zijn klanten is de Duitse
industrieel graaf Otto von Meerbach,
die zijn maîtresse Eva heeft
meegenomen. Leon wordt hopeloos
verliefd op haar en brengt daardoor
zijn opdracht in gevaar.
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