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Datanetwerken en telecommunicatie
R. R. Panko 2005
Tien miljard
Stephen Emmott 2013-09-15 Dit boek gaat over ons. Het gaat over jou, je kinderen, je ouders, je vrienden. Het gaat over ons allemaal. Het gaat over ons
falen: het falen als individu, het falen van de zakenwereld, en het falen van onze politici. Het gaat over de wereldwijde crisis die wij hebben veroorzaakt en die haar
weerga niet kent. Dit boek gaat over onze toekomst.
Elmet Fiona Mozley 2018-02-19 Daniel woont met zijn zus in het huis dat vader met zijn blote handen voor hen in het bos bouwde. Veilig en voor hen alleen. Vader bouwde
dingen, jaagde en werkte met zijn handen. Soms verdween hij, gedwongen om hard werk te doen, maar voor Daniel en Cathy was hij een zachtaardige beschermer. Als de
lokale landeigenaar voor de deur verschijnt wordt hun onzekere bestaan bedreigd. Vader en Cathy, beiden fel, sterk en onverzettelijk, trachten zichzelf en hun buren te
beschermen en zetten een reeks gebeurtenissen in gang die alleen maar kunnen eindigen met geweld. Elmet is het overtuigende portret van een gezin aan de rand van de
samenleving en een aangrijpende bespiegeling van waar mensen toe in staat zijn als ze tot het uiterste worden gedwongen.
De angel van het sterven
Fritz Zorn (pseud. van Fritz Angst) 1978 Minutieuze analyse van het lijden en de ondergang van een welgestelde, jonge Zwitserse leraar die
tijdens een psychotherapeutische behandeling vanwege een zware neurose ontdekt dat hij kanker heeft.
4321 Paul Auster 2017-02-07 LONGLIST THE MAN BOOKER PRIZE 2017 Op 3 maart 1947 wordt, twee weken te vroeg, Archibald Isaac Ferguson geboren, het enige kind van Rose en
Stanley Ferguson. Archibalds leven zal gelijktijdig vier verschillende paden volgen. Vier identieke Archibalds, bestaand uit hetzelfde dna, vier jongens die fysiek een
en dezelfde zijn, leiden vier parallelle en volstrekt verschillende levens. Elk levenspad neemt een andere richting. Liefdes en vriendschappen en intellectuele
interesses contrasteren. Een jongen groeit keer op keer op. Iedere Archibald zal verliefd worden op Amy Schneiderman, maar hun relatie zal steeds een andere zijn.
Lezers zullen meegenieten van Archibalds successen, en meeleven met de tragische gebeurtenissen die hem overkomen. Zo ontvouwen de levensverhalen van de vier Archibalds
zich.
Herfst Ali Smith 2018-02-22 Shortlist Man Booker Prize 2017 'De eerste serieuze Brexit-roman.' THE FINANCIAL TIMES De 101-jarige Daniel Gluck en de 32-jarige Elisabeth
hebben een bijzondere vriendschap. Elisabeth leerde Daniel kennen toen ze acht was. Hij was haar buurman, en deze belezen, enthousiaste kunstverzamelaar nam haar mee in
zijn wereld van kunst en literatuur. Als Elisabeth naast een slapende Daniel in het verzorgingshuis zit, dringt de betekenis van de gesprekken die ze als kind met hem
had tot haar door. Van hem leerde ze wat het leven waardevol maakt, en hij voedde ook haar belangstelling voor kunst, met name voor de popartkunstenares Pauline Boty
over wie ze haar afstudeerscriptie heeft geschreven. Daarnaast kijken we mee met de surreële ijldromen van Daniel, waarin tijd, ruimte, taal en natuur door elkaar heen
spelen. De meest hilarische pagina's zijn gewijd aan Elisabeths benadering van alledaagse beslommeringen, waarin Ali Smith met grimmige ironie de kille politieke
verhoudingen na de Brexit en de dolgedraaide bureaucratie aan de kaak stelt. Herfst is met vaart en humor geschreven, maar stemt ook tot nadenken over onze moderne
tijd. Het is een inspirerende ideeënroman over een innige vriendschap. Ali Smith (1962) is geboren in Inverness, Schotland. Dankzij haar magistrale psychologische
inzicht en stilistisch raffinement was ze meerdere malen een van de favorieten van de Man Booker Prize-jury. Haar boeken Hotel Wereld, The Accidental en Het een als het
ander werden net als Herfst voor de prijs genomineerd. Voor Het een als het ander kreeg Smith in 2015 de Baileys Prize, de Goldsmiths Prize en de Costa Novel Award.
'Herfst is een prachtige, ontroerende symfonie van herinneringen, dromen en vluchtige waarheden.' THE GUARDIAN 'Ik ken weinig schrijvers - behalve Virginia Woolf en
James Salter - die een verhaal zo veel vaart kunnen geven met alleen de vertelstem. (...) In een land dat met zichzelf overhoop ligt, is een schrijver zoals Smith meer
waard dan een heel parlement.' THE FINANCIAL TIMES 'Smith heeft het boek in een enorm tempo geschreven, maar dat staat de stilistische bravoure en een geraffineerde
structuur niet in de weg. De politiek heeft geen antwoord op het populisme, de literatuur met als woordvoerder Ali Smith misschien wel.' NRC HANDELSBLAD ****
10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld
Elif Shafak 2020-03-21 'Een schitterende, troostrijke roman. *****' de Volkskrant Tequila Leila, zoals haar vrienden en
klanten haar noemen, wordt vermoord achtergelaten in de straten van Istanbul. In de laatste minuten van haar leven vraagt ze zich af hoe het zover heeft kunnen komen.
Elke minuut brengt een nieuwe herinnering. Vooral herinnert ze zich haar vrienden, de bonte verzameling mensen die haar nooit zullen laten vallen en die nu wanhopig
naar haar op zoek zijn. 'Hartverscheurende, maar ook troostrijke roman. *****' De Limburger 'Shafak schildert in woeste streken een levendig en hoopvol portret van een
clubje kleurrijke overlevers in de gore steegjes van Istanbul.' VPRO Gids
Databases
David M. Kroenke 2017
Het enige verhaal
Julian Barnes 2018-01-31 Begin jaren zestig. In een saaie voorstad van Londen brengt de negentienjarige student Paul de zomermaanden door in zijn
ouderlijk huis. Op aanraden van zijn moeder schrijft hij zich in bij de plaatselijke tennisclub. Tijdens een toernooi ontmoet hij Susan: achtenveertig jaar oud,
zelfverzekerd, ironisch, overdonderend. Susan is getrouwd, met twee volwassen dochters. Paul en Susan worden elkaars geliefden. In Het enige verhaal kijkt Paul jaren
later terug op de zomer die zijn leven voorgoed veranderde, op het begin van hun liefde, op de daaropvolgende jaren samen en hoe dit leven uiteindelijk, heel langzaam,
ontrafelde.
Het 80/20- principe
Richard Koch 2017-11-18 Nieuwe editie van ‘Het 80/20-principe’, de klassieker van Richard Koch waar wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren van
verkocht zijn. Het 80/20-principe klinkt als een aardige vuistregel, maar het is meer dan dat: het is een wetenschappelijk bewezen principe. Richard Koch toont in dit
boek aan dat het 80/20-principe voor organisaties te gebruiken is als analyse-instrument (met welke producten behalen we de hoogste winst?), en op persoonlijk vlak als
denkmethode (op welke thema’s moet ik focussen, wat zijn de beste oplossingen?). In beide gevallen is het resultaat: betere beslissingen, minder gedoe, meer
effectiviteit. Op strategisch niveau, maar ook in je dagelijkse werk. Iedereen, van de CEO tot de professional, kan met dit boek zijn voordeel doen. Het helpt je te
kiezen, te beslissen en sneller vooruit te komen. De jubileumeditie van dit standaardwerk is aangevuld met nieuwe hoofdstukken over de werking van het principe in
(online) netwerken.
Regenboog in de nacht
Dominique Lapierre 2010-06-24 Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over de geboorte van Zuid-Afrika Zelden las ik de geschiedenis van
Zuid-Afrika zo helder en meeslepend beschreven als in dit boek. - Anna Enquist 6 april 1652: een handvol Hollandse tuinders stapt aan land op het zuidelijkste puntje
van Afrika. Hun opdracht: sla telen voor de bemanning van de passerende VOC-schepen uit Amsterdam die door scheurbuik worden gedecimeerd. De kolonisten houden het sla
telen echter al snel voor gezien en trekken naar het noorden om zich te vestigen in het uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de calvinistische traditie en met het
geloof het uitverkoren volk te zijn, gaan deze eerste kolonisten de confrontatie aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op zoek naar goud en diamanten komen ze
in aanvaring met de soldaten van koningin Victoria van Groot-Brittannië. De Boeren delven na twee Boerenoorlogen het onderspit, hoewel ze in twee Boerenrepublieken de
basis weten te leggen voor het apartheidsysteem in Zuid-Afrika. In 1994 komt aan dat systeem een einde als Nelson Mandela gekozen wordt tot de eerste zwarte president
van Zuid-Afrika. Dominique Lapierre werkte veertien jaar als journalist voordat hij schrijver werd. Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan veertig miljoen exemplaren
verkocht. De opbrengst van zijn boeken gaat naar de humanitaire hulporganisatie Action pour les Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit indrukwekkende boek van
harte aanbevelen, niet in het minst omdat de met elkaar verweven geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika onze aandacht ten volle waard is. - Irene van LippeBiesterfeld, Prinses der Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een gespleten ziel die langzaam heelt. Dit imponerende boek voert u mee op reis door de geschiedenis
van dit fascinerende land.- Foppe de Haan
Zwarte Magiërs
Trudi Canavan 2012-03-16 Hoewel Sonea is toegelaten tot het magiërsgilde, wordt ze er met weinig respect behandeld. Ze is tenslotte opgegroeid in de
sloppenwijken van Imardin en van lage komaf. En zulk gezelschap is in de ogen van haar hooggeboren medeleerlingen onacceptabel. Maar haar talent is onmiskenbaar en al
snel wordt ze toevertrouwd aan de zorgen van Akkarin, de opperheer van het Gilde en een van de machtigste magiërs van het land. Maar Akkarin draagt een gruwelijk,
duister geheim met zich mee... 'Dit boek heeft alles voor de liefhebber van goede fantasy: een wonderbaarlijke gedetailleerde wereld en een op-het-puntje-van-je-stoel
plot. Kortom, een must.' - Jennifer Fallon, auteur van de Kronieken van Wolfsblad
1325 boeddhistische manieren om gelukkig te zijn
Barbara Ann Kipfer 2008
Komt een paard de kroeg binnen
David Grossman 2015-04-15 In een zaaltje op een industrieterrein ten noorden van Tel Aviv staat de kleine, bebrilde stand-upcomedian Dov
Grinstein op het toneel. Elke keer dat het hem niet lukt het publiek aan het lachen te krijgen, slaat hij zichzelf schrikbarend hard in het gezicht. Als het publiek
begint te morren, spreekt een kleine vrouw de zaal toe vanaf de eerste rij. Zij leerde Dov kennen als kind: toen was hij een beetje vreemd, maar hij was de enige die
haar niet pestte. Door haar verhaal neemt Dovs optreden een persoonlijke wending. Hij vertelt over zijn vader Chezkel (kapper en handelaar in namaak-Levis) en moeder
Sara (kampoverlevende), en zegt dat hij vroeger op zijn handen liep om zijn droevige moeder aan het lachen te krijgen. Het publiek wil moppen, maar Dov gaat verder met
zijn eigen levensverhaal. Als tiener werd hij op een dag weggeroepen uit het premilitaire trainingskamp, omdat een van zijn ouders was overleden. Niemand vertelde hem
wie er dood was, en tijdens de rit naar Jeruzalem bedenkt hij van wie hij het erger zou vinden. Hij zet plusjes en minnetjes achter zijn vader en zijn moeder en vindt
zichzelf daarom een klootzak. Daar krijgt hij wel applaus voor, van de laatste drie mensen in de zaal. Komt een paard de kroeg binnen gaat over de levensreddende kracht
van grappen, over medelijden en vriendschap. Grossmans meesterlijke roman laat ons lachen en huilen tegelijk.
Relativiteit
Albert Einstein 1986 De opsteller van de relativiteitstheorie (1879-1955) behandelt ruimte- en tijdproblemen en de geldigheid van basisnatuurwetten in
bewegende coördinaatstelsels.
Gekidnapt door de Taliban
Dilip Joseph 2014-11-14 Het ongelooflijke verhaal van arts Dilip Joseph, Gekidnapt door de Taliban en bevrijd door SEAL team 6. Wat begint
als een routinebezoek aan een plaatselijke kliniek, verandert in een nachtmerrie als de kliniek wordt overmeesterd door Talibanstrijders. Arts Dilip Joseph en twee
medewerkers worden meegenomen. Na negen uur rijden door de woestijn komen ze aan op een geheime locatie, waar ze gruwelijke video s te zien krijgen van gemartelde
gevangenen. Doodgaan lijkt slechts een kwestie van tijd, maar te midden van al deze ontberingen ervaart Joseph ook de nabijheid van God. Er ontstaat bovendien een
bijzonder contact met een van de ontvoerders, de 19-jarige Wallukah. Na vier dagen is er in de vroege morgen plotseling veel rumoer. Het is een elite-eenheid van de
Navy SEALs, Team 6. Hun inval leidt tot een vuurgevecht waaruit maar weinigen levend ontsnappen. Dilip Joseph geeft als arts leiding aan Morning Star Development, een
organisatie die zich richt op medische zorg en preventieprojecten op het Afghaanse platteland. Zijn verhaal bleef lang rondzingen in de media, want het is zeer
ongebruikelijk dat de geheime organisatie Navy SEALs ingrijpt bij een ontvoering. Maar de nadruk in dit verhaal ligt niet op sensatie; het is juist een menselijk
verhaal over waardigheid, vasthoudendheid en geloof. Joseph schreef Gekidnapt door de Taliban samen met James Lund.
De familie Golden
Salman Rushdie 2017-08-17 In ‘De familie Golden’ van Salman Rushdie strijkt Nero Golden, een mysterieuze, puissant rijke weduwnaar uit Mumbai, vlak
na de inauguratie van Barack Obama met zijn drie zonen neer in een villa naast een weelderige tuin in New York. Ze zijn Mumbai ontvlucht nadat Goldens vrouw omkwam bij
de beruchte aanslagen op het luxe hotel – maar ook omdat de weduwnaar zijn leven er niet meer zeker was. Van begin af aan is buurman René, een documentairemaker op zoek
naar zijn volgende onderwerp, gefascineerd door het luxe leven van de familie Golden. De komst van een bevallige Russische gymnaste, en de geboorte van een vierde zoon,
doet de dynastie wankelen. Tegelijkertijd roeren zich duistere krachten in het land met de opkomst van een roekeloze, mediageile schurk met geverfd haar en
presidentiële ambities.
Het een als het ander
Ali Smith 2015-02-20 In 'Het een als het ander' vertelt Ali Smith twee levensverhalen: dat van het Engelse tienermeisje George anno 2013 en van
Renaissanceschilder Francesco anno 1460. George, die onlangs haar moeder heeft verloren, raakt gefascineerd door het werk van Francesco, terwijl de schilder het
rouwende meisje vanuit een andere dimensie observeert. Beide levensverhalen raken op onverwachte manieren met elkaar verstrengeld.

Witte dood
Robert Galbraith 2019-02-07 Het vierde deel van de geliefde Cormoran Strike-serie in midprice Billy, een labiele jongen, denkt als kind een moord gezien te
hebben. Hoewel hij zich geen concrete details kan herinneren, gaat hij toch met zijn verhaal naar privédetective Cormoran Strike. Die neemt hem direct serieus, maar
voor hij verder kan vragen, ontvlucht Billy in paniek zijn kantoor. Strike en Robin Ellacott – ooit zijn assistente, nu zijn partner bij het detectivebureau – proberen
Billy’s verhaal tot op de bodem uit te zoeken. Het onderzoek leidt hen via de achterstraatjes van Londen naar de Houses of Parliament, en naar een fraai maar
onheilspellend landhuis, ver weg op het platteland. Maar hun onderzoek verloopt verre van soepel: Strikes bekendheid als privédetective maakt het moeilijk om
onopvallend te blijven werken, en zijn relatie met Robin staat onder hoogspanning. Witte dood is zowel een fascinerend, opzichzelfstaand mysterie, als het
razendspannende volgende deel in het verhaal van Cormoran Strike en Robin Ellacott. In de pers ‘Een dikke pil waarin je je met liefde onderdompelt tot je met wallen
onder je ogen te laat op je werk verschijnt.’ Vrij Nederland ‘Een solide detective waarin vooral haar satirische talent schittert.’ de Volkskrant ‘Galbraith is op zijn
best in dit web van mysteries en bewijst zich opnieuw als unieke schrijver.’ **** NRC Handelsblad
De levens van anderen
Neel Mukherjee 2016-01-20 n het Calcutta van 1967 raakt Supratik, zonder dat zijn familie het doorheeft, betrokken bij een radicale politieke
groepering. In de ban van zijn idealen wil hij zijn leven en de wereld om hem heen veranderen – hij verdwijnt en laat alleen een briefje achter. In het ouderlijk huis
valt zijn familie, bestaande uit de grootouders, vijf volwassen kinderen en hun kinderen, uiteen. Tussen de verschillende gezinsleden ontstaat rivaliteit, het ooit zo
succesvolle familiebedrijf implodeert, en pijnlijke geheimen komen aan de oppervlakte. Ook om hen heen is het verval zichtbaar; de maatschappij raakt versplinterd, en
een grote omwenteling is niet meer tegen te houden.
De veertiende leugen
Maxine Paetro 2015-10-22 Detective Lindsay Boxer en alle leden van de Women’s Murder Club komen voor een groot feest bij elkaar in San Francisco.
Maar dan wordt Lindsay weggeroepen omdat er een vrouw midden op de dag op gruwelijke wijze is vermoord. Al snel duikt er een video op van een soortgelijke gewelddadige
moord waarbij de daders maskers dragen. San Francisco raakt in de ban van de moorden en Lindsay en de Women’s Murder Club moeten hun eigen veiligheid op het spel zetten
om de daders op te pakken voor er meer slachtoffers vallen.
Het ministerie van opperst geluk
Arundathi Roy 2017-06-15 'Hoe vertel je een versplinterd verhaal? Door langzaam iedereen te worden. Nee. Door langzaam alles te
worden.' Het ministerie van Opperst Geluk neemt ons mee op een indringende reis door het Indiase subcontinent - van de nauwe straatjes in het oude Delhi en de blinkende
winkelpromenades van deze snelgroeiende nieuwe wereldstad naar de besneeuwde bergen en de valleien van Kasjmir, waar oorlog vrede is en vrede oorlog, en waar zo nu en
dan de 'normaaltoestand' wordt afgekondigd. Anjum, die eerst Aftab heette, rolt een versleten Perzisch tapijtje uit op de gemeentebegraafplaats waar ze haar intrek
heeft genomen. We maken kennis met de onverbeterlijke Saddam Hussein, de onvergetelijke Tilo, en de drie mannen die van haar houden - onder wie Musa, wiens lot net zo
nauw verstrengeld is met het hare als hun armen ooit waren. Tilo's huisbaas, een van haar andere minnaars, is als waarnemend hoofd van de Inlichtingendienst
gestationeerd in Kaboel. Dan zijn er de twee Miss Jebeens: de eerste werd geboren in Srinagar en werd daar toen ze vier jaar was begraven op de overbevolkte
Begraafplaats der Martelaren; de tweede werd rond middernacht gevonden in New Delhi op een betonnen stoep in een kribbe van afval. Het Ministerie van Opperst Geluk is
een aangrijpende liefdesgeschiedenis en een maatschappelijke aanklacht ineen, een hartverscheurend, duizelingwekkend verhaal, dat nu eens fluisterend, dan weer
luidkeels wordt verteld, soms met een lach, soms door de tranen heen. De hoofdpersonen zijn allen beschadigd door de wereld waarin ze leven, maar hervinden hun kracht
door de liefde die ze tegenkomen op hun pad, en door hoop te blijven houden. Ondanks hun kwetsbaarheid verliezen ze nooit de moed. Hun afzonderlijke, kleurrijke levens
vervlechten zich in deze meeslepende, diepmenselijke roman, die de grenzen van de vertelkunst opnieuw definieert. Op elke pagina bewijst Arundhati Roy haar weergaloze
schrijftalent. Arundhati Roy (1961) kreeg voor haar debuutroman De God van Kleine Dingen, die in meer dan veertig talen werd vertaald, in 1997 de Booker Prize.
Sindsdien publiceerde Roy vijf non-fictieboeken. Het ministerie van Opperst Geluk, haar tweede roman, verschijnt twintig jaar na haar debuut. Ze woont in Delhi.
Artemis Andy Weir 2017-11-25 Na het wereldwijde succes van The Martian, ook in Nederland een bestseller, nu Artemis, het tweede boek van bestsellerauteur Andy Weir.
Van Artemis zijn de filmrechten inmiddels verkocht aan 20th Century Fox Jasmine Bashara, roepnaam Jazz, ervaart de kleine stad waar ze woont als beklemmend: steeds maar
weer dezelfde gezichten, dezelfde verhalen en de dagelijkse sleur van haar werk. Ze droomt van grote rijkdom en een beter leven op Aarde. Jazz is namelijk een van de
handvol kolonisten die in Artemis woont, de eerste en enige stad op de maan. Het leven op Artemis is zwaar als je geen rijke toerist of excentrieke miljardair bent, en
Jazz is verre van een van beide. Ze heeft torenhoge schulden, haar baantje als koerier levert nauwelijks genoeg op voor de huur van een klein appartement zo groot als
een metalen doodskist, en haar ontluikende carrière als smokkelaar wil ook maar niet van de grond komen. Als een kans zich voordoet om dit allemaal achter zich te laten
en eindelijk het leven te leiden waar ze al haar hele leven van droomt, peinst ze er niet over om neet te zeggen, zelfs al weet ze dat er een addertje onder het gras
zit. De perfecte misdaad plegen is nooit eenvoudig - al helemaal niet op de maan - maar de reacties die haar spectaculaire daad teweegbrengt, had niemand kunnen
voorzien en Jazz komt terecht in een samenzwering over de heerschappij van Artemis.
61 uur Lee Child 2010-06-08 Jack Reacher is in de 14e Jack Reacher-thriller van Lee Child precies op juiste moment op de juiste plek als de hel losbarst. In 61 uur, de
14e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, komt Reacher tijdens een extreem koude winter een paar dagen vast te zitten in Bolton, South Dakota. De lokale
politie heeft problemen die het kleine departement boven het hoofd groeien en Reacher biedt aan ze te helpen. Hoe erg kan het tenslotte zijn in een stadje als Bolton?
Wat Reacher echter niet weet, is dat over precies 61 uur de grootste internationale drugsdeal aller tijden op spectaculaire wijze uit de hand zal lopen. De klok tikt.
De Mexicaan is onderweg. De Rus heeft iedereen omgekocht. Maar niemand had gerekend op Jack Reacher... Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award
2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd
miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld.
De Boeken van de Nar / 2 De gouden Nar / druk 1
R. Hobb 2002-09-20 Na de dood van zijn wolf probeert FitzChivalric in zijn rol als Tom Dassenkop, bediende van Heer
Gouden, opnieuw te leren leven in de hofhouding.
Een geschiedenis van wolven
Emily Fridlund 2017-02-28 Hoe schuldig ben je als getuige van een drama? Linda leeft met haar ouders in wat is overgebleven van een
afgelegen hippiecommune en op school is ze een buitenbeentje. Ze vormt zich een beeld van de maatschappij op basis van wat ze in de buitenwereld observeert: een leraar
die wordt beschuldigd van het bezit van kinderporno en het ogenschijnlijk gewone leven van het gezin voor wie ze babysit. Maar de leraar is misschien onschuldiger dan
hij lijkt. En dat ‘normale’ gezin blijkt een stuk complexer wanneer ze hun doodzieke kind medische zorg ontzeggen. Linda raakt in beide situaties verstrikt en moet
uitzoeken wat het juiste is om te doen. Een geschiedenis van wolven is een indrukwekkende roman over schuld, extreem geloof en de kracht van perceptie. 'Ik heb zelden
zo'n verfijnd debuut gelezen. Poëtisch, complex en hartverscheurend mooi.' - T.C. Boyle ‘Het schroeit en zingt – een literaire tour de force!’ – Kirkus ‘Haar taalkunst
is fantastisch, rijk met levendige uitdrukkingen. Fridlund heeft op elegante wijze een memorabel hoofdpersonage met duistere neigingen gecreëerd en een boek dat
ontroerend en verontrustend is en dat de lezer zeker zal bijblijven.’ – Publishers Weekly ‘Prachtige taal en een triomf in toon en perspectief. Liefhebbers van
literatuur waarbij het om de personages draait, zullen dit geweldig vinden.’ – Booklist
De Engelse patient
Michael Ondaatje 2019-03-28 Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verzorgt Hana, een verpleegster, de enige patiënt die is achtergebleven in een
kapot gebombardeerde villa. Deze onbekende Engelsman is gered uit een brandend vliegtuig en is letterlijk zijn gezicht kwijt. Hana heeft slechts één aanwijzing voor het
achterhalen van zijn identiteit: een boek dat hij bij zich draagt, vol aantekeningen over een tragische liefdesgeschiedenis.
Algoritmen en datastructuren
Niklaus Wirth 1989 Inleiding in het programmeren, bestemd voor programmeurs.
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.
Vloed van vuur
Amitav Ghosh 2016-03-31 Het is 1839 en de spanning tussen China en Brits-Indië is tot het kookpunt gestegen door het algehele verbod op opiumsmokkel. Er
is geen oplossing in zicht en de Britse overheid verklaart China de oorlog. Een van de benodigde schepen voor de Eerste Opium-oorlog, de Hind, vaart naar het Oosten,
van Bengalen naar China. Tijdens de tumultueuze tocht komt een gevarieerde groep reizigers samen, elk met een eigen reden voor zijn aanwezigheid. Onder deze mensen
bevinden zich Zachery Reid, een berooide zeeman op zoek naar zijn eerste liefde en Shireen Mondi, een vastberaden weduwe die onderweg is naar China om de erfenis van
haar ex-man op te strijken. Vloed van vuur is een rijk bevolkte en opwindende, prachtig geschreven roman, boordevol historische details en adembenemende avonturen. Een
schitterend boek om los te lezen, maar bovenal het perfecte slot van het epische meesterwerk de Ibis-trilogie.
De smalle weg naar het verre noorden
Richard Flanagan 2014-08-30 Richard Flanagan schreef een meesterwerk over de gruwel van de oorlog en de onmogelijkheid van de
liefde Augustus, 1943. In een uitzichtloos Japans krijgsgevangenenkamp aan de Birma-Siam Dodenspoorlijn wordt de Australische legerarts Dorrigo Evans achtervolgd door
een vroegere liefdesaffaire met Amy, de jonge vrouw van zijn oom. Terwijl hij knokt om zijn manschappen van uithongering, cholera en andere wreedheden te redden, krijgt
hij een brief die zijn leven voor altijd zal veranderen.De smalle weg naar het verre noorden is een gruwelijk mooi coming-of-ageverhaal, niet alleen over de
onmenselijkheden en de verschrikkingen van de oorlog, maar ook over de liefde in al haar vormen. Het is het relaas van een oorlogsheld die hunkert naar passie en
erkenning, alleen maar om erachter te komen wat hij verloren heeft.
Een theelepel aarde en zee
Dina Nayeri 2013-04-18 De elfjarige Saba Hafezi en haar tweelingzus Mahtab groeien op in de jaren tachtig op het Iraanse platteland. Ze zijn
gefascineerd door Amerika en houden lijsten van Engelse woorden bij, verzamelen illegale exemplaren van het tijdschrift Life en genieten van ongecensureerde
televisieprogrammas en rockmuziek. Als Sabas moeder en zus opeens verdwijnen en zij en haar vader alleen achterblijven, weet ze zeker dat ze zonder haar naar Amerika
zijn verhuisd. Terwijl ze opgroeit en gebukt gaat onder het nieuwe islamitische regime, zoekt Saba troost in het feit dat haar zus ergens de westerse versie van haar
leven leidt. Haar ouders hebben haar geleerd dat 'ieders lot in bloed is geschreven, en dat tweelingen dezelfde levens leiden, ook al zijn ze gescheiden door land en
zee.'
I. C. Equivalents
A. M. Hoebeek 1976
Brandhaard Azië : oorlogsdreiging en conflicten in Afghanistan, Pakistan, India, Kashmir en Tibet
Eric S. Margolis 2002
Objectgeorinteerde software engineering
Stiller 2002
Rapport van de Club van Rome
Dennis L. Meadows 1972
De dood van Jezus
J.M. Coetzee 2019-11-22 David is tien jaar geworden en voetbalt elke week met zijn vrienden. Ze hebben geen teams of regels: soms staan er dertig in
het veld en soms slechts vijf. Op een dag nodigt de directeur van een naburig weeshuis hen uit een wedstrijd tegen de wezen te spelen. Misschien vinden ze het leuk om
zichzelf eens te meten met een echt team, om hun best te doen en alles te geven om te winnen. Maar David gaat veel verder dan dat. Hij besluit zijn thuis te verlaten en
intrek te nemen in het weeshuis. Zijn ouders, Inés en Simón, kunnen niets doen om hem daarvan te weerhouden. Kort na zijn vertrek wordt hij opgenomen in het ziekenhuis
vanwege een mysterieuze aandoening. Hij lijkt niet meer te redden. Steeds meer verliezen de ouders hun grip op de zoon die in alles hun tegenovergestelde lijkt. Wie is
deze jongen eigenlijk, die het leven probeert te begrijpen door middel van nummers, sterren, dans en voetbal? En wie zijn zijn ouders zonder hem? De dood van Jezus is
het laatste deel van Coetzees poëtische en filosofische saga over het leven van David. Een stralend en vluchtig leven, als een komeet die de lucht doorkruist. Met deze
roman die naar de oorsprong van alles zoekt, biedt de Nobel-laureaat eens te meer het meest prachtige werk.
Inleiding informatica
J. Glenn Brookshear 2005
Gezinsleven
Akhil Sharma 2014-06-25 De veertigjarige Ajay blikt terug op zijn jeugd in India en de beginjaren in zijn nieuwe thuisland, de Verenigde Staten. Vooral de
periode net na de emigratie was heel heftig. Net wanneer zijn oudere broer Birju tot een prestigieuze middelbare school is toegelaten, verandert een tragisch ongeluk
het lot van het hele gezin. Birju wordt het middelpunt van de familie, vader raakt aan de drank en moeder wordt steeds wispelturiger, en Ajay zoekt zijn toevlucht in
boeken. Deze duister-komische maar ook liefdevolle roman, verteld vanuit het perspectief van de jongste zoon Ajay, toont de strijd, de woede, en het schuldgevoel van
een gezin in een poging om bij elkaar te blijven. Akhil Sharma (1971, Delhi) is een Indiaas-Amerikaanse auteur. Op achtjarige leeftijd emigreerde hij naar de Verenigde
Staten en hij groeide vervolgens op in Edison, New Jersey. Hij studeerde aan Princeton University en Harvard Business School. Sharma is auteur van meerdere bekroonde
korte verhalen en zijn roman Een gehoorzame vader won in 2001 de PEN/Hemingway Award en de Whiting Writers Award.
Zes dagen
Ryan Gattis 2015-09-22 Op 29 april 1992 om 15.15 uur spreekt een jury in Los Angeles twee agenten vrij van de aanklacht van excessief geweld tegen Rodney
King. Minder dan twee uur later staat de stad, toch al een kruitvat van rassenhaat, in brand. Wat volgt is een orgie van rellen en geweld die zes dagen aanhoudt. Er
vallen zestig doden. Maar wat weinigen weten is dat terwijl de stad brandt, gangs hun kans schoon zien om elkaar ongestoord te lijf te gaan. Daarbij wordt een onbekend
aantal mensen vermoord. In deze adembenemende en filmische literaire meesterproef zoomt Ryan Gattis in op zes levens die met elkaar verbonden zijn in deze gruwelijke en
angstaanjagende omstandigheden. Twee gangsters, een tacoverkoper, een verpleegster, een graffiti-artiest, een brandweerman: samen tonen ze ons het wild kloppende hart

van LA. Een complexe en fascinerende stad die even warmbloedig is als dreigend. Gattis is een groot nieuw talent. Voor deze ambitieuze roman drong hij diep door tot de
gang scene in LA – een relevant, wreed en betoverend epos over misdaad, ras, wraak, loyaliteit en liefde in de chaos van South Central LA.
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