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Nieuw deel in de bestseller-serie Vespasianus Het jaar 58 na Christus: in Rome heerst chaos. Keizer Nero heeft zich omringd met handlangers en trekt ’s nachts plunderend
door de straten, dood en verderf zaaiend. Intussen heeft Nero’s extravagantie nieuwe hoogten bereikt. Zijn astronomische uitgaven zetten de noodlijdende provincies zwaar
onder druk. Kan Nero zich terugtrekken uit Britannia en welke prijs zal dat hebben voor het keizerrijk? Terwijl de bankiers van het keizerrijk in paniek hun uitstaande bedragen
proberen te innen, wordt Vespasianus naar Londinium gestuurd op een geheime missie. Hij raakt tegen zijn wil betrokken bij de wrede opstand van Boudicca, een vrouwelijke
krijger die uitzonderlijk dapper is. Als de rebellie aan steun wint, moet Vespasianus vechten om de vijanden van Rome het hoofd te bieden en zijn taak te volbrengen voordat
Britannia in vlammen opgaat.
Ivor Tesham, een jonge, knappe en ambitieuze politicus, wil zijn minnares Hebe Furnal een onvergetelijk en spannend cadeau voor haar verjaardag geven: ze wordt zogenaamd
ontvoerd. Terwijl Ivor met de champagne zit te wachten, verstrijkt het tijdstip waarop Hebe zou moeten verschijnen. Pas de volgende dag hoort hij dat de auto waar Hebe in zat,
verongelukt is. De chauffeur en Hebe zijn dood, de handlanger zwaar gewond. Geschokt door de gebeurtenis, maar vooral bang dat uit zal komen dat hij Hebes minnaar was en
achter de nepontvoering zat, wil Ivor er alles aan doen om erachter te komen of iemand hem kan verraden. Er is één vrouw die het zou kunnen weten, want zij was Hebes alibi
op de dagen dat deze haar minnaar zag. Maar wat weet zij precies?
Gekleed in een safaripak en voorzien van een muskietennet reist Casey Michaels af naar A'Qaban voor een sollicitatiegesprek met sjeik Rafik al Rafar. Ze verwacht een barre
kamelenrit door de woestijn, gevolgd door een ontmoeting met een man in een lang gewaad. Maar de sjeik blijkt strak in het pak te zitten, en hij leidt haar rechtstreeks naar zijn
moderne kantoor. Daar staat ze dan met een onflatteuze flaphoed op haar hoofd! En ze krijgt het bijzonder warm van de zwoele blik waarmee de knappe woestijnprins haar
opneemt. Had ze haar rugzak nu maar volgestouwd met sexy lingerie, in plaats van die veel te grote zandwerende onderbroeken...
• Come funziona la Borsa • Forex, Opzioni e Commodity • Come scegliere il broker • Come controllare il rischio Una rivoluzionaria raccolta per imparare a gestire le proprie
risorse economiche e raggiungere la Libertà Finanziaria. Tratto da ?Quello che devi sapere sul denaro”, pubblicato da Gribaudo. Numero caratteri: 96.560
Zac Hutchinson, tien jaar oud, verzamelt feitjes: octopussen hebben drie harten, Usain Bolt is de snelste man op aarde, er zijn maar drie dieren met een blauwe tong. Maar
niemand vertelt hem het enige feit dat hij écht wil weten: wie zijn vader is en waar die is. Alles wat zijn moeder erover loslaat, is dat Zacs vader de enige man is waarvan ze ooit
echt heeft gehouden. Zac besluit dat er niks anders op zit dan op zoek te gaan. Samen met zijn astmatische maatje Teagan probeert hij zijn moeder haar happilyever- after te
geven. Maar waar Zac snel achter komt, is dat mensen soms een hele goede reden hebben om te verdwijnen. In een verhaal over de impact van verlies, geheimen en leugens
op een gezin, laten de personages zien dat liefde – hoe klein of hoe groot ook – altijd overwint. Een ontroerende roman over familierelaties, schuld en de kracht van tweede
kansen.
Rusland rond 1500. Grote plagen kondigen het einde van de wereld aan, terwijl grensoverschrijdende ontdekkingen Europa ongedachte perspectieven bieden. Een
kruidendokter ervaart zijn eigen machteloosheid en gaat zwerven. Hij wordt een ander mens, meermalen zelfs: als heilige dwaas, pelgrim, monnik en ten slotte kluizenaar voelt
hij zijn helende krachten groeien. Zijn naam verandert mee. Gaandeweg beginnen herinneringen, avonturen en visioenen, verleden, heden en toekomst in elkaar over te lopen.
Taal en tijd worden vloeibaar. Tot de cirkel zich opent. Taal- en geschiedwetenschapper Jevgeni Vodolazkin speelt in deze ‘ahistorische roman’ een literair spel vol humor en
met een vleugje magie. Jevgeni Vodolazkin (Kiev, 1964) is gepromoveerd in de oud-Russische letterkunde en kent de kroniekschrijving van de 11e t/m de 15e eeuw als geen
ander. Hij is verbonden (geweest) aan de universiteiten van Sint-Petersburg en München, heeft inmiddels ruim 100 monografieën, essays en wetenschappelijke artikelen op zijn
naam en werkt mee aan diverse uitgaven en periodieken. In 2009 brak hij door als prozaschrijver met de roman Solovjov en Larionov (nog niet in het Nederlands vertaald). Met
Het groen van de laurier veroverde hij zich in 2013 definitief een plaats in de Russische literatuur. Dit boek werd een sensatie en won meerdere prestigieuze nationale
literatuurprijzen. Vodolazkin zelf geldt inmiddels als ‘de Russische Umberto Eco’ — een aanduiding die met een flinke korrel zout te nemen is, maar die wel iets zegt over de
weerklank die zijn werk vindt.
Na de dood van haar vader staat Kate Farleigh er alleen voor. Omdat ze liefdadigheid verafschuwt, besluit ze als dienstmeid te gaan werken. Dat gaat Lady Cahill, de peettante
van haar moeder, te ver. Kordaat ontvoert ze Kate om haar in Londen een welgestelde echtgenoot te bezorgen. Als ze overnachten op het landgoed van haar kleinzoon Jack,
ziet Kate hoe verwaarloosd het is, daarom stelt ze voor als huishoudster voor hem te gaan werken. De baan blijkt veel moeilijker dan verwacht. De norse, supermannelijke Jack
roept gevoelens in haar op die ze niet kan bedwingen; volkomen ongepaste, schaamteloze gevoelens! Waar mogelijk zal ze hem uit de weg moeten gaan. Helaas wordt dat
voornemen ernstig ondermijnd - door Jack Carstairs zelf!
Een jonge vrouw zoekt naar een plek om zich thuis te voelen Witte Jasmijn is het spannende en dramatische verhaal van de eigenzinnige Pree Fincastle en haar zoektocht naar geluk en
liefde in Noord- India halverwege de negentiende eeuw. Pree groeit op in een bescheiden missieziekenhuis net buiten Lahore. Haar leven als fatsoenlijke missionarisdochter verandert
volkomen als haar vader sterft en zijn vele geheimen een voor een worden onthuld. Verstoten door de kerk en zonder geld op zak gaat ze op zoek naar haar jeugdliefde Kai, de enige die ze
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durft te vertrouwen. Maar Kai is niet de man die ze denkt dat hij is. De geheimen die hij met zich meedraagt onthullen de schokkende waarheid van haar familiegeschiedenis en brengen Pree
naar een nieuwe wereld en een nieuw leven. Van de nauwe straatjes en kleurrijke bazaars van Peshawar tot de besneeuwde bergtoppen van de Himalaya, Witte Jasmijn is een
adembenemende vertelling van liefde, tragedie en hoop. Een verhaal om nooit meer te vergeten.
Questo libro è una guida indispensabile per comprendere il funzionamento e il comportamento del Forex, mercato sul quale vengono scambiate, 24 ore su 24, le valute di tutto il mondo. Nella
parte iniziale sono descritte le caratteristiche di questo mercato (Over The Counter) per poi passare a un’analisi più operativa, individuando le variabili macroeconomiche che condizionano il
comportamento dei cambi e le correlazioni esistenti tra le diverse valute. Il volume si concentra sulle metodologie proprie dell’Analisi Tecnica (Analisi Tecnica di Base, Oscillatori, Medie
Mobili, Candele Giapponesi, Onde di Elliott, Analisi Tecnica Avanzata, Money Management), spiegando come studiare il comportamento passato dei prezzi, sia a livello giornaliero sia a livello
intraday, per cercare di anticiparne le future evoluzioni. Scritto con stile chiaro e adatto a tutti, il testo è di facile lettura anche per i meno esperti sull’argomento, grazie ai numerosi esempi
tratti dall’operatività giornaliera dell’autore e alla costruzione di semplici ma valide strategie sui principali cross valutari.
In Europa in sepia dwaalt Dubravka Ugrešic van de Amerikaanse Midwest tot Zuccotti Park, en van de Ierse Aran-eilanden tot Jeruzalems Mea Shearim, van de tristesse van de Nederlandse
Vinex-wijken tot de rellen in Zuid-Londen. Ondertussen stipt ze tal van kwesties aan, van de lusteloosheid in Centraal-Europa tot de verveling in de Lage Landen. Met een vinger aan de pols
van een uitgeput Europa en een andere aan die van postindustrieel Amerika, onderzoekt Ugrešic de fall-out van politiek falen en de vuilnisbelt van de populaire cultuur. Met compassie en vol
melancholische twijfel schrijft ze in deze essaybundel over de verdwijning van de toekomst, de zorg over het feit dat er geen nieuwe utopieën zijn verschenen na de ineenstorting van het
communisme, en hoe onze tijd er een is van ongebreidelde nostalgie en zucht naar het verleden. Getemperd door Ugrešic’ lichte toon en haar instinct voor het absurde, is Europa is sepia
een bundel vol betoverende wanhoop.
Aanwijsprentenboek met cartoonachtige illustraties in kleur over zaken uit de directe omgeving van peuters. Vanaf ca. 2 jaar.
De zoektocht van een onderzoeksjournaliste naar een man die is verdwenen tijdens zijn hobby, schatzoeken via GPS, leidt tot gevaarlijke tochten door een letterlijke en figuurlijke duisternis.
Programma di Forex Trading System Come Realizzare un Sistema Automatico per Guadagnare Denaro in Borsa COME FUNZIONA IL TRADING AUTOMATICO Cosa sono esattamente i
trading system. Quali vantaggi offre l'uso di sistemi automatici e quali rischi ti consente di evitare. Scopri perché programmare trading system ti offre due fonti di guadagno. Capire come
applicare il trading system al Forex. COME OPERARE NEL FOREX IN MODO VINCENTE Analisi tecnica e analisi fondamentale: cosa sono e a cosa servono. Conoscere i segnali di ingresso
e utilizzarli in maniera combinata per muoverti con maggiore tranquillità. Perché devi imparare a impostare il trailing stop. COME INSTALLARE RAPIDAMENTE I PROGRAMMI Imparare a
conoscere la piattaforma MetaTrader. Cosa devi considerare per scegliere un buon broker. Appoggiarti a un server virtuale: come e perché. COME PROGRAMMARE CON FACILITÀ Nozioni
di programmazione: cosa sono le variabili. A cosa servono le funzioni di input e output. Imparare a conoscere gli operatori aritmetici, di confronto e logici. Come utilizzare con profitto le
istruzioni condizionali. Come utilizzare con profitto le istruzioni iterative. COME REALIZZARE TRADING SYSTEM CON MQL4 Qual è la struttura di un programma MQL4. Come aprire e
modificare un ordine su MQL4. A cosa servono le funzioni Close, Open, Low e High. Quali sono le istruzioni dei principali indicatori di analisi tecnica. COME COLLAUDARE IL TUO TRADING
SYSTEM Usare MetaQuotes per compilare il codice MQL4. Cosa è necessario impostare prima di lanciare un trading system. Come collaudare il tuo sistema automatico di trading. Quali
parametri deve rispettare un sistema di trading efficace. COME TROVARE OTTIMI TRADING SYSTEM GRATUITI Le risorse messe a disposizione dal sito ufficiale dell'MQL4. Come capire
qual è il trading system che fa per te. Cosa devi integrare nei trading system per difendere il tuo capitale. Come ottenere segnali di ingresso efficaci e come gestire le perdite. COME
VENDERE IL TUO TRADING SYSTEM Preparare le basi per la vendita: sito e sistema di pagamento. Come comunicare con i tuoi utenti. Scoprire i principali strumenti di marketing.
Het gevoel dat we onderling en met het universum verbonden zijn is niet nieuw. Traditionele volkeren waren zich bewust van immateriële connecties en ze maakten deel uit van hun dagelijks
leven. De moderne wetenschap ontkent deze connecties en gelooft alleen in dat wat zichtbaar is of wetenschappelijk bewezen. Twintig vooraanstaande deskundigen op het terrein van
psychiatrie, natuurkunde, filosofie, antropologie, bijna-doodervaring en spiritualiteit vertellen over hun ervaring en interactie met het kosmisch geheugenveld. Hun ervaringen worden nu
ondersteund en bewezen door nieuw wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat er een kosmisch geheugenveld is dat alle informatie bevat uit verleden, heden en toekomst. Op dit moment
neemt de frequentie en sterkte van deze Akasha-ervaringen toe. Ze zijn onderdeel van een grootschalige evolutie van het menselijke bewustzijn. Er is een grootschalige evolutie gaande van
het menselijk bewustzijn
De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een barre overtocht naar Amerika,
komen ze eindelijk aan in de haven van New York. In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven
betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt
een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees
verder »
Het is al zestien jaar geleden dat Agnes werd ontvoerd in het vakantiedorp Brantevik, waar ze werd opgesloten in een donkere kelder en haar baby af moest staan na de geboorte.
Tegenwoordig leidt Agnes met haar man Tobbe en dochter Nicole een schijnbaar rustig familieleven in Bromma. Maar ze kan haar zoon Adam, zoals hij genoemd zou worden, niet vergeten.
De man die haar haar pasgeboren baby afnam, zit zijn straf in de gevangenis uit. De vrouw die hem hielp en het kind zijn nooit gevonden. Dan verdwijnt Agnes opnieuw. Nicole keert terug
naar Brantevik om te achterhalen wat er is gebeurd met haar moeder en haar broer. Maar dat brengt ook haar leven in gevaar.
Wanneer er aan de rand van Halifax een lichaam wordt gevonden dat jarenlang in het veen heeft gelegen, weet tatoeagekunstenares Kenzie Sloane onmiddellijk wie het is en wat dit voor
haar betekent. Een tattoo verbindt haar met dit meisje... en een zeventien jaar oud geheim. Advocate Kate Lange weet nog heel goed wie Kenzie Sloane is: de wildebras die tot dezelfde
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groep jongeren behoorde als waartoe Imogen, Kates zusje, zich vlak voor haar dood aangetrokken voelde. Nu heeft Kenzie haar nodig, en op haar beurt heeft Kate vele vragen die ze
beantwoord wil zien. Ze beseffen niet dat er nog iemand is die van het bestaan van de tattoo af weet, en die de geschiedenis erachter kent. Iemand die Kenzie nauwlettend in de gaten houdt,
wachtend op het perfecte moment om een oude belofte in te lossen...
Een monumentaal, Tolstojesk familie-epos dat zes generaties omspant tussen 1900 en nu. Acht levens van één Georgische familie, beginnend in een kleine stad tussen Georgië en
Azerbaidzjan, waar een getalenteerde chocolatier zijn dochters grootbrengt en en passant een recept bedenkt voor een verrukkelijke chocoladedrank met gevaarlijke krachten. Het brengt hem
rijkdom en aanzien, maar dat betekent in die tijd ook al spoedig een gevaar. Niza is de achterkleindochter van Stasia, een van de dochters van de chocolatier. Zij woont in Berlijn en vertelt op
eeslepende wijze, maar ook met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van haar familie en die van de ‘rode’ twintigste eeuw – een cruciale periode in de Europese geschiedenis
– met de opkomst en ondergang van de Sovjet-Unie, het wegvallen van het IJzeren Gordijn en de perestrojka.
Man-vrouwverhoudingen zijn in verandering. Nederland bevindt zich ergens tussen traditionaliteit en moderniteit: een moderne samenleving, maar met een nog onmiskenbare patriarchale
onderstroom. Om de economische groei ook in de toekomst mogelijk te maken kunnen we (vrouwelijk) talent niet laten lopen. Maar hoe staat het met de realiteit van alledag? Een optimaal
gebruik van vrouwelijk talent kent nog een aantal obstakels. Op het niveau van de samenleving als geheel, binnen arbeidsorganisaties, binnen huishoudens en binnen de houding van
personen. Over die obstakels gaat dit boek en over de vraag hoe deze te overwinnen. Dit boek wil zich niet tot analyses beperken, maar geeft aan het eind van ieder hoofdstuk praktische
adviezen hoe het beter kan.
Questo libro è dedicato a: 1. Quelli che sono stati morsi dalla crisi ma non vogliono arrendersi 2. Quelli che credevano di fare buoni investimenti in Borsa e invece è stata la Borsa ad investire
loro 3. Quelli che con il proprio stipendio faticano ad arrivare a fine mese 4. Quelli che temono di trovarsi all’improvviso senza stipendio e non saprebbero che fare per assicurare un futuro
alle loro famiglie 5. Quelli che non si accontentano più del solito tran tran 6. Quelli che vogliono aumentare la loro tranquillità finanziaria 7. Quelli che vogliono essere gli unici artefici del
proprio futuro 8. Quelli che io ci provo
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man
geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de
hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste
periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is
verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter

Forex trading Parte 2: Due strategie con pivot settimanali In questo libro troverai la seconda parte della serie "Forex Trading", di Heikin Ashi Trader Come è noto, i mercati
valutari vengono influenzati dalle news. Tuttavia, poiché le notizie sono rare, la maggior parte dei rapporti di cambio si muove lateralmente per l'80% del tempo. In altre parole: è
molto difficile scambiare valute in modo proficuo con strategie in trend. La serie "Forex Trading" tratta dunque delle strategie specificamente progettate per i mercati laterali. I
"Pivot" nel Forex sono un fenomeno molto interessante, perché qui, vari ordini di acquisto o di vendita sono in attesa di essere eseguiti. Chiunque studi i grafici delle coppie di
valute scoprirà che il mercato spesso gira verso questi cosiddetti "pivot" e inizia a muoversi nella direzione opposta, almeno temporaneamente. In questo breve eBook, Heikin
Ashi Trader introduce due semplici strategie forex, usando una tecnica basata sui pivot settimanali. Questi sono facili da capire e implementare (anche con account di piccole
dimensioni) e risultano quindi eccellenti per i trader che cercano strategie forex da poter scambiare con successo senza la necessità di effettuare molte analisi. Sommario Come
fare trading con la tecnica dei pivot settimanali Strategia 1: Fare trading con i pivot Strategia 2: La strategia degli "ultimi 20 pip" Devo cambiare i parametri se il trading non sta
andando bene?
Bij verschijning in 1798 deed Lyrische balladen de literatuur op haar grondvesten schudden. Hier waren geen dichters aan het woord die hun verzen in het strenge korset van
klassieke vormen persten. Wordsworth en Coleridge experimenteerden met een eenvoudiger, alledaagser taalgebruik en gaven natuur en gevoel alle ruimte. `Poëzie is de
spontane opwelling van krachtige gevoelens. Zo luidde het credo van Wordsworth in het voorwoord dat hij schreef bij de editie van 1800. Het werd een programma voor de
Angelsaksische romantici. En nog altijd is het hét motto voor de romantische poëzie. Diverse gedichten uit de Lyrische balladen groeiden uit tot klassiekers. Dat geldt met name
voor `Het gedicht van de oude zeeman van Coleridge en `Tintern Abbey van Wordsworth.
Il termine “derivati” indica la caratteristica fondamentale di questi prodotti: il loro valore deriva dall’andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un
evento osservabile oggettivamente. L’attività, ovvero l’evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il “sottostante” del prodotto derivato. Il sottostante
può essere costituito da attività finanziarie (considerando tra queste anche le valute) e merci: nel primo caso abbiamo i financial derivatives, nel secondo i commodity derivatives.
La relazione - determinabile attraverso funzioni matematiche - che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, anche detto “pay-off”. I
prodotti derivati sono utilizzati, principalmente, per tre finalità: • Finalità di copertura o, anche, hedging: ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente. • Finalità
speculativa: assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto, assumendo anche rischi di perdita non indifferenti. Gli strumenti derivati sono strumenti con un
elevato grado di leva finanziaria: guadagno e perdita potenziali sono molto grandi. • Finalità di arbitraggio: conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate
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sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione. Il problema più complesso dei derivati è, da sempre, quello della determinazione del loro
valore o, meglio della loro stima. E’ un aspetto particolarmente importante e, nello stesso tempo, critico, in quanto richiede complesse attività di analisi. Abbiamo già detto che
esso varia in relazione all’andamento del sottostante, secondo una relazione, propria di ciascun derivato, rappresentata da una funzione matematica. In questo senso si afferma
che il valore dei prodotti derivati è connesso sia al sottostante sia al pay-off. La stima del valore dei prodotti derivati, a un certo momento, richiede la capacità di simulare i
possibili scenari futuri del sottostante al fine di determinare, per ciascuno scenario, il conseguente valore del pay-off. Pertanto, il valore del derivato è la media dei valori assunti
dal pay-off ponderati per le probabilità di accadimento di ciascuno scenario (avranno maggiore peso gli scenari più probabili), scontata del valore finanziario del tempo (e cioè
riportata al momento della valutazione).
Maria (ik-figuur) krijgt op haar twaalfde verjaardag een jonge slaaf cadeau. Zij kan met hem doen en laten wat ze wil. Vanaf ca. 10 jaar.
Binnen de oncologie, de kindergeneeskunde en de transplantatiegeneeskunde ontvangen patiënten vaak geneesmiddelen die balanceren tussen effectiviteit en toxiciteit. De
effectiviteit en veiligheid van een medicijnbehandeling bij deze patiënten kan verbeterd worden door onderzoek te doen naar de farmacokinetiek (de relatie tussen dosis en
bloedconcentratie) en farmacodynamiek (de relatie tussen concentratie en effect) van deze middelen. Met behulp van nieuwe, geavanceerde analysetechnieken wordt
onderzocht of er specifieke demografische, genetische en/of pathologische factoren zijn die verschillen in geneesmiddelkinetiek en -dynamiek tussen patiënten kunnen verklaren.
De geïdentificeerde factoren worden vervolgens gebruikt om de behandeling met medicijnen te individualiseren en te optimaliseren: een pil op maat.
Sergio Herman maakte een wereldreis om zijn culinaire kennis uit te breiden. Samen met Axel Daeseleire, die even gepassioneerd is over vreemde culturen en producten, ging
hij op avontuur. Met 'eten' als universele taal verkenden ze verschillende regio's over de hele wereld. Dit boek is het resultaat van die tournee: aan de hand van 30
streekgebonden gerechten en tal van culinaire verhalen neemt Sergio je mee op culinaire wereldreis. Van de rijkelijke banketten van de maharadja in India tot de streetfood van
Mexico-Stad.
Dutch: An Essential Grammar shows, step by step, how the language is constructed. It presents a lively and accessible description of the language using plenty of relevant
examples. Particular attention is paid to areas of difficulty for English speakers. With a range of suporting exercises and lavish use of illustration, this is the ideal first grammar for
the Dutch learner.
In Alles waar ik spijt van heb keert de verteller na vele jaren terug naar de plaats van zijn jeugd, een stadje in het noorden van Frankrijk, om zijn moeder te begraven. Gedurende
de periode die hij in het plaatselijke hotel, het ortuarium, de kerk en de kleine straatjes van het stadje doorbrengt, keert hij terug naar zijn kinderjaren. Hij denkt terug aan zijn
mysterieuze grootouders en aan zijn vader die in een verre oorlog gestorven zou zijn. Maar hij herinnert zich vooral zijn geliefde moeder. Wat bracht hem ertoe haar en zijn
geboorteplaats op zijn zestiende te verlaten om nooit meer terug te keren? Alles waar ik spijt van heb is een intense, sfeervolle roman over familiegeheimen en de eeuwige
zoektocht naar zelfinzicht. Een stilistisch hoogtepunt in het oeuvre van Philippe Claudel.
Spinazie tussen je tanden bij een formele lunch, een zoen die op een mond belandt, over iemand praten terwijl hij achter je staat of een glas wijn omgooien tijdens een date –
ongemakkelijke momenten kennen we allemaal. Bij twintig procent van de mensen wijkt het gedrag echter vaak af van de sociale norm omdat ze sociale signalen niet oppikken
en de vaardigheden die nodig zijn voor soepel verlopende sociale contacten niet onder de knie krijgen. Zij lijden aan chronische awkwardness, sociale onhandigheid. Ty Tashiro
beschrijft hoe je dankzij de eigenschappen die je sociaal onhandig maken juist buitengewone prestaties kunt leveren – mensen met awkwardness zijn vaak bijzonder
getalenteerd.
Il Libro descrive alcune tecniche operative di Trading Systems per il Forex che possono essere applicate per operare sui Mercati Finanziari da un Trader sia in modo manuale
che Automatico utilizzando come strumento il software EA 'Forex EVOLUTION' per piattaforme MT4 a cui il Libro fa inoltre da Guida di riferimento. Gli Algoritmi implementati
hanno anche l'obiettivo di far realizzare un 'Trading' libero da STRESS ED EMOTIVITA'. Il Libro, pur essendo tecnico e specialistico, è di facile lettura adatto a tutti neofiti e
professionisti del trading. Le Tecniche descritte utilizzano diversi metodi Griglia con caratteristiche variegate, Scalping di innumerevoli tipologie, Trading elaborato su Segnali da
analisi candele, con nuove possibilità operative e possono consentire in molti casi di realizzare anche idee e strategie del traders. Nel Libro, oltre 240 pagine con Appendici, è
presente anche una tecnica di trading manuale dell'Autore. Il trader entrerà in un vero percorso formativo - conoscitivo di tecniche di trading che, con tanto lavoro, abbiamo
profondamente analizzate – studiate - implementate in algoritmi automatici evoluti.
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