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Eén lange zomer in de jaren dertig. Het leven van de jonge Margaret Marsh verandert plotsklaps wanneer Lydia, een
wereldwijs en stoer dienstmeisje, bij Margarets religieuze familie intrekt. Na de geboorte van Margarets broertje worden
ze elke woensdag het huis uitgestuurd om samen van de idyllische Engelse kust te genieten. Langzaam komt Margaret
erachter dat de wereld lang niet zo keurig en vroom is als ze altijd had gedacht. Ook het huwelijk van haar ouders blijft
niet onberoerd door de komst van het dienstmeisje. Ondanks zijn krampachtige obsessie met zonde en deugdzaamheid
is haar vader niet tegen Lydia’s charmes bestand. Alle keurslijven gaan af en het leven van de stijve Engelsen trilt op
zijn grondvesten. Op de klippen vertelt over volwassen worden, religie en onderhuidse verlangens. Het is Jane Gardam
in volle glorie, compleet met tragikomische scènes, warmte, wijsheid en intrigerende perspectieven.
De politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig jongetje in Zuid-Afrika.

Sidestep VoIP Catastrophe the Foolproof Hacking Exposed Way "This book illuminates how remote users can probe, sniff, and
modify your phones, phone switches, and networks that offer VoIP services. Most importantly, the authors offer solutions to
mitigate the risk of deploying VoIP technologies." --Ron Gula, CTO of Tenable Network Security Block debilitating VoIP attacks by
learning how to look at your network and devices through the eyes of the malicious intruder. Hacking Exposed VoIP shows you,
step-by-step, how online criminals perform reconnaissance, gain access, steal data, and penetrate vulnerable systems. All
hardware-specific and network-centered security issues are covered alongside detailed countermeasures, in-depth examples, and
hands-on implementation techniques. Inside, you'll learn how to defend against the latest DoS, man-in-the-middle, call flooding,
eavesdropping, VoIP fuzzing, signaling and audio manipulation, Voice SPAM/SPIT, and voice phishing attacks. Find out how
hackers footprint, scan, enumerate, and pilfer VoIP networks and hardware Fortify Cisco, Avaya, and Asterisk systems Prevent
DNS poisoning, DHCP exhaustion, and ARP table manipulation Thwart number harvesting, call pattern tracking, and conversation
eavesdropping Measure and maintain VoIP network quality of service and VoIP conversation quality Stop DoS and packet floodbased attacks from disrupting SIP proxies and phones Counter REGISTER hijacking, INVITE flooding, and BYE call teardown
attacks Avoid insertion/mixing of malicious audio Learn about voice SPAM/SPIT and how to prevent it Defend against voice
phishing and identity theft scams
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is
anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als Jojanneke en
Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die
vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe
regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens
van binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim
publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus (2009) won ze de Black
Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct,
precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
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