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As one of the original Thirteen Colonies and birthplace of the American Revolution, Massachusetts has continued the rich tradition of liberty
throughout its storied history, becoming a primary contributor to many fields of human endeavor in American society. Massachusetts native
August C. Bolino profiles two hundred significant historical personages from this state in "Men of Massachusetts." Beginning with a brief
history, Bolino traces the role individual men have played throughout the state's nearly four-hundred-year history, offering a concise and
informative profile of each one. He discusses how Massachusetts has been a leader in reform movements, including education, the abolition
of slavery, and women's and African American suffrage. In addition, Bolino depicts how people of Massachusetts spread culture in literature,
music, entertainment, and sports, championed liberty, encouraged entrepreneurship, and paved the way for us in the twenty-first century.
Profiles include such storied figures as John Adams and Oliver Wendell Holmes, Henry David Thoreau and Nathaniel Hawthorne, Elias Howe
and Calvin Coolidge, and, of course, the Kennedy family. A true testament to the remarkable achievements of the people of Massachusetts,
this compendium shows the fruits of true liberal philosophy.
Betoverend en meeslepend verhaal over een meisje en een weelderig hotel, een familiegeheim en een verboden boek vol raadsels. 'WIJ
ZIJN DRIE WEKEN MET VAKANTIE. HET HUIS IS AFGESLOTEN. IN DEZE ENVELOP ZIT EEN TREINKAARTJE. NEEM DE TREIN
NAAR HET WINTERHUIS HOTEL.' Bij de voordeur vindt Elizabeth dit briefje, met een stapeltje kleren en wat kleingeld in een plastic tas.
Noodgedwongen vertrekt ze, in haar eentje. Ze komt bij een prachtig maar raadselachtig hotel, met een snoepkeuken, een filmzaal, een
meer om op te schaatsen en de grootste bibliotheek die ze ooit heeft gezien. Daar geldt maar één verbod. En daar vindt Elizabeth een oud,
geheimzinnig boek waarin letters verschijnen die alleen zij kan zien. Er rust een vloek op Winterhuis Hotel en Elizabeth is misschien wel de
enige die de vloek kan opheffen.
Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en avontuur, voor fans van Percy Jackson en Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al
gedacht dat haar vermiste broer Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende koffer, met daarin een
uitnodiging voor een test bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel
gaan geloven in dingen als tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke zaken… In deze nieuwe wereld kan Amari
achterhalen wat er met Quinten is gebeurd. Maar dat is lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten
háár als een bedreiging zien en haar eigen bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau
doorstaan? Over Amari en de Nachtwachters: 'Amari en de Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap geconstrueerd avontuur met
verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote Vriendelijk Podcast
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. De
grootste YA-serie ooit is terug! Ambitie motiveert hem. Competitie drijft hem. Maar macht kent een prijs. Het is de ochtend van de
boeteceremonie waarmee de tiende jaarlijkse Hongerspelen worden ingeluid. In het Capitool bereidt de achttienjarige Coriolanus Snow zich
voor op zijn enige kans op roem en succes, als mentor in de spelen. Zijn ooit zo machtige familie heeft het moeilijk en hoe het hun verder zal
vergaan, hangt af van Coriolanus’ prestaties. Hij moet charmanter, slimmer en geraffineerder te werk gaan dan zijn medestudenten en zijn
tribuut naar de overwinning helpen. Maar het zit hem niet mee. Hij krijgt de vernederende opdracht om mentor te zijn van de vrouwelijke
tribuut uit district 12, het laagste van het laagste. Vanaf nu zijn Coriolanus en zijn tribuut verbonden door hun lot: iedere keuze die hij maakt
kan leiden tot gunst of mislukking, zege of ondergang. In de arena zal worden gevochten tot de dood. Buiten de arena begint Coriolanus mee
te leven met zijn tribuut… en moet hij kiezen wat hij belangrijker vindt: de regels blijven volgen of doen wat nodig is om te overleven. De
Hongerspelen-trilogie van Collins werd succesvol verfilmd met Jennifer Lawrence in de hoofdrol. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook deze
prequel snel op het witte doek te zien zijn. Filmstudio Lionsgate is namelijk al in overleg met Collins om haar nieuwe verhaal tot leven te
brengen. 'Met dit boek wil ik de focus leggen op wie we zijn als mens en wat we nodig denken te hebben om te kunnen overleven. De
periode tien jaar na de oorlog, waarin Panem probeert er weer bovenop te komen, biedt de perfecte mogelijkheid om met deze vragen te
spelen en daarmee de kijk van de personages op de mensheid te definiëren.' Suzanne Collins
Amsterdam, 2035 Terwijl een vernietigende komeet recht op de aarde afsnelt, wacht de zestienjarige Denise gespannen op het moment van
de inslag. De gelukkigen zijn al vertrokken in ruimteschepen, op weg naar een nieuwe bestemming, maar vele andere families - inclusief die
van Denise - hebben alleen recht op een plaats in een tijdelijke schuilkelder, waarna ze weer terug moeten keren naar de verwoeste
oppervlakte. Dan komt ze erachter dat op Schiphol een laatste ruimteschip staat dat nog niet vertrokken is. Wanhopig probeert ze een plekje
op het schip te bemachtigen, maar de toelatingseisen zijn streng: iedere passagier moet zichzelf nuttig maken en een steentje bijdragen.
Voor Denise, die autistisch is, is dat extra moeilijk. Zal het haar lukken een plaats te veroveren of moet ze achterblijven op de straks
onleefbare aarde? 'Een spannend en beklemmend verhaal over leven en overleven in apocalyptisch Amsterdam. Ik heb het in één ruk
uitgelezen.' - Marieke Nijkamp, New York Times, bestsellerauteur van 54 minuten 'Duyvis' boeken worden in de VS door lezers en critici
enthousiast onthaald.' - Boekblad 'Op de rand van het nietsrekent af met de gebruikelijke oppervlakkigheid in Young Adult-literatuur.' - The
New York Times
Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een belofte. Nu moet hij die inlossen... Tien jaar geleden deed Gideon Yarbro het weesmeisje Lydia een
belofte: mocht ze ooit hulp nodig hebben, dan moest ze hem een brief sturen. Nu is het zover. Lydia, inmiddels een mooie jonge vrouw, roept
zijn hulp in omdat ze wordt gedwongen tot een liefdeloos huwelijk. Gideon besluit haar te kidnappen en zelf met haar te trouwen. Lydia is al
jaren heimelijk verliefd op Gideon. Met hem samenwonen in Stone Creek is als een droom die uitkomt. Toch is ze niet gelukkig: Gideon
gedraagt zich afstandelijk, en ze voelt dat hij iets voor haar verbergt. Als speurder voor Wells Fargo werkt Gideon aan een levensgevaarlijke
klus, die als gevolg heeft dat hij binnenkort Stone Creek voorgoed moet verlaten. Hij wordt verscheurd tussen plichtsbesef en zijn verlangen
naar Lydia. Is hij sterk genoeg om haar achter te laten, zodat ze een man kan vinden die wél bij haar kan blijven?

Het is haar allereerste grote opdracht als rechercheur: undercover gaan als serveerster in de nachtclub van Jonah
Blackhawk. Het laatste wat Allison Fletcher dan ook wil, is die opdracht in gevaar brengen door zich te laten afleiden
door de aantrekkelijke Jonah. Bovendien, hoe weet ze of ze hem kan vertrouwen?
Amazon Echo Dot The Ultimate User Guide to Amazon Echo Dot for Beginners and Advanced Users (Amazon Echo Dot,
user manual, step-by-step guide, Amazon Alexa, smart device) Amazon Echo Dot The Ultimate User Guide to Amazon
Echo Dot 2nd Generation for Beginners (Amazon Echo Dot, user manual, web services, digital services, smart devices) If
you are still not sure that Amazon Echo Dot is a great device that may become a part of your home. You don't know what
advantages it has comparing with Amazon Echo, Amazon Tap and Amazon Dot (First Generation). Then this guide will
help you to solve it all. It will tell you why Amazon Echo Dot is so useful and what tasks it performs. If you've already got
your Amazon Echo Dot then you will get to know all the information about setting, features, controlling your home and
much more. This book will provide all explanations to frequently asked user questions. It will also give you step-by-step
instructions for performing all common tasks. Here is a preview of what you'll learn: What is the Amazon Echo Dot? How
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to Use Second Generation Amazon Echo Dot Main Features and Advanced Functions of Amazon Echo Dot Echo Dot as
a Smart Home Hub IFTTT and Echo Dot How to Overcome the Disadvantages of Echo Dot Troubleshooting Issues
Amazon Echo Dot and Others Amazon Echo Dot The Updated User Guide to Amazon Echo Dot with Step-by-Step
Instructions (Amazon Echo, Amazon Echo Guide, user manual, by amazon, smart devices) The Amazon Echo Dot has
gained its popularity due to great variety of features, skills and options that it is able to perform. If you are not aware of all
its skills, functionalities and capabilities, this book will tell you all the latest information about the Amazon Echo Dot. If you
don't know all the features and how you can use the Echo Dot, this book will give you with lots of details about using the
Echo Dot. In this book you will learn about the differences between the Amazon Dot 1st Generation, the Amazon Echo
Dot 2nd Generation and the Amazon Echo. It will give you all instructions on using your Echo Dot with Wikipedia, Kindle
and other programs. Topics covered: What is the Amazon Echo Dot? Device Layout of the Amazon Echo Dot 2nd
Generation The Amazon Echo Dot's Capabilities Playing Games with the Echo Dot /li> Getting General Information with
the Amazon Echo Dot Using the Echo Dot with Multiple Devices Using the Echo Dot for Various Skills Resetting the Echo
Dot and Troubleshooting Issues How Can You Use the Echo Dot Download your copy of "Amazon Echo Dot" by scrolling
up and clicking "Buy Now With 1-Click" button. Tags: Amazon Echo Dot, Amazon Dot, Amazon Echo Dot 1st Generation,
Amazon Echo Dot 2nd Generation, Amazon Echo, Amazon Tap, Amazon Prime, Amazon Unlimited, Amazon Dot for
Beginners, user manual, user guide, Amazon Dot First Generation, Amazon Dot of second generation, users guide, web
services, amazon Dot benefits, advanced features, advanced functions, setting, Wi-Fi, smart home control, voice remote,
voice command device, amazon device, tips and tricks, troubleshooting Issues, home devices, Alexa, alexa kit, Alexa
Skills Kit, digital devices, smart device, multifunctional device, beginners guide, main functions, TP-Link smart, Insteon,
Wink, Samsung SmartThings, WeMo, Honeywell, IFTTT, IFTTT connection, IFTTT Recipes, the Phillips Hue Starter Kit,
Bose Soundlink Mini II, Alexa Skills, personal control, Amazon Echo, time management, business device, to-do lists,
audiobooks, amazon prime, ULTIMATE Guide for Beginners, ULTIMATE Guide, Beginners Guide, Alexa Voice Service,
Amazon Dot at home, Amazon Dot functions, Amazon Echo Dot functions.
Stalingrad: de wreedste veldslag van de Tweede Wereldoorlog, de titanenstrijd tussen Stalin en Hitler, die zes donkere
maanden duurde en een keerpunt in de geschiedenis zou betekenen. Van een weelderige stad aan de oevers van de
Wolga veranderde Stalingrad in een inferno, waarin honderdduizend mensen zouden verschroeien in het vuur van
bombardementen of bevriezen in de meedogenloze Russische winter. In Stalingrad doet Antony Beevor niet alleen
verslag van een oorlogsstrategie, maar laat hij vooral de persoonlijke stemmen klinken van Russische en Duitse soldaten
en van gewone mannen, vrouwen en kinderen in hun uiterste krachtmeting met oorlog, honger en kou.'
Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar het roestige ding in haar
handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar wel tien jaar begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze
mocht overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de
verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde
vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van geheimen... Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt
over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig,
spannend en betoverend mooi! Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan Frances
Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in 1911. Meer dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge,
egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei weet te brengen – en daarmee
zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en
verbeelding onopvallend lijken, maar magisch zijn.
Amazon Echo DotThe Ultimate User Guide to Amazon Echo Dot for Beginners and Advanced Users (Amazon Echo Dot,
User Manual, Step-By-Step Guide, Amazon Alexa, Smart Device)Createspace Independent Publishing Platform
The Giver is een van de klassiekers van de 20ste eeuw De maatschappij waarin Jonas opgroeit, lijkt perfect. Er is geen
oorlog of pijn. Iedereen krijgt een duidelijke taak en er hoeven geen keuzes te worden gemaakt. Wanneer Jonas twaalf
is, wordt hij uitverkoren. Jonas wordt Bewaker van Herinneringen: hij ziet toe op het geheugen van de samenleving. Hij
wordt door de Gever ingewijd in de geheimen van anderen. Zo ontdekt hij stap voor stap de verschrikkelijke waarheid
over de maatschappij waarin hij leeft. En een weg terug is er niet.
Amazon Echo Dot The Ultimate User Guide to Amazon Echo Dot 2nd Generation for Beginners (Amazon Echo Dot, user
manual, step-by-step guide, Amazon Echo user guide) If you are still not sure that Amazon Echo Dot is a great device
that may become a part of your home. You don't know what advantages it has comparing with Amazon Echo, Amazon
Tap and Amazon Dot (First Generation). Then this guide will help you to solve it all. It will tell you why Amazon Echo Dot
is so useful and what tasks it performs. If you've already got your Amazon Echo Dot then you will get to know all the
information about setting, features, controlling your home and much more. This book will provide all explanations to
frequently asked user questions. It will also give you step-by-step instructions for performing all common tasks. These
tasks include such functions as tuning the sound, setting up voice commands, or configuring apps to work with Alexa.
The goal of this book is to provide you with the information to be able to interact with your Alexa-enabled device and to
get the most out of your Amazon Echo Dot. Here is a preview of what you'll learn: What is the Amazon Echo Dot? How to
Use Second Generation Amazon Echo Dot Main Features and Advanced Functions of Amazon Echo Dot Echo Dot as a
Smart Home Hub IFTTT and Echo Dot How to Overcome the Disadvantages of Echo Dot Troubleshooting Issues
Amazon Echo Dot and Others Download your copy of "Amazon Echo Dot" by scrolling up and clicking "Buy Now With
1-Click" button. Tags: Amazon Echo Dot, Amazon Dot, Amazon Echo, Amazon Tap, Amazon Prime, Amazon Unlimited,
Amazon Dot for Beginners, user manual, user guide, Amazon Dot First Generation, Amazon Dot of second generation,
users guide, amazon Dot benefits, advanced features, advanced functions, setting, Wi-Fi, smart home control, voice
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remote, voice command device, amazon device, tips and tricks, troubleshooting Issues, home devices, Alexa, alexa kit,
Alexa Skills Kit, digital devices, smart device, multifunctional device, beginners guide, main functions, TP-Link smart,
Insteon, Wink, Samsung SmartThings, WeMo, Honeywell, IFTTT, IFTTT connection, IFTTT Recipes, the Phillips Hue
Starter Kit, Bose Soundlink Mini II, Alexa Skills, personal control, Amazon Echo, time management, business device, todo lists, audiobooks, amazon prime, ULTIMATE Guide for Beginners, ULTIMATE Guide, Beginners Guide, Alexa Voice
Service, Amazon Dot at home, Amazon Dot functions, Amazon Echo Dot functions."
Rates consumer products from stereos to food processors
This book gives the young adult market everything they need to know about starting and maintaining a successful blog,
including how to choose the right blogging platform, how to design the perfect layout, and how to get traffic flowing to
your site.
Amazon Echo Dot The Updated User Guide to Amazon Echo Dot with Step-by-Step Instructions (Amazon Echo, Amazon
Echo Guide, user manual, by amazon, smart devices) The Amazon Echo Dot has gained its popularity due to great
variety of features, skills and options that it is able to perform. If you are not aware of all its skills, functionalities and
capabilities, this book will tell you all the latest information about the Amazon Echo Dot. If you don't know all the features
and how you can use the Echo Dot, this book will give you with lots of details about using the Echo Dot. This book is also
designed for more advanced users of the Echo Dot who are interested in all variety of the capabilities of the Amazon
Echo Dot. This book will tell how you can use your Echo Dot with such radio programs as TuneIn, IHeartRadio, Pandora
Radio. In this book you will learn about the differences between the Amazon Dot 1st Generation, the Amazon Echo Dot
2nd Generation and the Amazon Echo. It will give you all instructions on using your Echo Dot with Wikipedia, Kindle and
other programs. Topics covered: What is the Amazon Echo Dot? Device Layout of the Amazon Echo Dot 2nd Generation
The Amazon Echo Dot's Capabilities Playing Games with the Echo Dot /li> Getting General Information with the Amazon
Echo Dot Using the Echo Dot with Multiple Devices Using the Echo Dot for Various Skills Resetting the Echo Dot and
Troubleshooting Issues How Can You Use the Echo Dot Download your copy of "Amazon Echo Dot" by scrolling up and
clicking "Buy Now With 1-Click" button. Tags: Amazon Echo Dot, Amazon Dot, Amazon Echo Dot 1st Generation,
Amazon Echo Dot 2nd Generation, Amazon Echo, Amazon Tap, Amazon Prime, Amazon Unlimited, Amazon Dot for
Beginners, user manual, user guide, Amazon Dot First Generation, Amazon Dot of second generation, users guide, web
services, amazon Dot benefits, advanced features, advanced functions, setting, Wi-Fi, smart home control, voice remote,
voice command device, amazon device, tips and tricks, troubleshooting Issues, home devices, Alexa, alexa kit, Alexa
Skills Kit, digital devices, smart device, multifunctional device, beginners guide, main functions, TP-Link smart, Insteon,
Wink, Samsung SmartThings, WeMo, Honeywell, IFTTT, IFTTT connection, IFTTT Recipes, the Phillips Hue Starter Kit,
Bose Soundlink Mini II, Alexa Skills, personal control, Amazon Echo, time management, business device, to-do lists,
audiobooks, amazon prime, ULTIMATE Guide for Beginners, ULTIMATE Guide, Beginners Guide, Alexa Voice Service,
Amazon Dot at home, Amazon Dot functions, Amazon Echo Dot functions.
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Eén woord kan alles veranderen (JA) VERFILMD MET JIM CARREY IN DE HOOFDROL Danny Wallace zei te vaak
nee. Nee tegen zijn vrienden en nee tegen zichzelf. Hij werd gedumpt door zijn vriendin en zijn leven was saai en
doelloos. Maar dat verandert als een mysterieuze man naast hem in de bus drie magische woorden tegen hem zegt: zeg
vaker ja. Danny besluit een half jaar lang alleen nog maar ja te zeggen ongeacht waarop. In de maanden die volgen wint
hij 25.000 pond, wordt hij vredesactivist en lid van een beweging die gelooft dat marsmannetjes de piramides hebben
gebouwd, koopt hij een lelijk groen autootje, veroorzaakt hij een vechtpartij in een kroeg en verliest hij weer 25.000 pond.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson
Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het
verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
Niet zo heel lang geleden was Eragon nog een arme boerenjongen en zijn draak Saphira slechts een blauwe steen in het bos. Nu
rust het lot van een hele beschaving op hun schouders. Ze zullen het tegen Galbatorix, de boosaardige koning, moeten opnemen.
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Er zal geen tweede kans komen. De Rijder en zijn draak hebben al meer bereikt dan iedereen had durven hopen, maar kunnen ze
Galbatorix omverwerpen en het recht in Alagaësia doen zegevieren? En zo ja, tegen welke prijs?
This is the coursebook for Engineering Communication I, a one-semester, 2-credit course that aims to enhance students’ abilities
in academic communication related to their studies in engineering as well as in professional communication. Professional
engineers not only need expert knowledge relating to engineering, but they also need to be able to communicate that knowledge,
both to their professional colleagues and also to the wider community. This coursebook is designed specifically for the Engineering
Communication I course which aims to help improve students’ skills in both areas of communication. Accessibly written and
rigorously researched, it provides up-to-date, engineering-specific vocabulary and exercises to assist students in mastering
Engineering Communication I. Please note: As HW0001 English Proficiency is a co-requisite for this course, please ensure that
you have completed the course, signed up for it this semester or obtained exemption from this requirement.
Ada (9, ik-figuur) wordt vanwege haar klompvoet door haar moeder weggestopt en mishandeld. In de Tweede Wereldoorlog komt
zij vanuit Londen op het platteland van Engeland terecht bij Susan. Daar bloeit ze langzaam op. Vanaf ca. 9 jaar.
Headphones can be considered loudspeakers that were specifically created to be placed over the ears of user’s. They are
electrical devices that convert electrical signals into sounds to be heard by the user. The main function of a headphone is to
provide users with the ability to use them to privately listen to audio recordings. This is in direct contrast to a speaker that allows
everyone in close proximity to hear the sound. Sometimes headphones can be referred to as ear speakers. There are many
different types of headphones that have different audio reproduction abilities. They range from lightweight ear buds to heavy basspumping full-sized headphones that produce amazing output. These can offer a range of sound that, to date has remained a
phenomenon. It allows audiophiles to hear every sound note and accurately identify every pitch. The average user will unlikely be
able to differentiate the various sounds and pitches. An experienced listener, however, is more likely to easily identify the
difference.
Londen 1850. Mist en vuile straten, en een begraafplaats met de naam Tom-All-Alone's waar ratten wonen. De eerbiedwaardige
advocaat Edward Tulkinghorn houdt kantoor in een chique huis in Lincoln's Inn Fields, waar hij zijn machtige cliënten beschermt
en een dodelijk geheim verbergt. Dat geheim dreigt te worden onthuld door een schimmige en onzichtbare tegenstander, die koste
wat het kost moet worden opgespoord en tot zwijgen gebracht. Ex-politieagent Charles Maddox, nu privédetective, moet die klus
klaren. Algauw wordt de eerste gruwelijke moord gepleegd. Lynn Shepherd heeft zich voor Kerkhof in Londen laten inspireren
door Charles Dickens' meesterwerk Bleak House. Ze is verdergegaan waar Dickens moest ophouden: in haar spannende
historische roman beschrijft ze een wereld waarin jeugdprostituees en te vondeling gelegde baby's ten prooi vallen aan de
hebzucht en seksuele afwijkingen van de gegoede burgerij. En iedereen die daartegenin wil gaan wordt op genadeloze wijze uit
de weg geruimd.

Audio and video content is all around us. And these days much of it comes not from TV cables, satellite dishes, and radio
antennas, but from our digital devices around the house, streaming over the Internet and local networks. And that’s why
we created the Digital Entertainment Superguide, a primer with everything you need to know to get started. This book
walks you through how to set up your home network and choose the right hardware—set-top boxes, smart TVs, media
center computers, streaming speakers, remote controls, and more—for your needs. Like to watch TV shows and movies
but not sure where to find what? We’ve got you covered with a guide to streaming video sources for your TV or mobile
devices.We don’t leave music lovers out either, as we help you choose the best streaming audio service. Do you want
Mog, Rdio, Rhapsody, Slacker, or Spotify? How much does each service cost? Which sounds best? We answer all those
questions and more in the pages that follow. Finally, if you’re wondering how to move audio and video around the
house—stream music wirelessly from an iPhone to an AirPlay speaker in the living room or send video from a computer to
your beautiful wall-mounted HDTV—you’ve come to the right place. We’ll even show you how to use your smartphone or
tablet to control it all. So read on, and let the fun begin!
De tirannieke Nurse Ratched regeert haar afdeling in de psychiatrische inrichting van Oregon State met beklemmende
discipline. De patiënten houden zich gedeisd door geestdodende medicatie en de dreiging van elektroshocktherapie.
Haar strikte regime wordt verstoord door de komst van McMurphy, een levenslustige crimineel die doet alsof hij gek
geworden is om kans te maken op een makkelijk leventje in een inrichting. Wanneer McMurhpy ziet hoe de patiënten hun
dagen hier doorbrengen en hoe hun levens verpieteren, besluit hij in opstand te komen. Hij begint opmerkingen te maken
over het figuur van de Big Nurse, en introduceert kaartspellen bij zijn medepatiënten. Hij organiseert een ongeoorloofd
uitje en weet zelfs twee prostituees de afdeling binnen te smokkelen. Hij betaalt daar niet alleen zelf de prijs voor, maar
ziet ook hoe zijn vrienden meer en meer beginnen te lijden nu ze in aanraking komen met de buitenwereld. In de soms
onderhuidse, soms uitgesproken of zelfs fysieke strijd tussen McMurphy en Ratched vervagen de grenzen tussen goed
en kwaad, mentaal gezond of gek, leven en dood. One Flew Over the Cuckoos Nest is een van de grootste, meest
indrukwekkende romans van de twintigste eeuw. Een ode aan het leven en de vrijheid.
Overdag is er niets aan de hand. 's Nachts komen kwade geesten tevoorschijn... Het kleinste, meest ongeorganiseerde,
maar zonder twijfel allerbeste bureau dat op geesten jaagt is Lockwood & Co. Medewerkers: de charismatische eigenaar
Anthony Lockwood, boekenwurm George Cubbins en nieuwkomer Lucy Carlyle De drie staan voor hun moeilijkste klus
tot nu toe. Het beruchte landgoed Combe Carey Hall moet geestvrij worden gemaakt. Geen van de vorige geestenjagers
is ooit teruggekeerd. Anthony, Lucy en George moeten al hun talenten inzetten om te strijden tegen de geest van de
Schreeuwende Wenteltrap en... om in leven te blijven. Jonathan Stroud is een Engelse schrijver. Al van jongs af aan is
hij gefascineerd door fantasy-verhalen. Jonathan Stroud is getrouwd en heeft twee kinderen. 'Eeuwenoud kwaad,
onopgeloste moorden, machtige geesten en sinistere stervelingen - een verhaal waarvoor je lang opblijft... Met het licht
aan! Zet maar op je need-to-read-lijst.' Rick Riordan, auteur van de Percy Jackson-boeken 'Dit is het soort boek waar je
in één klap verliefd op wordt.' Bookwitch 'Spannend en met humor geschreven.' Beth Johnson, boekhandel Van Rossum
From the concert stage to the dressing room, from the recording studio to the digital realm, SPIN surveys the modern
musical landscape and the culture around it with authoritative reporting, provocative interviews, and a discerning critical
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ear. With dynamic photography, bold graphic design, and informed irreverence, the pages of SPIN pulsate with the
energy of today's most innovative sounds. Whether covering what's new or what's next, SPIN is your monthly VIP pass to
all that rocks.
La connectique est un domaine à la fois mouvant (parfois mystérieux) et fondamental pour bon nombre de
professionnels et de particuliers : de la qualité d’une liaison câblée dépend par exemple celle d’une bonne sonorisation.
Il existe cependant très peu d’informations, les constructeurs restant parfois eux-mêmes très discrets. Ce guide pratique
est consacré à la connectique de l’audiovisuel. De l’anatomie d’un câble (paramètres techniques) à la configuration
d’une liaison sans fil, en passant par le choix d’une connectique vidéo, le soudage de deux connecteurs ou encore
l’atténuation de signaux parasites, il fournira aux professionnels (ingénieurs et techniciens de l'audiovisuel, musiciens) et
aux particuliers aguerris toutes les informations pratiques et synthétiques dont ils ont besoin dans le domaine.
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