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Vrijmoedig spel met het islamitische geloofsgoed waarin twee Indiase acteurs na
een val uit een vliegtuig goed en kwaad belichamen.
Lacey Flint heeft een woonboot op de Theems betrokken, en begint deel uit te
maken van de kleurrijke gemeenschap die in Londen op de rivier woont. Elke dag
zwemt ze ook in de Theems. Op een vroege zomerochtend vindt ze tijdens het
zwemmen een in doeken gewikkeld lichaam van een jonge vrouw. Het lijkt toeval
– Lacey werkt sinds kort bij de rivierpolitie en weet hoeveel lichamen er elk jaar
uit de Theems gevist worden. Maar onderzoek lijkt aan te tonen dat dit lichaam
bedoeld was voor haar om te vinden. Ook al is ze geen inspecteur meer, ze kan
niet anders dan zich met deze zaak bemoeien... ‘Boltons sfeerbeschrijvingen
doen denken aan het beste Scandinavische thrillerwerk.’- Trouw ‘Bolton
trakteert haar lezers opnieuw op zowel een spannend mysterie als een
fascinerend landschap. Dit keer is een hoofdrol weggelegd voor de Theems: een
modderige, vieze, dreigende rivier, die het leven en de geschiedenis van Londen
in zich draagt.’ – The Huffington Post
Liz en Jonathan hebben niet één maar twee hypotheken, een berg schulden en
een mopperende puberdochter. Tot makelaar Marcus in hun leven verschijnt - en
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al hun problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Marcus regelt de perfecte
huurders voor hun oude huis. Harten en dromen slaan op tilt. En spoedig zijn de
levens van alle betrokkenen aan een grondige renovatie toe. Zou Marcus daar
ook raad op weten?
‘Emily uit De duivel draagt Prada krijgt de spin-off die ze verdient.’
Cosmopolitan Emily Charlton is terug! Jaren nadat ze Runway en Miranda
Priestly vaarwel zei, werkt ze als imagomanager voor de hotste sterren van
Hollywood. Maar de volgende generatie ligt op de loer. Emily heeft een klapper
nodig om relevant te blijven. Een klapper zoals topmodel Karolina Hartwell.
Karolina heeft het allemaal: een fantastische man, een prachtig kind, een
succesvolle modellencarrière... en een strafblad. Als ze onterecht beschuldigd
wordt van rijden onder invloed lijkt dat het einde van zowel haar carrière als haar
huwelijk. Emily ziet haar kans schoon. Samen met gezamenlijke vriendin en extopadvocate Miriam Kagan schiet ze Karolina te hulp. Onder het genot van
ontelbaar veel skinny lattes zetten de drie vrouwen alles op alles om erachter te
komen wie Karolina erin heeft geluisd en plannen ze de zoetste wraak die
Manhattan ooit heeft gezien. En wie kan daar beter bij helpen dan de enige echte
Miranda Priestly? De pers over Leugens en lattes ‘Weisberger is terug met een
uitstekend Prada-vervolg. Dit boek kan niet anders dan een groot succes
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worden.’ Library Journal ‘Lauren Weisberger heeft de scherpste en grappigste
pen van allemaal: ik ben gek op haar.’ Jenny Colgan, auteur van Café Zon &
Zee ‘Vlot, grappig en vol goede roddels. Een must-have.’ PopSugar
Wist je dat Harry dol is op ijs? Dat Louis eigenlijk liever acteert dan zingt? Dat
Zayn stiekem op een baksteen moest gaan staan bij zijn eerste zoen? Dat Niall
het liefst thuis op de bank een film kijkt? En wist je dat Liam bijna doodging bij
zijn geboorte?Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson en Liam
Payne probeerden hun geluk bij de Britse X-Factor 2010, maar mochten alleen
meedingen als ze een band vormden. Ze werden derde, maar zijn nu nummer 1
van de wereld. One Direction is de eerste biografie die in het Nederlands
verschijnt en is een absolute must have voor de tienduizenden Nederlandse fans.
Fool’s Gold - Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is
één probleem: er wonen te weinig mannen... Noelle Hopkins heeft net een
tweede kans in het leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te halen wat erin
zit! Omdat Kerstmis veruit haar favoriete tijd van het jaar is, heeft ze een
winkeltje geopend waar het het hele jaar feest is: The Christmas Attic. Het
winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat ze extra hulp in moet schakelen.
Gabriel Boylan is naar Fool's Gold gekomen om te herstellen van een
verwonding die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als legerarts. Hoewel hij niet
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bepaald goede herinneringen heeft aan kerst, biedt het werk in The Christmas
Attic een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de mooie eigenares,
Noelle... Al snel blijft het niet langer bij kussen onder de mistletoe... Houden ze
het bij een feestelijke flirt, of wordt het een kerstsprookje voor altijd? Deel 12½
van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
M.U.I.S. weet niks van zijn welgestelde achtergrond: van Epton towers, het luxe huis waarin hij
geboren is, en van de schitterende tuinen eromheen. Hij herinnert zich nauwelijks zijn lieve
ouders die op zee vermist zijn. En hij weet al helemaal niets van de dreiging die uitgaat van
zijn oom Scrope, die diep in de schulden zit en op zijn erfenis uit is. M.U.I.S. is opgegroeid bij
zijn kindermeisje Hanny, die het gevaar net op tijd zag. Samen leiden ze een gelukkig leven,
totdat het lot hun toch weer ongunstig gezind is. M.U.I.S. wordt ontvoerd en in een afschuwelijk
internaat gestopt. Hij weet te ontsnappen en begint aan een spannend avontuur waarin hij
geholpen wordt door vele trouwe vrienden, maar ook voortdurend op zijn hoede moet zijn voor
oude vijanden.
Als Jude voor het altaar staat, wordt de druk van haar aanstaande huwelijk haar plotseling te
veel. Ze vlucht de kerk uit en laat heel wat achter: een verbijsterde verloofde, haar woedende
moeder en gasten die genoeg stof tot roddelen hebben voor de rest van het jaar.Vol
schuldgevoel en schaamte trekt Jude zich terug in Pengarrock, een vervallen landhuis boven
op een klif in Cornwall. Hier mag ze de uitgebreide bibliotheek van de familie Trevillion
catalogiseren. Het huis is een welkome schuilplaats voor Jude en ze raakt er zelfs compleet
van in de ban wanneer ze een tragische geschiedenis ontdekt, met daarin de suggestie van
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een verborgen schat. Maar de huidige eigenaar blijkt niet half zo veel van Pengarrock te
houden als zij, en wil het huis verkopen. Kan ze hem op tijd op andere gedachten brengen?
Het leven van Peter Gethers verandert onherroepelijk als hij van zijn vriendin een klein, grijs
katje met dubbelgevouwen oren krijgt, een Scottish Fold, die hij Norton noemt. Hoewel Peter
helemaal niet van katten houdt, steelt dit knappe katje direct zijn hart. De twee worden
onafscheidelijk en reizen samen de hele wereld rond. Ze eten in het duurste restaurant van
Parijs, gaan skiën in Vermont en bezoeken ook Nederland. En iedereen valt als een blok voor
de charmes van Norton. Peter Gethers is roman- en scenarioschrijver, uitgever en inmiddels
kattenliefhebber.
Populairwetenschappelijke studie naar de werking van de zon en wat de zon voor ons doet.
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
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schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid
prikkelen.' de volkskrant
Met alle wildgroei aan inspirerende zelfhulpboeken is het Jen Sincero gelukt om een
verfrissend, goudeerlijk boek te schrijven waarin ze je met hilarische en inspirerende verhalen
levensveranderende inzichten geeft. In hoofdstukken als ‘Je brein is je bitch’, ‘Angst is voor
losers’ en ‘Het was de schuld van mijn onderbewustzijn’ neemt Sincero je mee op een
transformerende tour. Ze laat je zien hoe je je financiën, relaties en carrière een boost geeft en
eigenlijk alle geweldige dingen kunt krijgen waar je naar verlangt. Ben je bang om gezien te
worden met een zelfhulpboek? Geen zorgen. Sincero was aanvankelijk ook een scepticus en
heeft daarom dit boek geschreven met alleen de beste adviezen zonder een new age-sausje.
Na het lezen van dit boek ben je een badass, ken je jezelf en snap je waarom je dingen doet,
weet je te houden van de dingen die je niet kunt veranderen en de dingen te veranderen waar
je niet van houdt, en hoe je het leven gaat krijgen waar je vroeger altijd jaloers op was.
Tien jaar na de onopgeloste moord op haar vader, de prominente componist Solomon Gold,
tevens artistiek leider van het Chicago Symphonie Orchestra, keert Canada Gold terug naar
haar geboorteplaats voor een op het oog vreemde opdracht. In Las Vegas, waarheen ze was
gevlucht na de dood van haar vader, heeft ze door haar bijzondere gaven een onbeperkt
geheugen en ongekende wiskundige vermogens een discutabele reputatie opgebouwd aan de
pokertafels, in rechtbanken en casinos. Eenmaal in Chicago ontdekt Canada een verband
tussen de moord op haar vader en een geheim genootschap genaamd De Duizend, een
verborgen groepering van machtige individuen die een eeuwenoude wetenschap en traditie in
stand houden: de geheime leer van Pythagoras. Haar ouders hadden banden met de De
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Duizend en ongewild raakt Canada verzeild in een moorddadige strijd tussen twee partijen: zij
die haar willen gebruiken en zij die haar willen vermoorden. `De volwassen versie van De Da
Vinci Code... en dan veel beter. Chicago Star `Een uiterst spannende thriller met een
bloedstollende plot. The New York Times
This title can be previewed in Google Books http://books.google.com/books?vid=ISBN9789056293994.
Als de bejaarde Jaunty, die een teruggetrokken bestaan leidt, te zwak wordt om voor zichzelf
te zorgen, trekt haar kleindochter Gabriela bij haar in. Samen wonen ze in Jaunty’s afgelegen
huis aan Frenchman’s Creek. Ooit was de oudere vrouw een bekend kunstenares. Nu, aan
het einde van haar leven, vindt ze geen rust; ze wordt achtervolgd door herinneringen. Op een
stormachtige avond raakt iemand vlak bij hun huis met zijn boot in de problemen. Gabriela
weet de knappe vreemdeling te redden en de twee vrouwen bieden hem een tijdelijk onderdak.
Deze Finn blijkt op zoek te zijn naar de oorsprong van een schilderij, een erfstuk. Zijn
zoektocht heeft hem naar dit prachtige binnenwater in Cornwall geleid. Gabriela en Jaunty
kunnen hem verder helpen, maar daarbij komt er een opmerkelijk verhaal over liefde en
misleiding aan het licht...
Cisco TelePresence FundamentalsCisco Press
Are there limits to cultural diversity? Does an animal have rights? Do we overlook the
implications of stem cell technology? Do the public media have their own accountability? Does
sport go together with gene therapy? Is ' global governance ' an answer on the instability of the
world after 9/11? At the beginning of the 21st century, we are faced daily with these and other
ethical questions. In our pluralist society, in which divergent views coexist with each other, no
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one ethical approach can offer us a unique vision. In Ethics - from DNA to 9/11, the authors
scrutinize a number of ethical issues and help the readers arrive at their own conclusion. This
is a unique title for everyone who wishes to be informed thoroughly and reliably on the way in
which ethical questions are handled nowadays. With contributions from Govert den Hartogh,
Guido Pennings, Michiel Korthals, Ronald Commers, Paul Cliteur, Amade M'Charek, Frans
Jacobs, Hugo van den Enden, Hub Zwart, Peter Derkx, Sigrid Sterx, Rob van Es and Rik
Coolsaet.
‘Een huis vol familie’ van Karen Kingsbury is een must-read voor de fans van de geliefde
familie Baxter. In deze warme en liefdevolle roman komt de hele familie bijeen om de
feestdagen met elkaar door te brengen. Er zijn twee jaar verstreken sinds een vreselijk
ongeluk een aantal familieleden het leven kostte. Nu probeert iedereen op zijn of haar eigen
manier de draad weer op te pakken. Vader John heeft een speciale gast uitgenodigd: Kendra
Bryant, die haar leven dankt aan het hart van zijn dochter. Maar lang niet iedereen is het
ermee eens dat Kendra van de partij is. Karen Kingsbury schreef al vele romans en spin-offs
over de familie Baxter, die de harten van vele lezers gestolen heeft. ‘Een huis vol familie’
volgt op ‘Zo dichtbij’, maar is ook goed op zichzelf te lezen.

CCIE Collaboration Quick Reference provides you with detailed information,
highlighting the key topics on the latest CCIE Collaboration v1.0 exam. This fact-filled
Quick Reference allows you to get all-important information at a glance, helping you to
focus your study on areas of weakness and to enhance memory retention of important
concepts. With this book as your guide, you will review and reinforce your knowledge of
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and experience with collaboration solutions integration and operation, configuration,
and troubleshooting in complex networks. You will also review the challenges of video,
mobility, and presence as the foundation for workplace collaboration solutions. Topics
covered include Cisco collaboration infrastructure, telephony standards and protocols,
Cisco Unified Communications Manager (CUCM), Cisco IOS UC applications and
features, Quality of Service and Security in Cisco collaboration solutions, Cisco Unity
Connection, Cisco Unified Contact Center Express, and Cisco Unified IM and
Presence. This book provides a comprehensive final review for candidates taking the
CCIE Collaboration v1.0 exam. It steps through exam objectives one-by-one, providing
concise and accurate review for all topics. Using this book, exam candidates will be
able to easily and effectively review test objectives without having to wade through
numerous books and documents for relevant content for final review.
Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze willen Siepie uitlaten met een
touw, proberen met Siepie in de poppenwagen te gaan wandelen, vieren Siepies
verjaardag en beleven nog meer grappige avonturen met de poes. In oblong formaat
met kleurrijke tekeningen. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en een
eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd van
Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles
doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie
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zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de
wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van
angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit
uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk
dictatoriaal regime.
Das Internet-Ökosystem ist gekennzeichnet durch eine starke Dynamik und
ausgeprägte Evolutorik. Während sich das Spektrum an Inhalten und
Anwendungsdiensten, welche integriert über "General-Purpose"-Breitbandnetze
bereitgestellt werden sollen, fortwährend wandelt, werden sowohl die Anforderungen an
die Datenübermittlung als auch entsprechende Kapazitätsallokationsprobleme
zunehmend komplexer. Die erwartete Rolle des Internets der Dinge, 5G oder VirtualReality-Anwendungen unterstreicht, wie wichtig es für Anbieter von breitbandigen
Zugangsdiensten sein wird, diesen sich wandelnden Anforderungen in einer
ökonomisch effizienten Weise gerecht werden zu können. Dieses Buch untersucht
Evolution und den Wettbewerb im Internet-Ökosystem und führt eine netzökonomische
Analyse effizienter Kapazitätsallokationen in All-IP-Netzen durch. In diesem
Zusammenhang wird die Rolle von Netzneutralitätsregulierungen kritisch bewertet.
Eindelijk een nieuw boek van de auteur van de internationale bestsellertrilogie
Allerzielen! Op het slagveld van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog ontmoet de
jonge chirurg Marcus MacNeil de mysterieuze Matthew Clairmont. Matthew doet
Page 10/15

Bookmark File PDF Cisco 7975 Quick Reference Guide
Marcus een aanbod dat hij niet kan weigeren: een kans op een nieuw leven, een
eeuwig leven. Marcus grijpt zijn kans, maar het leven van een vampier is niet zo
zorgeloos als hij dacht. Driehonderd jaar later valt hij als een blok voor de jonge
Phoebe Taylor. Het lijkt het beste als Phoebe ook een vampier wordt, maar algauw
blijkt dat het leven van een nieuwe vampier in het moderne Londen net zo zwaar is als
in het Amerika van de 18e eeuw. Marcus realiseert zich dat de schaduwen waar hij
driehonderd jaar geleden aan dacht te zijn ontsnapt, hen misschien wel eeuwig zullen
achtervolgen. De pers over de boeken van Deborah Harkness ‘Harkness is een van de
besten, vergelijkbaar met Diana Gabaldon en Stephenie Meyer.’ Algemeen Dagblad
‘Spanning, magie, romantiek – een opwindende en betoverende pageturner.’ Marie
Claire ‘Slim. Origineel. Kortom, onweerstaanbaar!’ The Sunday Times ‘Harkness
brengt de wereld van magie op kleurrijke wijze tot leven, met een einde dat doet
verlangen naar meer.’ Publishers Weekly
Beschrijving van de ervaringen van ouders die door ziekte, ongeval, moord of
zelfdoding een kind verloren hebben, aangevuld met adviezen.

Annotation. This title can be previewed in Google Books http://books.google.com/books?vid=ISBN9789056294045.
Engeland 1321: een geïsoleerd plattelandsdorp wordt geleid door een sinister
bestuur van Uilenmeesters. Het is een heidense wereld vol terreur en afpersing,
waar buren elkaar verraden en iedere zonde bestraft wordt met de dood. Dit
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leven wordt verstoord door begijnen, die net buiten het dorp een hof stichten.
Waarom hebben zij wel een goede oogst? En waarom blijft hun vee wel leven
ondanks een plaag? Bittere jaloezie verandert inmoordlust wanneer de vrouwen
onderdak geven aan een jonge martelares. Maar dan sterft de jonge vrouween
lange, pijnlijke dood nadat ze een hostie in vlammen uitspuwt. Is ermagie in het
spel? Of is de vrouw een heilige, en de hostie een relikwie? Terwijl de
Uilenmeesters hellevuur en plagen over de vrouwen afroepen, klampen zij zich
vast aan hun geloof om te ontkomen aan de dreigende schaduw van het kwaad...
Sofia Mozorova en Anna Fedorina ontmoeten elkaar onder barre
omstandigheden in een kamp in Siberië. Ze raken hecht bevriend. Als de
gezondheid van Anna verslechtert, besluit Sofia te ontsnappen. Ze gaat op zoek
naar Vasili, Anna's jeugdliefde, om hem te vragen om hulp. Na een
maandenlange vlucht slaagt Sofia erin Vasili's dorp te bereiken en zijn
vertrouwen te winnen. Maar terwijl Anna in het kamp vecht om in leven te blijven,
merkt Sofia dat ze meer en meer voor Vasili's charmes valt... Sneeuwklokjes van
de steppe is het meeslepende en romantische avontuur van twee
hartsvriendinnen in een land zuchtend onder het juk van een levensgevaarlijke
dictatuur.
Cisco TelePresence™ Systems (CTS) create live, face-to-face meeting
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experiences, providing a breakthrough virtual conferencing and collaboration
experience that transcends anything previously achievable by videoconferencing.
Although the business case for deploying CTS is compelling, implementing it
requires advanced knowledge of the latest networking technologies, an attention
to detail, and thorough planning. In this book, four leading CTS technical experts
cover everything you need to know to successfully design and deploy CTS in
your environment. The authors cover every element of a working CTS solution:
video, audio, signaling protocols and call processing, LAN and WAN design,
multipoint, security, inter-company connectivity, and much more. They deliver
start-to-finish coverage of CTS design for superior availability, QoS support, and
security in converged networks. They also present the first chapter-length design
guide of it’s kind detailing the room requirements and recommendations for
lighting, acoustics, and ambience within various types of TelePresence rooms.
Cisco Telepresence Fundamentals is an indispensable resource for all technical
professionals tasked with deploying CTS, including netadmins, sysadmins,
audio/video specialists, VoIP specialists, and operations staff. This is the only
book that: Introduces every component of a complete CTS solution and shows
how they work together Walks through connecting CTS in real-world
environments Demonstrates how to secure virtual meetings using Cisco firewalls
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and security protocols Includes a full chapter on effective TelePresence room
design Walks through every aspect of SIP call signaling design, including both
single-cluster and intercluster examples for use in a TelePresence environment
Provides prequalification, room, and network path assessment considerations to
help you anticipate and avoid problems Tim Szigeti, CCIE® No. 9794, technical
leader within the Cisco® Enterprise Systems Engineering team, is responsible for
defining Cisco TelePresence network deployment best practices. He also
coauthored the Cisco Press book End-to-End QoS Network Design. Kevin
McMenamy, senior manager of technical marketing in the Cisco TelePresence
Systems Business Unit, has spent the past nine years at Cisco supporting IP
videoconferencing, video telephony, and unified communications. Roland Saville,
technical leader for the Cisco Enterprise Systems Engineering team, tests and
develops best-practice design guides for Cisco TelePresence enterprise
deployments. Alan Glowacki is a Cisco technical marketing engineer responsible
for supporting Cisco TelePresence customers and sales teams. Use Cisco
TelePresence Systems (CTS) to enhance global teamwork and collaboration,
both within your own enterprise and with your customers, partners, and vendors
Understand how the various components of the Cisco TelePresence Solution
connect and work together Integrate CTS into existing LAN, enterprise, and
Page 14/15

Bookmark File PDF Cisco 7975 Quick Reference Guide
service provider networks Successfully design and deploy a global TelePresence
network Understand the importance of room dimensions, acoustics, lighting, and
ambience and how to properly design the physical room environment Provide the
high levels of network availability CTS requires Leverage the Cisco quality of
service (QoS) tools most relevant to CTS network provisioning and deployment
Systematically secure CTS using TLS, dTLS, sRTP, SSH, and Cisco firewalls
This book is part of the Cisco Press® Fundamentals Series. Books in this series
introduce networking professionals to new networking technologies, covering
network topologies, sample deployment concepts, protocols, and management
techniques. Category: IP Communications Covers: Cisco TelePresence Systems
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