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Cisco Ccnp Switch Simplified Volume 1
Noordoost-Engeland, 1926. Drie maanden nadat ze elkaar in Londen hebben ontmoet, komt Elaine (of Elly, zoals Joe
Remington haar graag noemt) als Joe’s bruid naar zijn grote huis op de heuvels net buiten Fellburn. Waar Joe al bang
voor was gebeurt ook: Elly kan absoluut niet aarden in haar nieuwe omgeving. Ze keurt de vriendschappelijke manier
waarop haar man met zijn personeel omgaat af en toont een regelrechte afschuw voor David Brooks, Joe’s chauffeur en
tuinman maar bovenal zijn boezemvriend. En of Elly’s vooroordelen nog niet genoeg zijn, wordt Joe ook nog eens
geconfronteerd met een algehele staking. De gevolgen ervan zullen vooral in het industriële noordoosten, waar Fellburn
ligt, desastreus zijn. Wanneer Elly veel eerder zwanger raakt dan ze wil, eist ze dat haar ongetrouwde zus Betty bij hen
komt wonen om haar bij te staan. Dat lijkt niet zo’n verstandige beslissing, want Betty’s aanwezigheid maakt de kloof
tussen de pasgehuwden alleen nog maar breder. Of helpt ze juist de afstand te verkleinen?
Jack Reacher is in deze zeventiende Jack Reacher-thriller van Lee Child, weer op pad. Maar de lift die hij deze keer krijgt
– richting Virginia – is misschien wel zijn laatste... In Achtervolging, de 17e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee
Child, probeert Reacher op een koude winteravond vanuit Nebraska een lift te krijgen naar Virginia. Pas na anderhalf uur
stopt er een donkere Chevrolet. Twee mannen voorin, een vrouw op de achterbank. Reacher stapt in. Ze zijn nauwelijks
onderweg of hij beseft: dit is een heel fout gezelschap. Hij zit in de nesten... 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.
Here's the book you need to prepare for Cisco's Building Cisco Multilayer Switched Networks (BCMSN) exam, 642-811.
This Study Guide provides: In-depth coverage of key exam topics Practical information on designing and implementing
multilayer switched networks Hundreds of challenging review questions Leading-edge exam preparation software,
including a test engine, and electronic flashcards Authoritative coverage of all exam objectives, including: Utilizing the
Enterprise Composite Model for designing networks Using the Switching Database Manager within a Catalyst switch
Operating managed VLAN services on a switched network Configuring and verifying 802.1Q and ISL trunks Configuring
access ports for static and multi-VLAN membership Increasing bandwidth for interswitch connections with Fast
EtherChannel and Gigabit EtherChannel Enabling Spanning Tree Protocol on ports and VLANs Converting CatOS to
native IOS on Catalyst switches Implementing IP telephony in a switched network environment Planning, configuring, and
implementing QOS Note: CD-ROM/DVD and other supplementary materials are not included as part of eBook file.
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'Een schitterende, troostrijke roman. *****' de Volkskrant '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 ''Dit is een prachtboek! Na lezen in je DNA gegraveerd.' Boekhandel Stevens,
Hoofddorp Tequila Leila, zoals haar vrienden en klanten haar noemen, wordt vermoord en achtergelaten op een
vuilnisbelt in Istanbul. In de laatste minuten van haar leven vraagt ze zich af hoe het zover heeft kunnen komen. Elke
minuut brengt een nieuwe herinnering: aan de smaak van het pittige geitenstoofvlees uit haar kindertijd, aan de geur van
de koffie met kardemom die ze deelde met haar geliefde, aan de stank op straat bij het bordeel waar ze werkte. Maar
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. 10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld stond op de shortlist voor de Booker
Prize 2019.
Dit is geen feelgoodboek. (Maar ik weet zeker dat je je goed voelt nadat je dit boek hebt gelezen.) Dit is geen
motivatieboek. (Maar ik beloof je dat je als je het boek uit hebt gemotiveerd zult zijn om te bereiken wat je wilt.) Het
uiteindelijke doel van het boek is vrouwen strategieën aan te reiken die ze nodig hebben om alles te bereiken wat ze
willen. Chin-Ning Chu De klassieker De kunst van het oorlogvoeren van de taoïstische filosoof-generaal Sun Tzu is
veelgelezen, maar weinig begrepen. Het wordt al honderden jaren bestudeerd door militair leiders, politici en
zakenmensen. Eigenlijk gaat het boek helemaal niet over oorlogvoeren, maar leert je hoe je je doelen kunt bereiken op
de efficiëntste manier. De adviezen van Sun Tzu zijn er altijd op gericht om met zo min mogelijk conflict het beste
resultaat te behalen. Het is geen boek waar een set regels wordt gegeven die je in een bepaalde situatie moet
toepassen. De strategieën van Sun Tzu vereisen een diep begrip van de mensen en de omgeving waar je mee te maken
krijgt. Maar nog belangrijker is dat je jezelf kent je sterktes en zwaktes, doelen en angsten. De kunst van het
oorlogvoeren voor vrouwen is het eerste boek waarin het meesterwerk van Sun Tzu specifiek voor vrouwen wordt
uitgelegd en geïnterpreteerd. In korte hoofdstukken met onderwerpen als Eerst winnen, dan vechten en Verander je
zwakheden in je sterke punten en aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven laat Chin-Ning Chu zien hoe
iedere vrouw kan bereiken wat ze wil. Chin-Ning Chu is een nakomeling van de bedelaar die de eerste keizer van de
Ming-dynastie werd. Op haar tiende begon haar vader haar les te geven over de klassieke Chinese teksten. Als student
werkte ze als televisieactrice en later als marketeer voor Taiwanese en Europese farmaceutische bedrijven. Momenteel
is ze een veelgevraagd spreker over de toepassing van de inzichten uit De kunst van het oorlogvoeren van Sun Tzu. Ze
werkt als consultant voor overheden en internationale bedrijven en ze is directeur van het Strategic Learning Institute en
Asian Marketing Consultants. Regelmatig wordt ze door de media gevraagd als expert over de politieke situatie in Azië.
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Haar boeken zijn vertaald in zeventien talen.
Trust the best-selling Official Cert Guide series from Cisco Press to help you learn, prepare, and practice for exam
success. They are built with the objective of providing assessment, review, and practice to help ensure you are fully
prepared for your certification exam. Master Cisco CCNP SWITCH 300-115 exam topics Assess your knowledge with
chapter-opening quizzes Review key concepts with exam preparation tasks This is the eBook edition of the CCNP
Routing and Switching SWITCH 300-115 Official Cert Guide. This eBook does not include the companion CD-ROM with
practice exam that comes with the print edition. CCNP Routing and Switching SWITCH 300-115 Official Cert Guide from
Cisco Press enables you to succeed on the exam the first time and is the only self-study resource approved by Cisco.
Expert engineer David Hucaby shares preparation hints and test-taking tips, helping you identify areas of weakness and
improve both your conceptual knowledge and hands-on skills. This complete, official study package includes A testpreparation routine proven to help you pass the exam Do I Know This Already? quizzes, which enable you to decide how
much time you need to spend on each section Chapter-ending exercises, which help you drill on key concepts you must
know thoroughly The powerful Pearson IT Certification Practice Test software, complete with hundreds of well-reviewed,
exam-realistic questions, customization options, and detailed performance reports More than 60 minutes of personal
video mentoring from the author on important exam topics A final preparation chapter, which guides you through tools
and resources to help you craft your review and test-taking strategies Study plan suggestions and templates to help you
organize and optimize your study time Well regarded for its level of detail, study plans, assessment features, challenging
review questions and exercises, this official study guide helps you master the concepts and techniques that ensure your
exam success. CCNP Routing and Switching SWITCH 300-115 Official Cert Guide is part of a recommended learning
path from Cisco that includes simulation and hands-on training from authorized Cisco Learning Partners and self-study
products from Cisco Press. To find out more about instructor-led training, e-learning, and hands-on instruction offered by
authorized Cisco Learning Partners worldwide, please visit www.cisco.com. The official study guide helps you master
topics on the CCNP R&S SWITCH 300-115 exam, including: Enterprise campus design Switch operation Switch port
configuration VLANs, Trunks, and VLAN Trunking Protocol (VTP) Spanning Tree Protocol (STP), RSTP, and MSTP
Protecting the STP topology Aggregating switch links Multilayer switching Configuring DHCP Logging switch activity and
managing switches with SNMP Monitoring performance and traffic High availability Securing switched networks
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
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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.
Holly Krauss leidt een prettig leven. Ze is succesvol en heeft privé alles goed voor elkaar. Maar dat is één kant van haar persoonlijkheid. De
andere Holly is losbandig en wild, zoekt de verkeerde mensen op en belandt in riskante situaties. Wanneer de roekeloze uitspattingen elkaar
steeds sneller opvolgen en haar wilde kant de overhand neemt, dreigt ze de controle over haar leven te verliezen en begint het geduld van
Holly s geliefde en vrienden op te raken. Is zij paranoïde of zijn haar angsten reëel? En als Holly niet meer op haar eigen intuïtie kan
vertrouwen, wie is er dan om haar op te vangen als ze valt?
De blauwe draad volgt de levens van drie generaties van de familie Whitshank. Abby en Red wonen in een huis dat al van de familie is sinds
grootvader Whitshank het aan het begin van de twintigste eeuw bouwde. Door onverwachte omstandigheden ziet Steel, de jongste van hun
vier kinderen, zich gedwongen met zijn eigen gezin bij Red en Abby in te trekken. Tegelijk is duidelijk dat Abby en Red niet meer de jongsten
zijn. Kunnen zij nog wel voor zichzelf zorgen, en zo nee, wat is dan het lot van het huis? Met subtiele, observerende humor beschrijft Anne
Tyler wat er gebeurt wanneer drie generaties zich onder één, heel bijzonder dak bevinden. Als geen ander biedt zij inzicht in de dynamiek
van een familie. Anne Tyler, een van de grootste Amerikaanse schrijvers van de afgelopen halve eeuw, past in de Amerikaanse traditie van
schrijvers als Jonathan Franzen en Alice Munro, met haar perfecte psychologie en haar volmaakte inzicht in de pijnlijkheden van eigentijdse
familiegeneraties. Anne Tyler (Minneapolis, 1941) groeide op in Raleigh, North Carolina. De blauwe draad is haar twintigste roman; haar
roman Ademlessen werd bekroond met de Pulitzer Prize. Zij won verder onder meer de pen / Faulkner Award, de Ambassador Book Award
en de National Book Critics Circle Award. In 2012 ontving zij de Sunday Times Award for Literary Excellence. Ze woont in Baltimore,
Maryland. ‘Een geweldige schrijfster (...) elke nieuwe roman is een bewijs van Tylers uitgebreide talenten.’ The Wall Street Journal ‘Een
roman van Anne Tyler is altijd een bron van plezier.’ the Times ‘Mijn favoriete schrijver.’ Nick Hornby ‘Een meesterlijke auteur.’ Sebastian
Faulks ‘Tyler is niet gewoon goed, ze is angstaanjagend goed.’ John Updike
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.'
& The revised edition of the all-time best-selling CCNP Switching book with new topical coverage & & Master advanced switching techniques
and practices & & Prepare for the exam with the 200-plus question electronic testing engine on the enclosed CD-ROM & & Learn CCNP
Switching topics with proven learning tools from the Exam Certification Guide product line
Inspecteur Lindsay Boxer is in ‘De vierde seconde’ vastberadener dan ooit. En dat terwijl er een zenuwslopende rechtszaak tegen haar
loopt na een schietpartij die een tiener fataal werd. Ze zoekt de rust op in het huis van haar zus aan de rustige kust van San Francisco. Tijd
om uit te rusten wordt haar niet gegund, want het badplaatsje wordt opgeschrikt door meerdere brute moorden. Ook al is ze op non-actief
gesteld, Lindsay zou Lindsay niet zijn als zij niet samen met haar vriendinnen op onderzoek uit zou gaan! Kan ze zich op een nieuwe
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moordzaak storten, terwijl ze zelf verdachte in een zaak is? Laat je meeslepen door Pattersons vierde deel in de ‘Women’s Murder
Club’-reeks over vriendschap, romantiek en misdaad. James Patterson (1947) is een wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die
tot 1996 eveneens werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd, waarvan er in totaal
meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times, waaronder
President vermist, dat hij samen met Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van de meest succesvolle en best verkopende auteurs
ooit. Patterson is het meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij
meerdere romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene
prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen, waaronder de Edgar Award van de Mystery Writers of America en de Literarian Award van
de National Book Foundation.
Als je hele leven opeens een leugen blijkt... Was Ridley Jones tien minuten later opgestaan en had ze de metro genomen in plaats van de
taxi, dan was haar leven misschien niet op z’n kop komen te staan door dat ene, allesbepalende moment dat het startschot vormt van een
bizarre aaneenschakeling van gebeurtenissen. Een mysterieus pakketje maakt duidelijk dat haar hele leven een grote illusie blijkt te zijn. Al
haar zekerheden zijn in een klap weggevaagd en Ridley weet niet wie ze nog kan vertrouwen. Koortsachtig gaat ze op zoek naar
antwoorden, waarbij ze gedwongen wordt om alles wat ze ooit over zichzelf dacht te weten in twijfel te trekken. Iedereen lijkt iets te verbergen
te hebben – of ligt het aan haar? Met Mooie leugens schreef Lisa Unger een sexy literaire thriller die je de adem beneemt. Een pageturner
pur sang met een van de meest verfrissende heldinnen sinds jaren. ‘Spannend, sexy, subtiel... De beste nagelbijter die ik in tijden heb
gelezen.’ – Lee Child #mooieleugens
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.
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.
'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
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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
In Een goede vrouw vertrekt de jonge Annabelle Worthington na een familietragedie naar het door oorlog verscheurde Frankrijk. Danielle
Steel. Wegdromen met een verhaal dat je raakt. In april 1912 vindt er een drama plaats in het leven van de jonge Annabelle: haar vader en
broer komen om bij de ramp met de Titanic. Drie jaar later overlijdt ook haar moeder. Als vervolgens haar huwelijk op de klippen loopt,
vertrekt Annabelle naar Frankrijk. Daar, midden in oorlogstijd, in een ziekenhuis dat gerund wordt door vrouwen, vindt ze haar ware roeping.
Pas jaren later, als ze weer in New York woont, dwingt een beslissende ontmoeting haar uiteindelijk terug te kijken op haar leven. Zal ze de
confrontatie met haar verleden aandurven?
Zeven uur. De wekker gaat, we slepen ons ons bed uit en maken ons op voor weer een dag rennen, vliegen, vallen, opstaan en weer
doorgaan. Aan het eind van die doodvermoeiende dag zitten we op de bank en vragen ons verbijsterd af waar de dag gebleven is: `Wat heb
ik vandaag nou helemaal gedaan?! Peter Bregman, schrijver van de populaire Harvard Business-column How We Work, vroeg zich af hoe
we die ratrace kunnen doorbreken. Hij kwam met een revolutionair plan: sta gedurende de werkdag 18 minuten 5 minuten s ochtends, 1
minuut op elk heel uur en 5 minuten s avonds stil bij wat je nu echt wilt, en je zult zien dat je minder snel wordt afgeleid door kleine dingen,
zodat je uiteindelijk met meer tevredenheid terugkijkt op je werkdag. Zijn doel is: werk elke dag met plezier, maar laat het werk niet je leven
overnemen, want er is zo veel meer om van te genieten! 18 minuten biedt je die kans.

'Zeer intrigerend en provocerend!'Karin Slaughter 'Een bijzondere wending op het einde, dit boek laat je niet onberoerd!'
Hebban De dader vinden of het misdrijf vergeten; wat zou jij kiezen? Als Jenny op gewelddadige en gruwelijke wijze
wordt verkracht, ziet haar omgeving maar één oplossing: een experimentele drug die haar de gebeurtenis laat vergeten.
Maar stress, angst en depressie blijven. Bovendien is de dader zonder Jenny's getuigenis niet te vinden. Psychiater Alan
Forrester duikt in haar geheugen. Als een herinnering gewist kan worden, kan hij ook terugkomen. Maar dit proces kan
ook gemanipuleerd worden. Zeker als de psychiater ineens persoonlijk bij de zaak betrokken raakt... Niet alles is
vergeten toont de kracht en de zwakte van het geheugen en laat zien hoe bedrieglijk het menselijk brein eigenlijk is.
'Zeer intrigerend en provocerend. Niet alles is vergetenonderzoekt ingewikkelde familierelaties tegen een achtergrond
van intense suspense. Een boek vol met plotwendingen en verrassingen. Niet alles is vergeten mag je echt niet missen.'
- Karin Slaughter
In een meervoudige moordzaak, geteisterd door leugens en misleiding, is advocaat Dismas Hardy wettelijk verplicht om
een verschrikkelijk geheim te bewaren ook al staat het leven van zijn cliënt op het spel. Als Dylan Vogler, bedrijfsleider
van het populaire koffietentje Bay Beans, dood wordt gevonden in een steegje, leidt de vondst van marihuana in zijn
rugzak tot de ontdekking dat de high society van San Francisco haar drugs bij het onschuldig ogende koffietentje kocht.
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Politie en media wijzen al snel met een beschuldigende vinger naar Maya Townshend, de eigenaar van Bay Beans en
het nichtje van de burgemeester. Op Dylans klantenlijst blijken een paar zeer belangrijke en invloedrijke personen te
staan en Maya lijkt de spil in een levensgevaarlijk web te zijn geweest.
Houd zaken en privé altijd gescheiden. Houd politieke spelletjes buiten de slaapkamer. In zekere zin lapte ik beide regels
aan mijn laars toen Jackson Rutledge mijn minnaar werd. En ik kan niet zeggen dat ik niet wist waar ik aan begon. Twee
jaar later was hij terug, als een van de spelers in een deal die ik op het punt stond te sluiten. Sinds Jax me de rug had
toegekeerd, had ik als protegé van Lei Yeung, een van de slimste zakenvrouwen van New York, heel wat bijgeleerd. Ik
was niet meer het meisje van toen, maar hij was niets veranderd. In tegenstelling tot de eerste keer dat onze paden
elkaar kruisten, wist ik precies met wie ik te maken had... en hoe verslavend zijn aanraking kon zijn. De wereld van
glamour, seks en macht was het speelveld van Jax – maar dit keer kende ik de regels van het spel. In de keiharde
zakenwereld is er maar één regel die telt: houd je vijanden in de gaten en je ex-minnaars al helemaal... Deze titel is
eerder verschenen.
The Most Comprehensive and Current CCNP Self-Study Solution on the Market! Here's the comprehensive and
economical self-study solution that will provide you with the knowledge and skills needed to approach the CCNP exams
with confidence. This Study Guide was developed to meet the exacting requirements of today's certification candidates.
In addition to the consistent and accessible instructional approach that has earned Sybex the reputation as the leading
publisher for certification study guides, this book provides: Clear and concise information on configuring and managing
Cisco internetworks Practical examples and insights drawn from real-world experience Leading-edge exam preparation
software, including a testing engine and electronic flashcards And of course, you'll find in-depth coverage of all official
objectives for all four exams required for the CCNP: 642-801: Building Scalable Cisco Internetworks 642-811: Building
Cisco Multilayer Switched Networks 642-821: Building Cisco Remote Access Networks 642-831: Cisco Internetwork
Troubleshooting Support
Een nimfomane bareigenaresse ontmoet een man met een duister verleden. Hij sleept haar mee in vernederende
seksuele avonturen.
Een heel leven gaat over de arbeider Andreas Egger. Een man die liefheeft, treurt en droomt, en die aan het eind van
zijn leven met verbazing terugblikt op alles wat hij heeft meegemaakt. Sinds verschijnen staat de roman onafgebroken in
de bestsellerlijsten en Robert Seethaler werd door de Duitse boekhandel verkozen tot auteur van het jaar. Wanneer
Andreas Egger in het dal wordt afgeleverd, is hij een jaar of vier. Niemand weet het precies. De boer Kranzstocker neemt
hem met tegenzin in huis en Egger groeit op tot een knecht die zich van zijn eerste jaren niet veel meer herinnert dan
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een vaag gevoel van warmte. Als jongeman sluit hij zich aan bij een groep arbeiders die de eerste kabelbaan in de
omgeving aanleggen en daarmee ook voor het eerst elektrisch licht en lawaai naar het dal brengen. Op de dag van een
tragisch ongeval staat Egger ineens oog in oog met de liefde van zijn leven, Marie, die hij evenwel snel weer zal
verliezen. Pas vele jaren later, wanneer de wereld een andere is geworden en Egger zijn laatste pad bewandelt, zal zij
nog één keer bij hem zijn.
Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven en te motiveren.
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.
Dit boek vertelt je precies wat je allemaal met je Android-tablet kunt doen. Van het gebruiken van internet, e-mail en social media
tot het vinden van apps, muziek en boeken. Het is geschikt voor alle types Android-tablets en bevat alle informatie die je nodig
hebt om met je tablet aan de slag te gaan. Foto's maken en delen, genieten van films en series, je agenda bijhouden en nog veel
meer - met dit boek heeft je tablet geen geheimen meer voor jou! Deze nieuwe editie is bijgewerkt tot en met Android-versie 8
(Ouro). Dan Gookin is de auteur van 'DOS voor Dummies', het allereerste Voor Dummies-boek. Hij wordt wereldwijd geprezen om
zijn vele computing-bestsellers. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
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.
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
Page 8/9

Bookmark File PDF Cisco Ccnp Switch Simplified Volume 1
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 ZuidAfrika. 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 Lippe-Biesterfeld, 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
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