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Studie over de groei van de kinderlijke intelligentie in de
verschillende ontwikkelingsfasen.
In Barkley Cove, een rustig stadje aan de kust van North
Carolina, gaan al jarenlang geruchten over het moerasmeisje.
Kya is in haar eentje opgegroeid in het moeras. Hier voelt ze
zich thuis. De natuur is haar leerschool. Dan komt de tijd dat
ze ernaar verlangt aangeraakt te worden en lief te hebben.
Twee jonge mannen uit de stad raken geïntrigeerd door haar
fascinerende schoonheid. Wanneer een van hen dood wordt
gevonden, valt de verdenking onmiddellijk op Kya. Het
moerasmeisje: een bedwelmende debuutroman over een
geïsoleerde jonge vrouw, die in de wildernis van het diepe
zuiden van Noord-Amerika weet te overleven. Het is wel
duidelijk dat de auteur hier zelf vandaan komt. Haar
prachtige, dampende proza is onvergetelijk.
"Great for beginners -- even if you don't know object-oriented
programming, you can learn from examples on the 'Net and
be on your way very soon. You will be able to confidently
build apps that rival the ones included by Apple itself." -- Josh
Content, iPhone Developer Developers everywhere are eager
to create applications for the iPhone, and many of them
prefer the open source, community-developed tool chain to
Apple's own toolkit. In this new edition of iPhone Open
Application Development, author Jonathan Zdziarski covers
the latest version of the open toolkit -- now updated for
Apple's iPhone 2.x software and iPhone 3G -- and explains in
clear language how to create applications using Objective-C
and the iPhone API. Zdziarski, who cracked the iPhone code
and built the first fully-functional application with the open
toolkit, includes detailed recipes and complete examples for
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graphics and audio programming, games programming with
the CoreSurfaces and CoreImage interfaces, working with
iTunes, and using sensors. With the open toolkit and this
book, you can build iPhone applications that: Display status
bars, preference tables, and other standard elements of the
iPhone user interface Play pre-recorded files or programgenerated sounds Read and write plain text files and HTML
files, including pages from the Web, and control display
elements, such as scrollbars Read and respond to changes in
orientation when the user turns the phone around And more.
The first edition of this book developed an instant following
and became the center of a movement. The second edition of
iPhone Open Application Development will make this open
source toolkit an indispensable part of iPhone application
development.
In De man die zijn vrouw voor een hoed hield vertelt Oliver
Sacks de verhalen van mensen die lijden aan perceptuele en
intellectuele afwijkingen: patiënten die hun herinneringen kwijt
zijn, niet langer in staat zijn om geliefden of alledaagse
voorwerpen te herkennen, of patiënten die te maken hebben
met tics en die zonder dat te willen obsceniteiten
schreeuwen. Hoewel deze gevallen ons vaak bizar
voorkomen, worden ze door Sacks’ respectvolle en
sympathieke wijze van vertellen diep menselijk. Aan de hand
van fascinerende en vaak ontroerende
ziektegeschiedenissen laat Sacks zien hoe het is om te
moeten leven met een neurologische afwijking.
With the tiny Shuffle, the Nano, the Classic, and the Touch,
Apple's gotten the world hooked on portable music, pictures,
videos -- and the iPod. One thing they haven't delivered,
though, is an easy guide for getting the most from this sleek
entertainment center. Enter iPod: The Missing Manual, 7th
Edition -- a book as breathtaking, satisfying, and reliable as
its subject. Now in a sleek, travel-friendly size, this new
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edition provides a no-nonsense view of iTunes 8 and
everything in the latest iPod line, with crystal-clear
explanations, easy-to-follow color graphics, and guidance on
all the amazing things you can do, including: Out of the box
and into your ears. Find out how to install iTunes and load
music on your iPod. And get advice on buying copyprotection free songs from stores like Amazon and Rhapsody.
Bopping around the iPod. Learn everything from turning it on
and off to shaking your iPod Nano to shuffle your tracks. In
tune with iTunes. Choose which parts of your iTunes library
loads onto your iPod, move your sacred iTunes Folder to a
bigger hard drive, and add album covers to your collection.
Picking playlists like a Genius. Let iTunes' new Genius
feature whip up smart playlists from your library, and suggest
songs from the iTunes Store that fit with what you already
own. The power of the 'Pod. Download movies and TV shows
and learn how to play them on your iPod and finish viewing
them on your TV. Play photo slideshows, find cool podcasts,
and more. Welcome to the App Store. Soup up your iPod
Touch, from upgrading to the 2.0 firmware to installing the
iTunes Store's nifty new collection of programs -- including
games that turn the Touch into a pocket 3-D arcade. Even if
you don't buy one of the new iPod models, this Missing
Manual has plenty of information on the latest version of
iTunes, the App Store and a whole lot more about Apple's
incredible device.
iOS 8 for the iPad is the biggest iOS release ever, and this allnew Missing Manual includes everything you need to know
about iPad’s exciting features and new user interface.
Missing Manual series creator David Pogue takes you on a
guided iPad tour, complete with step-by-step instructions,
crystal-clear explanations, and lots of tips, tricks, and
surprises along the way. Learn how to sync and work on any
file anywhere, on any device, with iCloud Drive Use Family
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Sharing to circulate your calendars, photos, iBooks, and
iTunes and App Store purchases with those closest to you
Track your activity, heart rate, and other fitness information
with Health Connect to your other iOS devices and Mac like
never before with Handoff, Messages, and Instant Hotspot
With this beautiful full-color and easy-to-use book, you’ll
discover how to get the most out of your iPad—everything
from Web browsing to watching videos.
With El Capitan, Apple brings never-before-seen features to
OS X—like a split-screen desktop, improved window controls,
and amazing graphics. The new edition of David Pogue's #1
bestselling Mac book shows you how to use key new features
such as swiping gestures, Notes, a new Spotlight search
system, the Safari pinning feature, and Split View. Missing
Manuals creator David Pogue is one of the most widely
recognized technology authors in the world. A former New
York Times technology columnist, he founded and now
produces videos for Yahoo Tech.

Wat we kunnen leren van het snelst groeiende
bedrijf ooit - Google is het bekendste merk ter wereld
en dus bekender dan Coca-Cola - Google is het
snelst groeiende bedrijf ter wereld - Google is
marktleider op de online advertentiemarkt Hoe doen
ze dat? Geen enkel ander bedrijf, geen enkele
overheidsinstelling of stichting is erin geslaagd om
net als Google optimaal te profiteren van de
mogelijkheden van het internet. En dus is het
verstandig je bij (internet)beslissingen af te vragen:
WAT ZOU GOOGLE DOEN? Jeff Jarvis heeft een
van de populairste blogs over media en nieuws:
buzzmachine.com. In WZGD? legt hij, in een scherp
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en geestig betoog, uit wat Google doet en hoe. Want
op het internet gaat alles anders. De gebruikers
maken er de dienst uit. Bedrijven moeten niet langer
práten tegen hun klanten, maar juist naar ze
luisteren. Ze moeten hun producten niet langer
beschermen, maar juist openstellen. Google begrijpt
dat. Jeff Jarvis laat zien hoe Google dat doet en hoe
iedereen dit kan vertalen naar zijn eigen bedrijf. Zo
toont hij aan wat 2.0 voor bedrijven kan betekenen
en hoe internet niet alleen consumentenmacht
mobiliseert, maar ook de maatschappelijke
verhoudingen op hun kop zal zetten. Wie wil
snappen hoe innovatie werkt in het internettijdperk,
kan nog steeds veel, zo niet alles, leren van Google.
Jarvis laat dat haarfijn zien. Henk Blanken, journalist
en auteur van Mediamores Jeff Jarvis schrijft
behalve op buzzmachine.com een mediarubriek voor
de The Guardian. Hij doceert aan een school voor
Journalistiek in New York. Het World Economic
Forum in Davos plaatste hem in 2007 en 2008 op de
lijst van honderd invloedrijkste mediadeskundigen ter
wereld. Jarvis stond twee jaar lang in de Top Web
Celeb 25 van Forbes.
provocatief en controversieel: een Amerikaanse
bestseller Jaron Lanier, computergoeroe sinds het
begin van de jaren tachtig, was een van de eersten
die voorspelde hoe groot de invloed van internet zou
worden op onze cultuur. Nu, meer dan dertig jaar
later, kijkt hij met zorg terug. Want sommige keuzes
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die we nu voor vanzelfsprekend aannemen dat de
gebruiker van internet anoniem is bijvoorbeeld zijn
door programmeurs gemaakt toen de gevolgen niet
waren te overzien. En nu zitten we ermee: met
onoverzichtelijke discussies vol gescheld, intimidatie
op sociale netwerken, diefstal van bestanden, en
steeds meer websites die inbreuk maken op privacy.
De mens moet weer belangrijker worden dan de
techniek: Nee, je bent geen gadget is een bezield
pleidooi voor het individu van een auteur die als
geen ander begrijpt wat technologie voor ons kan
betekenen. Over Jaron Lanier: `Lanier vindt het
belangrijk dat wij achteloze skypers en msn-ners
beseffen dat internet een publieke ruimte is. Een
plek dus die we niet alleen als consument, maar ook
als bewuste burger dienen te betreden.Dat een
ervaringsdeskundige als Lanier snakt naar slimme
sturing en beperking, zou ons daarbij te denken
moeten geven. NRC HANDELSBLAD `Een
provocatief en bij voorbaat controversieel boek:
helder, krachtig en overtuigend. Iedereen die
geïnteresseerd is in internet, en de manier waarop
het ons alledaagse leven beïnvloedt, moet dit boek
lezen. MICHIKO KAKUTANI, THE NEW YORK
TIMES `Een noodzakelijk tegenwicht voor de holle
retoriek waarmee discussies over technologie
meestal gepaard gaan. JOHN FREEMAN Jaron
Lanier is kunstenaar, muzikant en internetvisionair
en op al deze terreinen behoorlijk succesvol. Hij
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werkte samen met onder anderen Philip Glass,
Vernon Reid, George Clinton, Ornette Coleman,
Terry Riley. Hij was adviseur voor diverse
universiteiten op het gebied van moderne media.
Ook is hij de bedenker van de term virtual reality. Hij
schrijft voor onder andere Wired, Edge, en natuurlijk
voor talloze online-media.
With Sierra, Apple brings never-before-seen features
to macOS—like Siri voice control, file sharing across
all your iOS devices, picture-in-picture mode for
iTunes and Safari, and AI photo search. Once again,
David Pogue brings his humor and expertise to the
#1 bestselling Mac book. Whether you’re a
developer or a home-user, this guide offers a wealth
of detail on Apple’s OS X 10.12 operating system,
this new edition covers everything Sierra has to
offer. Perfect for newcomers. Get crystal-clear,
jargon-free introduction to the Dock, the macOS
folder structure, Safari, Mail, and iCloud. Go indepth. Learn how to use key new features such as
Optimized Storage, the Universal Clipboard, Siri for
Mac, and iCloud Drive Sync. Get the full story. David
Pogue doesn't stop at telling you how to use macOS
features. He wants you to know why to use
them—and how to avoid common pitfalls.
Charlaine Harris, True Blood 1 Date met de dood
Sookie Stackhouse is een serveerster met een
speciale gave ze kan gedachten lezen wat soms
heel vermoeiend is en soms heel erg van pas komt.
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Alleen bij Bill Compton, de nieuwkomer in het dorp
op wie ze halsoverkop verliefd wordt, wil het niet
lukken, terwijl ze juist over hém meer te weten zou
willen komen. Ook al omdat hij er een griezelig stel
vrienden op na houdt. Als een van Sookies collegas
wordt vermoord, kijkt iedereen dezelfde kant op.
Naar Bill. Er wordt zelfs gefluisterd dat Sookie wel
eens zijn volgende slachtoffer zou kunnen worden.
Want alle betrokkenen is één ding duidelijk: Bill
Compton is een man met duistere geheimen.
Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best
verkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar
True Blood-romans met Sookie Stackhouse in de
hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd
meer dan 20 miljoen keer verkocht.
Uitblinkers is een stimulerende en verbazende
zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit het
niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een
uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag,
maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op
zijn best. Uitblinkers is een stimulerende en
verbazende zoektocht naar de herkomst van succes.
En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een
bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers
hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in
wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en
alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn
geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de
briljante voetballer, de geniale wiskundige en The
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Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat
Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen
succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en
bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp
en amusement in één! entertainment weekly
Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The
New Yorker. Daarvoor was hij wetenschapsjournalist
bij de Washington Post. Van Het beslissende
moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen
exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar
onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst.
Gladwell won de National Magazine Award en was
in 2005 volgens Time een van de honderd
invloedrijkste mensen.
If you're ready to jump into digital photography or
would like to increase the skills you already have,
David Pogue's Digital Photography: The Missing
Manual is just what you need. Bestselling author
David Pogue provides a no-nonsense guide to the
entire process, including how to: buy and use a
digital camera; get the same photographic effects as
the pros; manage the results on your Mac or PC; edit
photos; and, finally, share the results with your
adoring fans -- on paper, online, or on mugs, jigsaw
puzzles, and blankets. After reviewing hundreds of
digital cameras and photo services in his weekly
New York Times column, David Pogue knows digital
photography. With this new Missing Manual you will:
Get expert advice on how to choose a digital
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camera, including information on the only specs that
matter. (Hint: it's not about megapixels). Learn the
basics of lighting, composition, and shooting lots of
photos Understand how to choose the best camera
settings for 20 different scenarios Unravel the
problems of correcting images and storing them
Learn David's tips and tricks for sharing and printing
images Get a special troubleshooting section you
can turn to when things go wrong David Pogue's
witty, authoritative voice has demystified the Mac,
Windows, iPods and iPhones for millions of readers.
Now, he offers step-by-step instructions and plenty
of friendly advice to help you join in the fun and get
real satisfaction from digital photography.
For a company that promised to "put a pause on new
features," Apple sure has been busy-there's barely a
feature left untouched in Mac OS X 10.6 "Snow
Leopard." There's more speed, more polish, more
refinement-but still no manual. Fortunately, David
Pogue is back, with the humor and expertise that
have made this the #1 bestselling Mac book for eight
years straight. You get all the answers with jargonfree introductions to: Big-ticket changes. A 64-bit
overhaul. Faster everything. A rewritten Finder.
Microsoft Exchange compatibility. All-new QuickTime
Player. If Apple wrote it, this book covers it. Snow
Leopard Spots. This book demystifies the hundreds
of smaller enhancements, too, in all 50 programs
that come with the Mac: Safari, Mail, iChat, Preview,
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Time Machine. Shortcuts. This must be the tippiest,
trickiest Mac book ever written. Undocumented
surprises await on every page. Power usage.
Security, networking, build-your-own Services, file
sharing with Windows, even Mac OS X's Unix
chassis-this one witty, expert guide makes it all
crystal clear.
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 YAserie 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.
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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
The wit and wisdom of the Twittersphere captured in a
hilarious, occasionally poignant, and often useful collection of
hand-picked tweets. New York Times technology columnist
David Pogue has tapped into the brilliance of his half-million
followers on Twitter by posting a different, thought-provoking
question every night. The questions ranged from the earnest
(“What’s your greatest regret?”) to the creative (“Make up a
concept for a doomed TV show”) to the curious (“What’s
your great idea to improve the cell phone?”). Out of 25,000
tweets, Pogue has gathered the very best 2,524 into this
irresistible, clever, laugh-out-loud funny book. The World
According to Twitter is truly a grand social networking
experiment, in which thousands of voices have come together
to produce a unique and wonderful record of shared human
experience. Some samples: Compose the subject line of an
email message you really, really don't want to open. To my
former sexual partners, as required by law (@markowitz) RE:
What seems to have been your car (@pumpkinshirt) From:
Your Publisher. Subject: Ha, good one! Could you send the
real chapter now, please? (@ Lookshelves) Make up a
prequel to a famous movie. Mr. Smith MapQuests
Washington (michaelbuckman) Snakes in the Terminal
(@justinchambers) We’re Running Low on Mohicans
(@rllewis) There Goes Private Ryan...I Hope He’ll Be OK
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(@slightly99) Describe your 15 minutes of fame. My
stepfather was “The agony of defeat” guy on ABC’s Wide
World of Sports, before the ski jumper (he was the car
spinning out at Daytona 500). (@BigDaddy978) I juggled for
Clinton’s inauguration. 20 minutes of FBI pat-downs, and
then I wound up throwing knives around the president
anyway. (@McEuen) I’m on a Girl Scout cookie box (have
been for 9 years, so it’s longer than 15 minutes)! (@libbyfish)
Add 1 letter to a famous person’s name. Yo Yo
What makes Windows refugees decide to get a Mac?
Enthusiastic friends? The Apple Stores? Great-looking
laptops? A "halo effect" from the popularity of iPhones and
iPads? The absence of viruses and spyware? The freedom to
run Windows on a Mac? In any case, there’s never been a
better time to switch to OS X—and there’s never been a
better, more authoritative book to help you do it. The
important stuff you need to know: Transfer your stuff. Moving
files from a PC to a Mac by cable, network, or disk is the easy
part. But how do you extract your email, address book,
calendar, Web bookmarks, buddy list, desktop pictures, and
MP3 files? Now you’ll know. Recreate your software suite.
Many of the PC programs you’ve been using are Windowsonly. Discover the Mac equivalents and learn how to move
data to them. Learn Yosemite. Apple’s latest operating
system is faster, smarter, and more in tune with iPads and
iPhones. If Yosemite has it, this book covers it. Get the expert
view. Learn from Missing Manuals creator David
Pogue—author of OS X Yosemite: The Missing Manual, the #1
bestselling Mac book on earth.
Een razendspannende politieke thriller vol actie en
internationale intrige en doorspekt met het soort informatie
waarover alleen een insider als Hillary Clinton kan
beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken,
Ellen Adams, wordt geconfronteerd met terroristische
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dreigingen en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap
van een president die de positie van Amerika op het politieke
wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen
zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de minister
en haar team moeten erachter komen wie er achter de
dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om
te profiteren van een Amerikaanse regering die er
internationaal zwakker voor staat dan ooit.
Dit boek vertelt je precies wat je allemaal met je Androidtablet 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.
Answers found here! In iOS 7, Apple gave the iPhone the
most radical makeover in its history. The new software is
powerful, sleek, and a perfect companion to the iPhone 5s
and 5c—but it’s wildly different. Fortunately, David Pogue is
back with an expanded edition of his witty, full-color guide:
the world’s most popular iPhone book. The important stuff
you need to know: The iPhone 5s. This book unearths all the
secrets of the newest iPhone—faster chip,dual-color flash,
fingerprint scanner, and more—and its colorful companion, the
5c. The iOS 7 software. Older iPhones gain Control Center,
AirDrop, iTunes Radio, free Internet phone calls, and about
197 more new features. This book covers it all. The apps.
That catalog of 1,000,000 add-on programs makes the
iPhone’s phone features almost secondary. Now you’ll know
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how to find, manage, and exploit those apps. The iPhone
may be the world’s coolest computer, but it’s still a
computer, with all of a computer’s complexities. iPhone: The
Missing Manual is a funny, gorgeously illustrated guide to the
tips, shortcuts, and workarounds that will turn you, too, into
an iPhone addict.
Those who have made the switch from a Windows PC to a
Mac have made Switching to the Mac: The Missing Manual a
runaway bestseller. The latest edition of this guide delivers
what Apple doesn't—everything you need to know to
successfully and painlessly move your files and adapt to
Mac's way of doing things. Written with wit and objectivity by
Missing Manual series creator and bestselling author David
Pogue, this book will have you up and running on your new
Mac in no time.

With Yosemite, Apple has unleashed the most innovative
version of OS X yet—and once again, David Pogue brings
his expertise and humor to the #1 bestselling Mac book.
Mac OS X 10.10 includes more innovations from the
iPad and adds a variety of new features throughout the
operating system. This updated edition covers it all with
something new on practically every page. Get the scoop
on Yosemite’s big-ticket changes Learn enhancements
to existing applications, such as Safari and Mail Take
advantage of shortcuts and undocumented tricks Use
power user tips for networking, file sharing, and building
your own services
Dexter: het dodelijke personage waarop de gelijknamige
tv-serie is geïnspireerd. Wanneer Dexter thuiskomt van
zijn huwelijksreis, lijkt hij zo goed als menselijk. Het
huwelijksleven doet hem goed en zijn moorddadige
hobby lijkt onder controle. Maar oude liefde roest niet:
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als er in Miami een seriemoordenaar opduikt, is Dexters
buitengewone gevoel voor rechtvaardigheid terug van
weg geweest. Overdag werkt Dexter bij de forensische
recherche, s avonds geeft hij toe aan zijn
onverzadigbare honger om mensen te doden. Als een
Robin Hood onder de seriemoordenaars vermoordt hij
alleen die mensen die wat hem betreft de dood
verdienen.
How can your library—and your patrons—benefit from
mobile apps? This guidebook offers a solid foundation in
"app-literacy," supplying librarians with the knowledge to
review and recommend apps, offer workshops, and
become the app expert for their communities. •
Describes the most important, high-quality mobile apps
in specific topic areas of interest to librarians • Provides
examples of how these apps are useful for education,
creativity, and productivity for all types of users, including
those with special needs • Supplies a detailed checklist
of what information to include when reviewing apps •
Includes an extensive resource guide to books, blogs,
websites, courses, and other sources for keeping up with
mobile apps • Provides notes on app functionality,
features, price, and developer as well as any pertinent
limitations
Explains how to use the innovative cellular phone and
learn all the options of its additional capabilities which
include conference calling, text messaging, playing
music and videos, displaying photographs, along with
Internet access and email.
De Strijd der Koningen is het boek waarop het tweede
seizoen van de spraakmakende HBO-televisieserie
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Game of Thrones is gebaseerd. Van George R.R.
Martins Game of Thrones in vertaling Het Lied van IJs en
Vuur werden wereldwijd inmiddels 16 miljoen
exemplaren verkocht. In het tweede televisieseizoen is
naast Lena Headey (Cersei) en Peter Dinklage (Tyrion)
een glansrol weggelegd voor Carice van Houten als
priesteres Melisandre, de adviseur van Stannis
Baratheon. Sinds de dood van koning Robert is
Westeros in rep en roer. De opvolgingstwisten om de
IJzeren Troon bereiken een hoogtepunt als Stannis
Baratheon, in raad en daad gesteund door de ambitieuze
Melisandre, optrekt naar Koningslanding. Duidelijk is dat
koningin Cersei alles op alles zal zetten om haar zoon
Joffry te steunen als opvolger van Robert. Niet helemaal
duidelijk is wat de geslepen en altijd manipulerende
kobold Tyrion Lannister precies in zijn schild voert.
Intussen trekt vanuit de Noordlanden Robb Stark op
tegen de perfide Lannisters en ver weg, in zuidelijke
streken, koestert Daenerys Targaryen haar snel
groeiende draken, en droomt van de IJzeren Troon, van
een terugkeer naar Koningslanding...
Apple gives macOS new features and improvements
right on your desktop and under the hood with
Catalina—aka OS X 10.15. With this updated guide,
you’ll learn how to use your iPad as a second screen,
work with iPad apps on your Mac, and use Screen Time
on your Mac. This new edition of the #1 bestselling Mac
book shows you how to use the revamped apps for
Music, Podcasts, and TV. Loaded with illustrations, stepby-step instructions, tips, and tricks, this book from David
Pogue—Missing Manual series creator, New York Times
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columnist, and Emmy-winning tech correspondent for
CNBC, CBS, and NPR—covers everything Catalina has
to offer with lots of humor and technical insight.
Het wonderlijk verhaal van Hendrik Meier is een
verzameling fantastische verhalen voor
jongvolwassenen. Meesterverteller Roald Dahl ontving
voor dit boek een Zilveren Griffel. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is
geschikt voor zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. Hendrik Meier, held van het
titelverhaal en rijke stinkerd, ontdekt een bijzondere
manier om nog meer geld te verdienen. Na jaren
oefenen slaagt hij erin te zien zonder ogen... Dahl vertelt
verder over de landarbeider Butcher die tijdens het
ploegen op een waardevolle schat stuit, over een jongen
die met dieren kan praten en een schildpad redt uit de
soep, over een lifter die laat zien hoe vingervlug hij is en
over een dromerig vogelvriendje dat het slachtoffer wordt
van een gewelddadig verjaarsgeschenk. Ten slotte lees
je in dit boek het allereerste verhaal dat de
wereldberoemde Roald Dahl ooit schreef. ‘Roald Dahl
blijft onverminderd populair.’ – de Volkskrant
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.
'Leerschool van Tara Westover is een gelaagde zoektocht
naar een persoonlijk bewustzijn.' * * * * - Freek de Jonge in de
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Volkskrant 'Dit is een ongelooflijk boek [...] Ik kan niet
begrijpen dat ze bij De Wereld Draait Door, dat boekenpanel,
niet meteen heeft geroepen 'dit is fantastisch, dit moet je
lezen, dit is ongelooflijk'. - Maarten 't Hart 'Schitterend. Er
gaat niets boven het ontdekken van een jonge schrijver met
zoveel kracht en talent.' - Stephen Fry 'Het is het
indrukwekkende en schrijnende verhaal van een vrouw die
zich met veel moeite weet te ontworstelen aan een gezin
waarvan de ouders afzondering zoeken van de wereld, en de
pijn die de breuk veroorzaakt.' - Trouw Al op jonge leeftijd
moeten Tara en haar zes broers en zussen risicovol werk
verrichten in het bedrijf van hun vader. Ze leren een heftruck
te besturen en verzamelen schroot op het erf om in het
onderhoud van de familie te voorzien. Het gezin leeft zo
afgesloten van de gemeenschap dat er niemand is om Tara
te onderwijzen, haar naar een dokter te brengen na een
ernstig ongeluk, of om in te grijpen wanneer haar broer
gewelddadig wordt. Tara slaagt er echter in zichzelf wiskunde
en grammatica bij te brengen en ze wordt aangenomen aan
Brigham Young University. Daar begint haar weg tot
zelfontplooiing, waarbij ze niet alleen worstelt met haar
gebrek aan kennis door haar geïsoleerde opvoeding, maar
ook tot de pijnlijke conclusie moet komen dat een breuk met
haar familie onvermijdelijk is.
This book constitutes the refereed proceedings of the 7th
Conference on Electronic Governance and Open Society:
Challenges in Eurasia, EGOSE 2020, held in St. Petersburg,
Russia, in November 2020. The 35 full papers and 5 short
papers were carefully reviewed and selected from 59
submissions. The papers are organized in topical sections on
digital government: services, policies, laws, practices,
surveillance; digital society: openness, participation, trust,
competences; digital data: data science, methods, modelling,
AI, NLP.
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iOS 11 for the iPhone includes a host of exciting new
features, including a revamped Control Center and all-new
powers for some of your favorite apps—Siri, AirPlay 2, Maps,
Photos, and Maps. You can even send payment via
iMessages and type with one hand! And the best way to learn
all of these features is with iPhone: The Missing Manual—a
funny, gorgeously illustrated guide to the tips, shortcuts, and
workarounds that will turn you, too, into an iPhone master.
This easy-to-use book will help you accomplish everything
from web browsing to watching videos so you can get the
most out of your iPhone. Written by Missing Manual series
creator and former New York Times columnist David Pogue,
this updated guide shows you everything you need to know
about the new features and user interface of iOS 11 for the
iPhone.
Copyright: 1d84e80961f390addb263bf5572155a4

Page 20/20

Copyright : matula.hu

