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In ruil voor de hulp bij haar ontsnapping aan een lange en onterechte opsluiting, belooft de verbitterde genezeres Meidoorn geen
wraak te nemen op de man die haar achter de tralies deed belanden. Achtervolgd door haar celmaat, de stille reus Grim, trekt ze
richting het noorden. Waar ze aan de rand van een mysterieus bos de komende zeven jaar iedereen moet helpen die om hulp
vraagt. Zonder uitzonderingen. Als vervolgens ook de prins van het gebied hoort van haar talenten als genezeres, neemt het
rustige leventje van Meidoorn al snel een onverwachte draai. De Australische schrijfster Juliet Marillier verwierf met haar Zeven
Wateren-boeken wereldwijd een miljoenenpubliek. ‘Een wereld vol betovering, devotie, gebroken harten en mysterie... levert een
smakelijke maaltijd voor de fantasie.’ Publishers Weekly (met ster)
Learning FuelPHP for Effective PHP DevelopmentPackt Pub Limited
Dorte, een meisje van vijftien, woont in een kleine stad in Litouwen en haar dromen voor de toekomst zijn eenvoudig en haalbaar.
Als ze een aanbod krijgt om in Stockholm in een restaurant te gaan werken, is ze er zelf het meest verbaasd over dat ze erop
ingaat. In haar naïviteit heeft ze niet in de gaten dat ze het slachtoffer is van een doortrapte vrouwenhandelaar die haar als
seksslavin verkoopt aan een pooier in Noorwegen. Dorte probeert te ontsnappen, maar ze is bang voor de politie en voor de
schande als haar moeder te weten komt dat ze een hoer is. Gefingeerde gesprekken met haar gestorven vader houden haar op
de been. Deze roman laat zien hoe een mens de meest gruwelijke beproevingen kan doorstaan. Het is ook een aanklacht tegen
de (internationale) vrouwenhandel.
De zee oefent een onweerstaanbare invloed uit op een aantal mensen.
Een likdoorn, ook wel eksteroog genoemd, is een veelvoorkomende en pijnlijke klacht aan de voet. Likdoorns ontstaan door een
naar binnen groeiende eeltplek. Een zorgvuldige behandeling door een pedicure kan de klachten aanzienlijk verzachten en vaak
zelfs geheel doen verdwijnen. De uitgave Likdoorns, deel uit de Praktijkreeks Voetbehandeling, verschaft inzicht in de oorzaak, het
ontstaan, de gevolgen en de behandeling van likdoorns. De auteur behandelt de opbouw van de huid en bespreekt de
verschillende soorten likdoorns en de mogelijke oorzaken. Ze gaat in op verschillende onderzoeken, zoals anamnese, inspectie en
blauwdrukken, waarmee de oorzaak kan worden vastgesteld. Aan de hand van helder opgebouwde casussen uit de praktijk wordt
ten slotte het behandeltraject voor de verschillende soorten likdoorns uiteengezet.
API development is becoming increasingly common for server-side developers thanks to the rise of front-end JavaScript
frameworks, iPhone applications, and API-centric architectures. It might seem like grabbing stuff from a data source and shoving it
out as JSON would be easy, but surviving changes in business logic, database schema updates, new features, or deprecated
endpoints can be a nightmare. After finding many of the existing resources for API development to be lacking, Phil learned a lot of
things the hard way through years of trial and error. This book aims to condense that experience, taking examples and
explanations further than the trivial apples and pears nonsense tutorials often provide. By passing on some best practices and
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general good advice you can hit the ground running with API development, combined with some horror stories and how they were
overcome/avoided/averted. This book will discuss the theory of designing and building APIs in any language or framework, with
this theory applied in PHP-based examples.
Een nieuw deel in de succesvolle Sigma-serie Galilea, 1025. In een eeuwenoude citadel vindt een tempeliersridder een lang
verborgen heilige schat: de Bachal Isu, de staf van Jezus. De staf is een relikwie van onschatbare waarde en bevat mysterieuze
krachten die de mensheid voor altijd zullen veranderen. Bijna duizend jaar later kapen Somalische piraten voor de kust van Afrika
een jacht en ontvoeren daarbij een passagier, de zwangere dochter van een prominente Amerikaanse politicus. Het Sigma-team
krijgt de opdracht om de vrouw uit de Somalische jungle te redden. Het team moet de confrontatie aangaan met het Gilde, een
duistere orde die door de eeuwen heen belangrijke historische gebeurtenissen heeft gemanipuleerd. Hun volgende doelwit: de
aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen. Bloedlijn is het nieuwe deel in de succesvolle Sigma-serie van bestsellerauteur
James Rollins. In Bloedlijn neemt hij je mee naar de volgende evolutionaire stap in de wetenschap: onsterfelijkheid. `Een
superspannende mix van religie en wetenschap met veel actie en de nodige romantiek. De Telegraaf
James Rollins De Orde van de Sanguinisten 1 - In bloed geschreven Een explosieve onthulling van een geheime geschiedenis
Een verwoestende aardbeving in Masada, Israël, brengt een onbekende graftombe aan het licht. In de tombe wordt het
gekruisigde en gemummificeerde lichaam van een jong meisje aangetroffen. Drie deskundigen gaan op pad om de ontdekking te
onderzoeken: forensisch expert Jordan Stone, archeologe Erin Granger en Rhun Korza, een Vaticaanse priester. Maar na een
brute aanval op het tempelcomplex moeten de drie rennen voor hun leven en datgene vinden wat ooit werd bewaard in de
sarcofaag van de tombe: een boek. Een handgeschreven testament van Christus zelf, dat volgens onofficiële bronnen het geheim
van zijn goddelijkheid prijsgeeft. Langs eeuwenoude ruïnes en prachtige kerken gaat het trio op zoek naar een geheime
geschiedenis van meer dan duizend jaar. Maar wees gewaarschuwd: sommige boeken zouden nooit gevonden mogen worden...
In deze nieuwe samenwerking van bestsellerauteur James Rollins en Rebecca Cantrell wordt Rollins talent voor messcherpe
wetenschap en historische mysteries gecombineerd met Cantrells talent voor angstaanjagende thrillers. Dit alles samengebald in
een episch verhaal over een eeuwenoude orde en de jacht op een mysterieus boek, beter bekend als het bloedevangelie.
Een jonge depressieve werknemer van een softwarebedrijf krijgt de opdracht een reeks cursussen te verzorgen in de provincie.
Met tegenzin kwijt hij zich van zijn taak, daarbij geholpen door een dynamische collega, Rafaël Tisserland, die één groot probleem
heeft: hij is oerlelijk en kan niet aan de vrouw komen. Toch probeert hij het, probeert het uit alle macht, maar daarbij is hij een
inzinking nabij. Dan spoort de hoofdpersoon hem aan een daad te stellen: "Een mes, Raphaël, is een aanzienlijke bondgenoot..."
Houellebecq roert in deze roman een onderwerp aan dat, ondanks zijn centrale rol in het moderne leven, nog nauwelijks verbeeld
is in de literatuur: de wereld van het werk. Genadeloos prikt hij de illusies van de hedendaagse mens door. Werk en seks vormen
samen het terrein van de strijd die wij allen voortdurend leveren om onszelf aan de man te brengen. In zijn karakteristieke
ongepolijste stijl laat Houellebecq op scherpzinnige en humoristische wijze zien wat de noodlottige gevolgen zijn wanneer de
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mens zichzelf tot handelswaar verheft. Michel Houellebecq (1958) publiceerde essays en poëzie voordat hij zich in 1994 met De
wereld als markt en strijd, een roman die bekroond werd met diverse prijzen, opwierp al de grote belofte van de Franse letteren.
Die status bevestigde hij met zijn tweede roman, Elementaire deeltjes(Prix Novembre), die ook in Nederland een groot succes
kende. Over De wereld als markt en strijd: "Michel Hoeullebecqs roman toont aan dat de literatuur haar laatste woord nog niet
gesproken heeft. Hier zien we de huidige wereld zoals ze is." - Le Journal du Dimanche "Een bijtende verbeelding van het
moderne leven." - The Independent
In Als de rook om je hoofd is verdwenen vertelt Caitlin Doughty hoe ze op achtjarige leeftijd een leeftijdgenootje dood ziet
neervallen. Dit moment raakt haar diep, maar haar ouders, die ook getuige zijn van het ongeluk, weigeren erover te praten. Ze
hekelt de manier waarop haar ouders, en vele anderen in het Westen, met de dood en dode mensen omgaan en besluit daarom
op twintigjarige leeftijd in een crematorium te gaan werken. Over haar jaren in het crematorium schrijft ze zonder iets te
verbloemen over het dode lichaam, het ophalen van lijken, de preparatie in het crematorium, de verbranding, de verwerking van
botten en het verzamelen van de as. Op liefdevolle wijze en met de nodige (zwarte) humor maakt ze de dood bespreekbaar.
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 beschrijf de meest voorkomende peesaandoeningen van de onderste extremiteit. Van iedere aandoening wordt een
voorbeeldcasus beschreven met daarbij de symptomen en belangrijkste bevindingen van het functieonderzoek. Zo wordt duidelijk
hoe de aandoening is te herkennen. Als de beschreven aandoening kan worden behandeld met een oefenprogramma dan wordt
deze in een apart hoofdstuk beschreven en geïllustreerd. (Sport)fysiotherapeuten, kinesitherapeuten, oefentherapeuten en
(sport)artsen kunnen het boek ‘Peesaandoeningen’ gebruiken om hun kennis op te frissen. Door de overzichtelijke opbouw is het
boek bovendien geschikt als leerboek voor opleidingsdoeleinden. Dit is uitgave 30 van de serie ‘Orthopedische Casuïstiek’.
Tweemaal per jaar verschijnt er een nieuw deel in deze serie. De serie is ook online beschikbaar op abonnementsbasis. Deze
uitgave in de serie ‘Orthopedische Casuïstiek’ is geschreven onder redactie van Koos van Nugteren (fysiotherapeut) en Patty
Joldersma (sportfysiotherapeut en fitnesstrainer).
In 1941 stalen de Duitsers vier wandpanelen, uit amber gehouwen uit het paleis in St. Petersburg. Jaren later gaat een echtpaar
ernaar op zoek aan de hand van een aantal cryptische aanwijzigen. Vier wandpanelen, geheel uit amber gehouwen en schitterend
bewerkt, vormen samen de Amberzaal. In 1941 zijn de panelen door de Duitsers gestolen uit het Catharinapaleis in Sint
Petersburg en vervoerd naar Koningsberg. In april 1945 zijn de panelen spoorloos verdwenen en nooit meer teruggevonden. Het
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rustige en prettige leven van rechter Rachel Cutler wordt danig verstoord wanneer haar vader, die de verschrikkingen van de
Tweede Weredoorlog heeft overleefd, onder verdachte omstandigheden overlijdt. Hij laat cryptische aanwijzingen achter over een
levenslang bewaard geheim, over iets wat de Amberzaal heet. Rachel vertrekt samen met haar ex-man Paul naar Europa om de
waarheid rond haar vaders leven en dood te achterhalen. En daar raken ze al snel verwikkeld in een verraderlijk spel met als
inzet... de Amberzaal. Steve Berry is de auteur van De Amberzaal, Het derde gebeim, De Romanov voorspelling en De erfenis
van de Tempeliers. Steve Berry is jurist en woont en werkt in Georgia, Verenigde Staten.
Het Amerikaanse continent herbergt een eeuwenoud geheim, de waarheid zal alles veranderen. Diep in de Rocky Mountains
wordt in een verborgen grot een spectaculaire ontdekking gedaan: honderden gemummificeerde lijken in indiaanse kledij,
vreemde dolken en een vervloekte schat. Dan vindt, recht voor het oog van de toegestroomde media en protesterende indiaanse
groeperingen, een ontploffing plaats. Een bomaanslag? Painter Crowe, directeur van Sigma en zelf half indiaans, raakt persoonlijk
betrokken bij de zaak als zijn nichtje, die verdacht wordt van de aanslag én van grafroof, door een oude vijand van Sigma wordt
opgejaagd. Het wereldbedreigende geheim van de grot voert het Sigmateam naar de sluimerende vulkanen van IJsland en de
verschroeiende woestijnen in het zuidwesten van de Verenigde Staten.Maar kunnen Painter, Grayson Pierce en de anderen de
waarheid achterhalen voordat het mysterie alles vernietigt? Geschiedenis, wetenschap, spiritualiteit, razende actie en
adembenemende spanning: dat typeert de Sigma-boeken van James Rollins.
Bij onderzoek naar de moord op Richard Tremain wijst alle bewijs in de richting van Miranda Wood. Een crime passionel, zo luidt
de conclusie. Maar Miranda heeft de moord niet gepleegd, en hoe uitzichtloos de situatie ook is, ze is vast van plan dat te
bewijzen. In eerste instantie is ook Chase Tremain ervan overtuigd dat zijn broer is neergestoken door zijn ex-minnares. Tot hij
Miranda in de ogen kijkt en daar totaal andere emoties ziet dan hij verwachtte. Ten prooi aan twijfel laat hij zich overhalen om
samen met haar op zoek te gaan naar de werkelijke dader. Al snel is het bewijzen van Miranda's onschuld echter nog maar
bijzaak. Eerst moeten ze in leven zien te blijven!
This book is for intermediary to seasoned web developers who want to learn how to use the FuelPHP framework and build
complex projects using it. You should be familiar with PHP, HTML, CSS, and JavaScript, but no prior knowledge about MVC
frameworks is required.

In EEN BEWIND VAN STAAL (BOEK #11 IN DE TOVENAARSRING), moet Gwendolyn haar mensen beschermen als
het Koninklijk Hof bezet wordt. Ze wil hen uit de Ring evacueren—maar er is één probleem: haar mensen weigeren te
vertrekken. Er ontstaat een machtsworsteling, en Gwens heerschap wordt voor het eerst uitgedaagd—terwijl de Ring in
groot gevaar is. Achter de McClouds ligt de dreiging van Romulus en zijn draken, die zich, nu het Schild is uitgeschakeld,
voorbereiden op een catastrofale invasie. Er staat niets meer tussen hen en de complete vernietiging van de Ring.
Romulus is, met Luanda aan zijn zijde, niet te stoppen zolang de maancyclus nog niet voorbij is, en Gwen moet vechten
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voor haar leven—en dat van haar baby en haar mensen—in een epische strijd van draken en mannen. Kendrick leidt de
Zilveren in een heldhaftige strijd, en wordt bijgestaan door Elden en de nieuwe rekruten van de Krijgsmacht, evenals zijn
broer Godfrey, die iedereen verrast met zijn eervolle daden. Desondanks is dat misschien toch niet genoeg. Ondertussen
is Thor in het Land van de Druiden op de missie van zijn leven. Hij reist door een geducht, magisch land, waar magische
regels gelden. Hij moet al zijn kracht aanspreken en wordt gedwongen om dieper te graven, en zo de geweldige
krijger—en Druide—te worden die hij voorbestemd is om te zijn. Hij wordt geconfronteerd met monsters en uitdagingen
zoals hij nog niet eerder heeft meegemaakt, en moet zijn leven wagen om zijn moeder te vinden. Erec en Alistair reizen
af naar de Zuidelijke Eilanden, waar ze worden begroet door zijn mensen, inclusief zijn competitieve broer en zijn
jaloerse zus. Erec heeft een dramatische laatste ontmoeting met zijn vader, en het eiland bereid hem voor om de troon
als Koning te bestijgen. Maar op de Zuidelijke Eilanden moet men vechten voor het recht om Koning te zijn, en in een
epische strijd zal Erec de test van zijn leven ondergaan. In een dramatische wending leren we dat verraad zelfs hier, op
een plek van nobele krijgers, op de loer ligt. Reece moet na zijn wraak op Tirus op de Hoge Eilanden vechten voor zijn
leven. Pure wanhoop verenigt hem weer met Stara. Ze zijn beiden voorzichtig in elkaars aanwezigheid, maar op elkaar
aangewezen om te overleven—en hun missie komt tot een hoogtepunt in een episch gevecht op zee, dat het hele eiland
in gevaar brengt. Zal Gwen in veiligheid komen? Zal Romulus de Ring vernietigen? Zullen Reece en Stara samen
eindigen? Zal Erec herrijzen als Koning? Zal Thor zijn moeder vinden? Wat zal er van Guwayne terecht komen? Zal er
iemand overleven? EEN BEWIND VAN STAAL is een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars,
ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie en
verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt
naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. Boek #12--#15 in deze serie zijn ook
verkrijgbaar!
Een meeslepende roman over sterke vrouwen in het Australië en Ierland van de 19e en 20e eeuw Om haar 75ste
verjaardag te vieren, besluit Miriam Strong een familiereünie op haar landgoed Bellbird Station te houden. Ze ziet ernaar
uit iedereen na lange tijd weer te ontmoeten. Maar wanneer ze het eerste bewijs in handen krijgt over de toedracht van
haar gestolen erfenis, weet ze dat ze het voor een tweede keer moet opnemen tegen een oude vijand en pijnlijke
herinneringen uit het verleden. Dan ontmoet ze de gescheiden, hulpvaardige advocaat Jake Connor. Samen met hem
begint Miriam haar zoektocht naar de waarheid; een zoektocht die het leven van velen om haar heen zal veranderen.
Zeker dat van haar kleindochters Fiona en Louise, want de een zal de ware liefde vinden en de ander durft eindelijk de
vrouw te zijn die ze altijd had willen worden. `Zomerstorm is een roman over liefde en tegenspoed van die verschillende
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vrouwen uit één onverzettelijke familie. Over doorzettingsvermogen en moed, maar bovenal over de kracht van
familiebanden. Tamara McKinley groeide op in Australië en woont sinds lange tijd in Engeland. Jaarlijks keert ze terug
naar Australië voor onderzoek voor haar nieuwe boeken die wereldwijd bestsellers zijn. Van Tamara McKinley
verschenen heerlijke romans als `Woestijnwind , `Kind van de oceaan , `Het land achter de horizon en vele andere.
Inleidend, royaal geïllustreerd overzicht van de westerse filosofie.
Learn Phalcon interactively and build high performance web applications About This Book Learn how to install and
configure Phalcon PHP on your server Develop a fully functional multi-module application with Phalcon PHP A step-bystep guide with in-depth coverage of Phalcon and best practices Who This Book Is For If you are a web developer and
want to build effective web applications with Phalcon PHP, then this book is ideal for you. The book does not assume
detailed knowledge of PHP frameworks. What You Will Learn Compile and install Phalcon from source code Set up an
MVC project and learn how to use the Dependency Injection (DI), configuration, and routing Get to grips with Phalcon's
ORM, ODM, validation and caching, and generate models using Phalcon Developer Tools Create a command-line
application from scratch Write a fully functional REST module with Phalcon PHP Use Volt as template engine to create
your first views Understand how session works and learn how to implement an authentication system In Detail Phalcon is
a full-stack PHP framework implemented as a C extension. Building applications with Phalcon will offer you lower
resource consumption and high performance whether your application runs on a Linux machine or a Windows one.
Phalcon is loosely coupled, allowing you to use its objects as glue components based on the needs of your application.
Phalcon PHP's mission is to give you an advanced tool to develop faster websites and applications. This book covers the
most common and useful parts of PhalconPHP, which will guide you to make the right decisions while developing a
Phalcon-driven application. You will begin the journey by installing and setting up Phalcon for your environment followed
by the development of each module. You will be introduced to Phalcon's ORM and ODM. Furthermore, you will also be
able to create the first models and database architecture for your project. You will then cover command-line applications,
API module, volt syntax, and hierarchical views. Installing and working with Node and Bower for assets management will
also be covered. Finally, you will gain insights into creating the backoffice and frontend module along with best practices
and resources for development with Phalcon PHP. By the end of this book, you will be able to confidently develop any
kind of application using the Phalcon PHP framework in a short time. Style and approach This step-by-step guide will
walk you through the fundamentals of Phalcon PHP. It will then help you to create a simple but fully functional news
website and gain advanced knowledge of how Phalcon PHP works.
Oost-Europa, 1540. De twaalfjarige Mattias Tannhauser is aan het werk in de smederij van zijn vader, wanneer zijn dorp
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wordt overvallen door de Turken, die zijn zusje en zijn moeder vermoorden. Mattias aarzelt geen moment en gebruikt het
zwaard dat hij aan het maken is tegen zijn aanvallers. Hiermee maakt hij grote indruk op de Turkse legeraanvoerder, die
zijn leven spaart en hem in hun midden opneemt. Malta, 1565. De sjah van de Ottomanen heeft een heilige oorlog
uitgeroepen tegen de christelijke ridders van de Maltezer Orde. Een Franse gravin is op dat moment op weg naar Malta
om haar verloren zoon te zoeken. De enige man met genoeg ervaring om haar te helpen is Tannhauser. Te midden van
een van de meest spectaculaire belegeringen uit de geschiedenis beginnen ze aan hun zoektocht. Algauw zit de
inquisitie hen echter op de hielen. De man die gewend is te strijden met een zwaard moet erkennen dat er vijanden zijn
die machtiger zijn dan de wapens van een heel leger bij elkaar. Met dit magistrale epos over het het laatste
middeleeuwse conflict tussen oost en west, bijbel en koran, Rome en Mekka, schreef Tim Willocks de ultieme historische
roman in de traditie van Umberto Eco en Ken Follett.
In dit boek wordt Jezus geportretteerd als een moderne, spirituele leraar. Niet direct het beeld dat we van Jezus hebben,
maar zeer aannemelijk gemaakt door Deepak Chopra. Hij blaast nieuw leven in een verhaal dat we dachten te kennen.
De roman bestrijkt de geheimzinnige periode in het leven van Jezus waarover niets in de Bijbel staat: de tijd tussen zijn
twaalfde en dertigste levensjaar. Chopra heeft zich ingeleefd in deze jaren en beschrijft Jezus weg. Zijn spiritueel
leiderschap wordt zichtbaar, evenals zijn identiteit en boodschap. Tegelijkertijd maakt Jezus zich zorgen om geweld en
onrust; hij vraagt zich af of God wel luistert en worstelt met de vraag: wie ben ik? Zo brengt Chopra Jezus terug naar het
alledaagse leven, zonder de verhalen uit het Nieuwe Testament tegen te spreken. Juist de `weggelaten Jezus blijkt
belangrijk te zijn voor onze tijd. Zijn verlangen naar verlichting is het verlangen van velen.
Een groots fantasyepos van een erkend stilist in het genre. Als jongetje werd Otah Machi verbannen uit zijn ouderlijk
huis, de heersende Machi-dynastie. Decennia later heeft hij deelgenomen aan wereldveranderende gebeurtenissen.
Toch is hij nooit teruggekeerd naar Machi. Nu ligt zijn vader - de Khai, of heerser, van Machi - op sterven en zijn oudste
broer Biitrah is vermoord. Otah beseft dat hij terug moet keren naar Machi, vanwege redenen die zelfs hij niet kan
bevatten. Subtiele magie, politieke intriges, een scherp gevoel voor menselijk drama en een meeslepende vertellersstem
kenmerken het werk van Daniel Abraham, die daarmee een plek in de top van de fantasywereld heeft veroverd.
Monologen van kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar door kunstenaar Peter Friedl geïnterviewd op Rotterdamse
speelplaatsen.
In Steal like an artist en Show your work! toonde Austin Kleon hoe iedereen creatief kan zijn en hoe je die creativiteit met de
wereld kunt delen. In zijn nieuwe bestseller leer je aan de hand van tien verrassende inzichten hoe je in een wereld vol afleiding
creatief kunt blijven doorgaan. Keep on going is een boek voor iedereen die een zinvol en productief creatief leven wil leiden en
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die af en toe eens vastloopt. Onthoud: leven is kunst, geen wetenschap. Iedereen heeft zijn eigen kijk op dingen. Neem wat je
nodig hebt en laat de rest liggen. Keep going en take care of yourself. Elke dag is groundhog day. Een gewijde basis creëren.
Vergeet de titel. Ga aan het werk. Maak geschenken. Het gewone + extra aandacht = het buitengewone. Dood de kunstmonsters.
Je mag van mening veranderen. Bij twijfel, ga opruimen. Demonen haten frisse lucht.10. Onderhoud je tuin.
San Francisco is in de ban van een systematische maar onvoorspelbare moordenaar. Het onderzoek brengt brigadier Lindsay
Boxer in contact met een onwillige informant. Haar informatie lijkt erop te wijzen dat er iets vreselijk mis is binnen het politiecorps.
De jacht op de moordenaar lokt Lindsay naar onbekend terrein, maar treft haar ook persoonlijk. De vriendinnen van The Women's
Murder Club beginnen zich ernstig zorgen te maken, maar nu er levens op het spel staan, kan Lindsay niet anders dan tot het
uiterste gaan. Als moeder, brigadier en vriendin stond Lindsays onvoorwaardelijke integriteit nooit eerder op het spel. Nu treft ze
een moordenaar die vastbesloten is haar alles af te nemen.
Verhalen spelend in een Oosteuropees joods milieu.
Een jonge vrouw bekijkt afstandelijk en ironisch de amoureuze perikelen van haar vriendinnen.
Een warme, herkenbare roman over vriendschap en boeken Nicole, Harriet, Clare, Susan en Polly komen één keer per jaar
samen om een boek te bespreken. En zodra ze het boek van de maand dichtslaan beginnen hun eigen verhalen. De vijf vrouwen
zijn zo verschillend als de boeken die ze lezen. Nicole heeft schatten van kinderen en een geweldige man die helaas wel heel veel
overwerkt. Harriet twijfelt of ze nog wel van haar perfecte man houdt. Polly’s jonge dochter is ongewenst zwanger geraakt. Clare
moet na talloze mislukte pogingen om zwanger te worden accepteren dat ze kinderloos zal blijven. En Susan voelt zich schuldig
dat ze haar dementerende moeder in een verpleeghuis heeft ondergebracht. Elizabeth Noble woont in New York met haar man en
twee dochters. Ze schreef nog drie andere romans, waaronder Wat ik mijn dochters nog wil vertellen en Het weekend ABC.
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?
Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door
een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar
hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een
ladder als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op haar
hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar
net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar
onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse
Page 8/10

Read Free Learning Fuelphp For Effective Php Development Tweedie Ross
romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Inspanningstests vormen een essentieel onderdeel van op maat gesneden trainingsprogramma's.Ze dragen bij aan een goede
evaluatie van de trainingsresultaten en maken de training effectiever. Daardoor worden de therapietrouw van de patint en de
motivatie van de sporter vergroot. Inspanningstests zijn niet meer voorbehouden aan topsporters; ook bij patinten met een
chronische aandoening bewijzen zij goede diensten. Inspanningstests is een praktisch boek. Na de theorie van de fysiologie
achter de tests wordt het instrumentarium dat de fysieke prestaties meet, behandeld. Daarna bespreekt de auteur verschillende
typen inspanningstests: anarobe tests die zich richten op de gouden standaard van fitheid; submaximale tests en
duurinspanningstests. Belangrijk is de interpretatie van de resultaten. Want wanneer is iemand vooruitgegaan? Wat zijn
afwijkende uitkomen en wat zouden die kunnen betekenen? Ook wordt ingegaan op de toepassing van inspanningstests bij
specifieke populaties zoals kinderen en chronisch zieken. Tot slot voorziet Inspanningstests in een handige vragenlijst (PAR-Q),
register en een uitvoerige literatuurlijst. Kortom, een boek om meteen mee aan de slag te gaan. Inspanningstests is bedoeld voor
zowel studenten fysiotherapie en bewegingswetenschappen als medici, paramedici en bewegingswetenschappers die al
werkzaam zijn in de (sport)gezondheidszorg. Tim Takken is klinisch inspanningsfysioloog verbonden aan het
Kinderbewegingscentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij publiceerde in
diverse nationale en internationale vaktijdschriften en promoveerde in 2003 aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit
Utrecht met het proefschrift Studies on physical performance and functional ability in juvenile idiopathic arthritis. In 2006 verscheen
het boek Wielrennen en wetenschap van zijn hand.
Dertig jaar lang was boekhandel De Brug het hart van het stadje Franklin, maar op een dag vernietigde een overstroming bijna elk
boek in de winkel. De eigenaren zijn ontroostbaar nu de bank niet langer garant wil staan. Ryan Kelly bracht vele uren in De Brug
door met zijn vroegere vriendin Molly. Nog steeds hoort hij af en toe haar stem die zegt dat hij zijn dromen moet volgen. Hij heeft
het geprobeerd, maar na een mislukte carrière realiseert hij zich dat Molly zijn enige echte droom was.
De Franse auteur, een van de belangrijkste woordvoerders van de Nieuwe filosofen, stelt Fichte, Hegel, Marx en Nietzsche aan de
kaak als grondleggers van een denkwijze die leidt tot een verheerlijking van staat en macht.
Engeland, 1920. Lulu Pearson is een jonge, getalenteerde beeldhouwster. De toekomst ziet er rooskleurig voor haar uit met een
grote tentoonstelling in Londen in het verschiet. Maar aan de vooravond van de opening ontvangt ze een mysterieuze brief van
Joe Reilly, een trainer van renpaarden in Tasmanië. Lulu blijkt de eigenaresse te zijn van een veelbelovend renpaard, Ocean
Child. Op straffe van onterving door haar voogd, oudtante Clarice, reist Lulu af naar de andere kant van de wereld op zoek naar
haar weldoener. Daar wordt ze geconfronteerd met haar wraakzuchtige moeder en haar lieve vader, die nooit de kans heeft gehad
haar te zien opgroeien. Langzaam maar zeker komt ze achter haar familiegeschiedenis, de vetes en de schandalen. Samen met
Joe Reilly ontdekt ze echter dat het verleden haar niet langer kan raken. Met Kind van de oceaan schreef Tamara McKinley een
prachtige familiegeschiedenis tegen de achtergrond van het ruige Tasmanië van begin 20ste eeuw.
Page 9/10

Read Free Learning Fuelphp For Effective Php Development Tweedie Ross
The book follows a standard tutorial approach, which will enable readers to use the FuelPHP framework efficiently while
developing PHP applications.If you are a PHP developer who is looking to learn more about using the FuelPHP framework for
effective PHP development, this book is ideal for you. If you are interested in this book, you should already have a basic
understanding of general PHP development.
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