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Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen met Judas en Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor een bestaan dat
niet bepaald wordt door anderen. Een leven waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde en niet
voor de haat. In Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en meeslepend over het leven dat zij en de andere leden van
de familie - moeder Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en haar kinderen Richie en Francis - leiden, voor en tijdens het proces
tegen Willem Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te denken over een leven daarna. Hoe neem je afscheid van een
gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld, angst en verraad; hoe verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en
tot de buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In gesprekken met haar therapeute geeft Astrid Holleeder volledige openheid
over haar diepste zielenroerselen, en zijn we getuige van de hernieuwde band met haar dochter Miljuschka, over wie ze nog niet
eerder schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven stellen. En
dan kan ik verder met mijn leven.'
Explores the security features of Microsoft Windows, covering firewalls, watchdog software, viruses, worms, authentication, spam,
virtual private networks, remote access, wireless networking services, and data encryption.
An exploration of high speed Internet connections examines DSL, cable modems, DirectPC, and ISDN, while addressing security
issues, connectivity, and hardware and software components.
Introduces wireless network design and development, covering topics including interface cards, access points, ISPs, security, and
amplifiers, from point of purchase to installation.
Danielle Laidlaw, onderzoekster bij het National Research Institute, krijgt de leiding over een team dat diep in het Amazonegebied
moet doordringen. Onder bescherming van de vroegere cia-agent Hawke en zijn huurlingen krijgt de expeditie tot doel een
Mayastad te vinden die alleen in de legendes voorkomt. Wat Danielle niet weet, is dat zij niet de eerste is die deze opdracht krijgt.
Enkele weken daarvoor is het oorspronkelijke team dat erop uit was gestuurd spoorloos verdwenen. Danielle heeft ook niet te
horen gekregen dat het object dat zij zoeken niet zomaar een kunstschat is, maar de sleutel tot een wetenschappelijke doorbraak
die de wereld op zijn kop zal zetten. In de ondoordringbare jungle van het Amazonegebied komen de expeditieleden in een
nachtmerrie terecht. Opgejaagd door een mysterieuze indianenstam en onder de continue dreiging van een onzichtbare vijand die
een spoor van toegetakelde lichamen achterlaat, gaat de roep wanhopig op zoek naar de waarheid achter een dodelijke legende.
En naar het ijzingwekkende geheim dat verborgen ligt onder de oude Mayaruïnes.
The best all-around guide for diagnosing, maintaining and protecting your PC.
Je hebt maar twee minuten nodig om een exemplaar van dit boek te bemachtigen. Crais is de meester van de spanning.' The New
York Sun Bij het beroven van een bank heeft een overvaller doorgaans twee minuten voordat de politie arriveert. Bankrover Max
Holman kent deze tweeminutenregel beter dan wie ook, en wanneer hij die overtreedt wordt hij gearresteerd door FBI-agente
Katherine Pollard. Na tien jaar komt Holman vrij uit de gevangenis. Daags voordat hij zijn zoon Richard, een politieagent, wil
opzoeken, wordt die samen met drie andere agenten doodgeschoten. Het lijkt een gewone schietpartij, maar als het slachtoffer
een agent is - en dan ook nog met een criminele vader - zijn de motieven zelden gewoon. De verdachte wordt gezocht binnen een
groep corrupte agenten die de buit van een berucht bankroversduo willen vinden. De moord is vermoedelijk een wraakactie en
Holman is vastberaden om de naam van zijn zoon te zuiveren. De enige die hem hierbij kan helpen... is Katherine Pollard. Robert
Crais schreef de scripts voor bekroonde tv-series als LA Law, Miami Vice en Hill Street Blues. Daarnaast zijn zijn thrillers uiterst
succesvol, zowel in de Verenigde Staten als in de 19 andere landen waar ze worden uitgegeven.
De vriendinnen Iben en Malene werken in het Deens Centrum voor Informatie over Volkerenmoord waar ze informatie over
volkerenmoord verzamelen en doorgeven aan onderzoekers, politici, hulporganisaties en andere belangstellenden. Zo dragen ze
bij aan het analyseren en bestrijden van het grote kwaad. Als een van de collega’s via een mail met de dood wordt bedreigd, gaat
de verdenking eerst naar iemand in het circuit van oorlogmisdadigers die onderwerp van onderzoek zijn. Tot blijkt dat de afzender
in eigen kring gezocht moet worden en dat ieder mens een schaduwzijde heeft.
For more than 20 years, Network World has been the premier provider of information, intelligence and insight for network and IT
executives responsible for the digital nervous systems of large organizations. Readers are responsible for designing, implementing
and managing the voice, data and video systems their companies use to support everything from business critical applications to
employee collaboration and electronic commerce.
Roosje vindt het niet fijn om altijd met haar ouders op vakantie te gaan, zij blijft liever thuis. Haar vriendje Bart vindt het wel leuk
om mee naar de sneeuw te gaan. Vanaf ca. 8 jaar.
This volume provides advice for keeping your broadband network safe and secure. It contains detailed configuration information
for different operating systems and explains personal Internet security in layman's terms. It also reviews home security software.
Indische Nederlanders zijn de grootste immigrantengroep die zich ooit in Nederland heeft gevestigd. Er is niet veel over hen
bekend en al helemaal niet over hun nazaten. Voelen die zich eigenlijk nog Indisch? In `Indisch is een gevoel vertellen de
volwassen kinderen en kleinkinderen van de Indische immigranten, de tweede en derde generatie, over hun leven. Ze gaan vooral
in op wat ze van huis uit aan Indische bagage hebben meegekregen en wat Indisch-zijn voor hen betekent. Het boek bevat veel
inzichtgevende citaten uit hun openhartige verhalen én een fotokatern in kleur door Fanny van der Linden.
Wireless connectivity is now a reality in most businesses. Yet by its nature, wireless networks are the most difficult to secure and
are often the favorite target of intruders. This book provides the busy network administrator with best-practice solutions to securing
the wireless network With the increased demand for mobile connectivity and the decrease in cost and in the time required for
installation, wireless network connections will make up 20% of all corporate network connections by the end of 2006. With this
increase in usage comes a commensurate increase in the network’s vulnerability to intrusion. This book provides the typical
network administrator with the basic tools and instruction they need to maintain a secure network while allowing acceptable access
to users. · A practical product and technology specific guideline to securing a wireless networks for the busy System Administrator
· Takes a simplified multi-layered approach into easily deployed plans for a straight forward understanding · Does not bog you
down with history, but offers practical useful information for today
"Het mededingingsrecht wordt steeds belangrijker in de economie en speelt daarom ook een belangrijke rol in de diverse
juridische opleidingen. Dit boek wil studenten op gevorderd bachelors en mastersniveau een goede inleiding op het
mededingingsrecht geven. Daarbij wordt aandacht besteed aan het economische en politieke krachtenveld waarin het
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mededingingsrecht wordt toegepast. Behalve een duidelijke uiteenzetting van het geldende recht (Artikel 101 - 108
Werkingsverdrag, Concentratiecontroleverordening en Mededingingswet) geven de auteurs ook hun beredeneerde mening over
de onopgeloste problemen binnen het mededingingsrecht, waarmee zij de kritische analyse van dit rechtsgebied willen stimuleren.
Deze benadering maakt het boek ook geschikt voor advocaten en andere beoefenaars van het mededingingsrecht die behoefte
hebben aan een gedegen en kritische analyse van het recht."--Cover.
??????Windows ????????????????????????????????????????????????????20??
Provides information on ways to maintaining a PC, covering such topics as physically cleaning a PC, configuring components, untangling
USB connections, setting up a network, and performing backups.
De dag dat Lucy Winters stierf, was een schok voor iedereen die haar kende.Ik nam aan dat veel vrienden en familie op die sombere,
regenachtige dag voor haar begrafenis kwamen. Voor zowel de wake als de begrafenis bleef ik opgesloten in mijn kamer. Ik kon mezelf er
gewoon niet toe brengen om te gaan.De laatste keer dat we elkaar zagen, vertelde ik haar dat het me speet, en dat ik kon niet met haar. Ik
wou dat ik dat niet had gezegd, en dan zou ze misschien nog leven. En op dit moment zou ik alles geven om dat gevoel weer te krijgen.Die
kunst van het voelen.Is je hart nog steeds zo koud als voorheen of is het opgewarmd?Dat was het laatste bericht dat ze naar mij stuurde.
Gekwetst en boos als ik was, sms'te ik nog steeds terug.Bij jou is alles warm.En ik vraag me af of ze die boodschap ooit heeft gezien.Dit is
het verhaal van mij en Lucy Winters en hoe het eindigde.
Als Margot Delacroix op veertigjarige leeftijd op gewelddagdige wijze om het leven komt, wordt ze teruggezonden naar de aarde als haar
eigen beschermengel. Ze krijgt van Hogerhand de opdracht om haar leven, vanaf haar geboorte tot aan haar dood, nog eens dunnetjes over
te doen - inclusief alle vergissingen die ze heeft gemaakt, alle ellende die ze heeft doorstaan en de dingen die haar het meest spijten. Ze
mag echter niets veranderen, het enige wat ze geacht wordt te doen is toekijken en ervan leren. Margot waakt over haar dierbaren en beseft
tot haar grote afschuw dat de problemen van haar zoon grotendeels te wijten zijn aan haar eigen gedrag. Ze sluit een pact met een demon
en geeft haar plaats in de hemel op om het lot van van haar zoon te veranderen. Er kleven echter onverwachte consequenties aan de
veranderingen die ze teweegbrengt...
Provides information on how to upgrade, maintain, and troubleshoot the hardware of personal computers, discussing the differences among
them was well as their various configuration options.
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn gameimperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn
leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich zonder
verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de
controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode te
schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
High-speed Internet access: the definitive "how-to" guide! Covers cable, DSL, and next-generation wireless high-speed Internet connections,
this handbook also Includes Windows, MacOS and Linux coverage.

Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern world. Whether it’s practical DIY
home-improvement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Alex Woods weet dat hij niet de meest normale jeugd heeft gehad. Hij weet dat opgroeien met zijn helderziende moeder en zijn
kat Lucy hem niet zal beschermen tegen de pestkoppen in zijn klas. Ook weet hij dat er op een dag zomaar een meteoriet in kan
slaan _ hij heeft in elk geval de littekens om het te bewijzen. Wat hij niet weet is dat hij in de alleenstaande, humeurige
Vietnamveteraan Isaac Peterson een vriend zal vinden. Een onverwachte vriend, die hem leert dat je maar één kans krijgt in het
leven, waarvoor de juiste keuzes gemaakt moeten worden. Wanneer hij bij de douane in Dover tegengehouden wordt met 113
gram marihuana en de as van zijn overleden vriend op de achterbank van zijn auto, weet hij zeker dat hij die juiste keuzes heeft
gemaakt. Het universum tegen Alex Woods is het verhaal over een tragische held, over onverwachte vriendschap en over een
onwaarschijnlijke reis, en is zonder twijfel een van de grappigste en ontroerendste verhalen ooit geschreven. Gavin Extence
(1982) is geboren in Swineshead, Lincolnshire. Momenteel werkt hij aan zijn tweede roman.
Het zijn onrustige tijden voor Erik Winter, hoofdinspecteur in Göteborg. Hij wordt binnenkort veertig, zijn vader is zojuist overleden
en zijn vriendin Angela staat op het punt om bij hem in te trekken nu ze zwanger is van hun eerste kind. En dat is nog maar het
begin. In de straat waar hij woont, een paar huizen van het zijne vandaan, blijkt een gruwelijke dubbele moord te zijn gepleegd.
Een jong echtpaar is met messteken om het leven gebracht en hun hoofden zijn verwisseld, terwijl de moordenaar satanische
metal-muziek draaide. Winter stort zich op de zaak. Wat hij echter niet weet is dat die moordenaar zijn volgende twee slachtoffers
al in het vizier heeft: een drukbezette politieman en zijn zwangere vriendin...
Install and configure the most popular Linksys hardware for home and small business networks with bird's eye view diagrams and
troubleshooting tips. Original. (Intermediate)
This guide is for those who don't want to wait for six months until the cable company can install an internet connection. Cable
Internet has exploded on the consumer market. This guide shows users just how to install their own hardware and configure
Windows.
PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based, independent reviews of the latest products and services.
Our expert industry analysis and practical solutions help you make better buying decisions and get more from technology.
Get clear, easy-to-follow advice for setting up your own home network using this step-by-step guide. Learn to network your
computer to your printer, connect your PC to your stereo, share Internet access, and much more with this jargon-free manual.
Filled with fun, survival-themed icons, you'll easily navigate through each chapter and find helpful information on basic concepts,
potential problems, troubleshooting, and future developments, for a variety of home networking topics.
Oost-Europa, 1540. De twaalfjarige Mattias Tannhauser is aan het werk in de smederij van zijn vader, wanneer zijn dorp 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.
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Provides information to diagnose and repair a variety of PC problems, including troubleshooting Windows, printers, multimedia devices, I/O
ports, and Internet connections.
The Absolute Beginner's Guide to Personal Firewalls is designed to provide simplified, yet thorough firewall information on the most prevalent
personal firewall software applications available for the non expert firewall consumer. In addition, it offers information and links to Web sites
that will help you test your security after your personal firewall is installed.
Cristiano Maresca is gewend de nacht vóór een grand-prixrace door te brengen in de armen van een beeldschone vrouw. Drie jaar geleden
was dat de verlegen Kate Edward. De sensuele verrukkingen die ze toen deelden, zal ze nooit vergeten, maar pas nu heeft ze de moed
verzameld om de beroemde hartenbreker te vertellen dat hun samenzijn niet zonder gevolgen is gebleven. De opluchting die ze voelt
wanneer de vonken tussen hen direct weer overspringen, maakt echter plaats voor wanhoop als hij zegt dat hij haar nooit eerder heeft
ontmoet. Direct daarna stelt hij haar voor die nacht van passie te herhalen. Misschien dat zijn geheugen dan terugkeert? Dit boek is ook
verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet eBundel.
De verhalen over het beertje Paddington zijn al meer dan vijftig jaar geliefd bij kinderen over de hele wereld. 'Beren zoals paddington zijn erg
zeldzaam,' zegt mevrouw Bird. 'en dat is maar goed ook, want anders zou het ons nog een fortuin kosten aan marmelade.' En er zijn nog
veel meer redenen waarom het maar goed is dat beren zoals Paddington zeldzaam zijn. Of het nou gaat over behangen, speurwerk of
fotografie; de beer uit Peru zorgt telkens weer voor zijn eigen zooitje ongeregeld.
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