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False Flat documents the vitality of the current design scene in The Netherlands, one of today's most important centers of innovation and experimentation in architecture, urban planning,
industrial design, and graphic design. Contemporary Dutch designers artfully recast and reinterpret known forms and modernist archetypes through technological know-how, creativity, and wit.
The authors compare this transformation to the "false flat" of the subtly sloping Dutch landscape - the product of centuries of reclaiming territory from the waters of the North Sea and the
Rhine. Written by Aaron Betsky with Adam Eeuwens, and designed by acclaimed Dutch graphic artist Irma Boom, False Flat brings to life the dynamism, diversity, and underlying structures of
a unique and prolific design culture.
This remarkablpe title describes the life of one of Holland’s most remarkable figures: medical practitioner Van Dieren (1861-1940), Amsterdammer and prolific writer who caused quite a stir in
his days. The author recounts the life and times of Van Dieren in the form of a series of narratives about the fights of this Dutch Don Quixote with his particular windmills. Individual chapters
deal with his life, work, personal style, friendships and enmities, his discussions with psychoanalysts, socialists, scientists and above all of his tragic-comical failures. Unique source material is
used to reconstruct this picture, such as the correspondence between Van Dieren and a large number of well-known Dutchmen, including novelist Van Eeden, Nobel laureate C.Eijkman, the
philosopher Bolland, politician De Savornin Lohman, Queen Emma, and many others. Marginality and non-conformity are the key themes that run through the life of this observer which made
him one of the most successful failures in Dutch history.
Op het moment dat de driejarige Dora de crèche binnen stapt, valt Luka flauw. Dora kust hem wakker en vanaf dan zijn de twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op een warme
septemberdag met haar ouders naar Parijs verhuist en Luka achterblijft in Kroatië. Zestien jaar later brengt het toeval hen opnieuw bij elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen
doorbrengen, lijken de opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka moet eerst nog wat zaken afhandelen in Kroatië, en belooft zo snel mogelijk weer terug te komen. Maar dan hoort
Dora niets meer van hem
Backpacker
Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt, en de betrokken politicus beweert nu dat zíj terroristen zijn. De jeugdthriller Elke
seconde telt is het bloedstollende vervolg op 1 seconde van Sophie McKenzie, die met haar debuut Vermist bijna elke juryprijs in Engeland won. Voor jongeren vanaf 13 jaar. Met politie niet
betreden-elastiek. Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun poging om een terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt. De betrokken politicus, die torenhoog in de peilingen staat, loopt vrij
rond. En híj beschuldigt juist Charlie en Nat van terrorisme! Met de politie en de terroristen achter hen aan, ziet Charlie ziet maar één uitweg: ze moet in haar eentje naar het hol van de leeuw
om bewijs tegen hem te verzamelen. Durft ze dat? Zal het haar lukken om hun onschuld te bewijzen?
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 romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Het levensverhaal van een Afrikaanse vrouw die zich onderwierp aan de rite van de besnijdenis (cliterodectomie).
"Het Leerboek Epidemiologie biedt een leidraad voor de uitvoering en interpretatie van toegepast medisch-wetenschappelijk onderzoek. Epidemiologie wordt in dit boek vooral gezien als de
methodeleer van onderzoek naar gezondheid en ziekte in menselijke populaties. Het boek weerspiegelt de veelzijdigheid van het vakgebied en behandelt zowel etiologie, diagnostiek,
prognostiek en interventie. De nadruk ligt op het opzetten van onderzoek en op het interpreteren van de resultaten ervan." -- from publisher
TSPi overview; The logic of the team software process; The TSPi process; The team roles; Using the TSPi; Teamwork.
Deel 4 van de Napolitaanse romans: de adembenemende ontknoping Na De geniale vriendin, De nieuwe achternaam en Wie vlucht en wie blijft verschijnt in oktober het langverwachte vierde
en laatste deel van de Napolitaanse romans van Elena Ferrante. Het verhaal van het verloren kind is de adembenemende ontknoping van de saga van de briljante, geschoolde Elena en de
vurige, onbeheersbare Lila. Beide vrouwen zijn volwassen: de grote ontdekkingen van het leven zijn gedaan, zijn grillen en verliezen zijn verdragen en geleden. Beide vriendinnen hebben
gevochten om te ontsnappen aan de Napolitaanse volksbuurt waar ze opgroeiden. Elena heeft gestudeerd, is getrouwd, naar Florence verhuisd, heeft kinderen gekregen en is inmiddels een
gevierd schrijfster. Lila is er daarentegen nooit in geslaagd los te komen van haar geboortestad. Ze is weliswaar succesvol ondernemer geworden, maar haar succes heeft haar dichter
gebracht bij de vriendjespolitiek, het chauvinisme en de georganiseerde criminaliteit die de buurt in hun greep houden. Tegen de achtergrond van een verleidelijk en gevaarlijk Napels en een
wereld die voortdurend verandert, vertelt Elena Ferrante met ongeëvenaarde eerlijkheid en glans het verhaal van Elena’s en Lila’s levenslange vriendschap. ‘The New York Times zette het
in de top tien van de beste boeken. Het werd genomineerd voor de Man Booker International Prize. Nu is het ook toegankelijk voor Nederlandse lezers.*****’ NRC Handelsblad
Aanwijsprentenboek met cartoonachtige illustraties in kleur over zaken uit de directe omgeving van peuters. Vanaf ca. 2 jaar.
NRC HANDELSBLAD: 'Somberstop – Eindeloos piekeren, daar kun je ook gewoon mee ophouden.’ Een baanbrekende methode om uit je dip te komen. Zelfs sceptici zijn enthousiast. Pia
Callesen presenteert een beproefde, baanbrekende methode in 'Leef meer, denk minder' om uit een dip te komen. De oorzaak van neerslachtigheid en depressie is vaak te veel denken. We
analyseren eindeloos wat we hebben gezegd en gedaan of de beslissingen die we moeten nemen. Maar het werkt niet. In dit boek vind je een radicale strategie om de controle over je
denkprocessen terug te krijgen en je weer goed te voelen. 'Leef meer, denk minder' leidt je naar een beter leven doordat je leert hoe je de aandacht beheerst die je aan je gedachten besteedt.
Page 1/3

Read Online Psp Slim Repair Guide
## ‘Zorgeloos leven uit een boekje leren. Het zal ook niemand verbazen dat ik er niets van verwachtte... Maar tot mijn verbazing raakte het me diep.’ – Ellen de Bruin, NRC HANDELSBLAD
Dr. Pia Callesen is gespecialiseerd in Meta Cognitieve Therapie (MCT). Pia heeft ruim 15 jaar ervaring in de klassieke cognitieve gedragstherapie en is specialist in de MCT methode. Ze heeft
in de loop der jaren regelmatig individuele supervisie en coaching ontvangen van professor Adrian Wells (grondlegger van MCT). Haar boek Leef meer, denk minder is een ongelooflijke
bestseller in Denemarken met 75.000 verkochte exemplaren (op een inwoneraantal van 5,8 miljoen!). Ook staat het staat sinds verschijning bijna onafgebroken in de Top 50 bestsellerlijst van
Denemarken (Saxo). En zijn de rechten wereldwijd verkocht.

Wanneer het dienstmeisje van de welgestelde familie Rajasekharan om onduidelijke redenen wordt ontslagen, is dat de laatste in een reeks gebeurtenissen die het leven van de
zesjarige Aasha op zijn kop hebben gezet. Binnen enkele weken is haar grootmoeder op mysterieuze wijze om het leven gekomen en is haar oudste zus voorgoed naar Amerika
vertrokken. Aasha blijft eenzaam achter, gestrand in een familie die langzaam uit elkaar valt. Tegen de achtergrond van het zinderende Maleisië van de jaren zestig gaat het
verhaal terug in de tijd, om stapje voor stapje de duistere, complexe geheimen en leugens van een immigrantenfamilie te onthullen. Het blauwe huis is een krachtige,
indrukwekkende roman. Het wonderschone taalgebruik en de superieure opbouw zullen de lezer gevangen houden tot de laatste pagina.
Biografie van de uit Culemborg afkomstige koopman en VOC-dienaar (1593-1645), van 1636 tot 1645 gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.
Wat gebeurde er nadat Napoleon in 1815 definitief was verslagen? Hoe kwam het Europese continent tot bedaren? Na 25 jaar van oorlog en chaos verlangde de bevolking naar
rust en veiligheid. Een nieuwe Europese Verdedigingsgemeenschap (een NAVO avant la lettre) zou daarvoor gaan zorgen, met de hertog van Wellington als ster, die op zijn
beurt werd omringd door talloze ondergeschikte, tegenstribbelende en behulpzame officieren, juristen, spionnen en ander veiligheidsvolk. Met behulp van allerlei nieuwe
instrumenten - paspoorten, optische telegrafen, gezamenlijke grenscontroles en het razendsnel verspreiden van signalementen van voortvluchtige 'terroristes' en 'assassijnen' werd het inderdaad veilig. De veiligheid werd duur betaald, met internationale leningen en afgedwongen Franse herstelbetalingen. Maar werd de terreur werkelijk bezworen? En
legde dit systeem de basis voor ons huidige veiligheidsbestel? Op basis van nooit eerder onderzochte bronnen reconstrueert Beatrice de Graaf magistraal en tot in detail deze
eerste gezamenlijke Europese strijd tegen de terreur. Beatrice de Graaf (1976) is hoogleraar Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Ze
onderzoekt de geschiedenis van terrorisme, oorlog en geweld - en is vooral geïnteresseerd in de strijd daartegen. Ze was fellow aan Cambridge University, treedt regelmatig op
als terrorisme-expert en publiceerde eerder onder meer Gevaarlijke vrouwen, Theater van de angst en Terrorists on Trial. In 2018 werd haar werk bekroond met de hoogste
Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding, de Stevinpremie.
Analyse van de huidige economische en politieke ontwikkelingen in Azië.
Madelief is onverwoestbaar. Vijf boeken schreef Guus Kuijer over haar en die zijn gebundeld in Het grote boek van Madelief. Je kunt erin lezen hoe ze verhuist naar een buurt in
een andere stad met bijna geen andere kinderen. Alleen Robbie de Rover woont er ook; hij heeft zich verschanst in een dichtgetimmerd huis. Madelief krijgt ook een nieuwe
meester. Eentje die zo gek doet dat de kinderen hem meester Cowboy noemen. En als haar oma dood is gaat Madelief bij opa logeren. Door veel met hem te praten begint ze te
begrijpen wat voor moeilijk leven oma gehad heeft. Maar Madelief maakt nog veel meer mee. Ze gaat de groep van gekke Eddie bespioneren omdat Tom dat wil. Daar komen
beslist ongelukken van. Maar ze vindt Tom zo tof!
Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and enabling them to go more places and enjoy nature more often. The authority on active adventure,
Backpacker is the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine whose editors personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips they publish.
Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor recognizing design, feature and product innovation, has become the gold standard against which all other outdoorindustry awards are measured.
Explains how sexual relationships really work, provides case studies on couples working toward positive change, and outlines current treatment options.
Vier generaties vrouwen in Amerika in de periode eind 19e tot eind 20e eeuw hebben elk hun eigen problemen en geloofsstrijd.
Zesentwintig auteurs drukken elk hun stempel op het verhaal en bouwen de spanning op naar een explosieve finale. Wanneer Christopher Thomas, curator van het McFall Art Museum in San Francisco,
wordt vermoord en zijn lijk in een ijzeren maagd in een Berlijns museum wordt gevonden, is zijn vrouw Rosemary de hoofdverdachte. Ze wordt berecht, veroordeeld en geëxecuteerd. Tien jaar later is exrechercheur Jon Nunn ervan overtuigd dat men de verkeerde ter dood heeft gebracht. Hij wil iedereen die aanwezig was tijdens de nacht dat Christopher stierf, bijeenroepen om de waarheid te achterhalen.
Maar de moordenaar stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat het verleden begraven blijft...
‘Je bent gewaarschuwd: dit boek is echt heel eng!’ - Reese Witherspoon In een donker, donker bos van Ruth Ware is een psychologische thriller met een geraffineerde plot, onverwachte wendingen en een
loepzuivere kijk op vergiftigde vrouwenvriendschappen. Voor de lezers van Het meisje in de trein en Gone Girl. Nora wordt, out of the blue, uitgenodigd voor het vrijgezellenfeest van Clare, die ze al tien jaar
niet heeft gezien. Is dit een kans om geesten uit het verleden voorgoed te begraven? Nora besluit te gaan, maar wat hooguit een ongemakkelijk feestje zou moeten zijn, eindigt in moord. Nora komt bij in het
ziekenhuis, maar ze weet niet meer wat er is gebeurd – of wat ze heeft gedaan... ‘De spannendste thriller van dit jaar. Ik daag iedereen uit om dit boek niet in één ruk uit te lezen.’ Independent ‘Je bent
gewaarschuwd: dit boek is echt heel eng!’ Reese Witherspoon
Biografie van de Nederlandse topdiplomaat, die onder meer onderhandelde over de onafhankelijkheid van Indonesië (1949) en de Nieuw-Guineacrisis (1961-1962).
This newest book from Watts Humphrey is a hands-on introduction to basic disciplines of software engineering. Designed as a workbook companion to any introductory programming or software-engineering
text, Humphrey provides here the practical means to integrate his highly regarded Personal Software Process (PSP) into the undergraduate curriculum. Applying the book's exercises to course assignments,
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students learn both to manage their time effectively and to monitor the quality of their work, good practices they will need to be successful in their future careers. The book is supported by its own electronic
supplement, which includes spreadsheets for data entry and analysis. A complete instructor's package is also available. By mastering PSP techniques early in their studies, students can avoid-or overcomethe popular "hacker" ethic that leads to so many bad habits. Employers will appreciate new hires prepared to do competent professional work without, as now is common, expensive retraining and years of
experience.

De held is stapelverliefd op de godin van Mars. Helaas is ze beloofd aan Kulan Tith, Jeddak van Kaol. Op Barsoom kan niets een verbintenis tussen een man en vrouw
verbreken, behalve de dood, hoewel de nieuwe vrijer de dood misschien niet veroorzaakt. Het is dus dat ze geen van hem zal hebben. Deze situatie laat de held in een
hachelijke situatie.
Little remembered today, the worker insurgencies in Portugal and Spain at the end of the Salazar and Franco dictatorships were, for a brief moment in the mid-1970s, at the
center of world politics. They occurred in the midst of the 1973-75 crisis of world accumulation, in which capitalism was "changing gears" from the era of the big factory and the
assembly line to the era of "globalization," deindustrialization, outsourtcing, downsizing and "just in time," the era in which we live today. They took place in a conjuncture that
included the deepest economic downturn (to date) since the end of World War II, the oil crisis, the advance of "Euro-communism," the US defeat in Indochina, the triumph of
"national liberation fronts" in the ex-Portuguese colonies of Angola, Mozambique and Ginea-Bissau, and the crisis in the Horn of Africa. World capitalism, centered in the United
States, seemed to be everywhere involved in putting out fires, but the Iberian insurgencies were unique among these simultaneous crises in being centered on the working class
and, particularly in the case of Portugal, directly posing the question of the state and unmasking the pretensions of different factions of "progressive" state bureaucrats. They
were the most genuinely radical moments of the (mainly statist) "red mirage" that, briefly, seemed to have placed world capitalism on the defensive. By the late 1970s, capitalism
had returned to the offensive, and the era of Thatcher and Reagan inaugurated a rollback that swept away leftist statism, up to and including the Soviet Union itself.What was
ending was the century of the "progressive" state bureaucrat, who had entered the international workers' movement in the German SPD and its 1875 Gotha Program, and who
for 100 years seemed, in "socialist" and "communist" guise, to represent something "beyond capitalism." Events since 1975 have shown that the "progressive state bureaucrat,"
everywhere, from England to China, represented, rather, something before capitalism, throwing the old statist "left" into terminal crisis. This book analyzes the last two Western
worker revolts just before this turn, and shows how they already pointed toward a new era, though hardly the immediately revolutionary era they seemed to portend.Now that the
statist illusion of the revolutionary workers' movement has been laid to rest once and for all, the Portuguese and Spanish worker revolts of the min-1970s offer one benchmark
from which to judge present and future struggles.
Prentenboek met veel grote en kleine gedetailleerde tekeningen in kleur en zwart-wit, waarin in korte versjes, soms wel en soms niet op rijm, een dag uit het leven van een
kleuter wordt uitgebeeld. Vanaf ca. 4 jaar.
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