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Een man wordt getroffen door blindheid, die besmettelijk blijkt. Al snel ziet een groot deel van de bevolking van Lissabon niets
meer. Alle slachtoffers worden door de autoriteiten in een ziekenhuis geïsoleerd. Binnen korte tijd spelen zich daar verschrikkelijke
taferelen af en wordt de scheidslijn tussen goed en kwaad pijnlijk actueel.
Supercharge your marketing strategy with data analytics In Data-First Marketing: How to Compete & Win in the Age of Analytics,
distinguished authors Miller and Lim demystify the application of data analytics to marketing in any size business. Digital
transformation has created a widening gap between what the CEO and business expect marketing to do and what the CMO and
the marketing organization actually deliver. The key to unlocking the true value of marketing is data – from actual buyer behavior to
targeting info on social media platforms to marketing’s own campaign metrics. Data is the next big battlefield for not just
marketers, but also for the business because the judicious application of data analytics will create competitive advantage in the
Age of Analytics. Miller and Lim show marketers where to start by leveraging their decades of experience to lay out a step-by-step
process to help businesses transform into data-first marketing organizations. The book includes a self-assessment which will help
to place your organization on the Data-First Marketing Maturity Model and serve as a guide for which steps you might need to
focus on to complete your own transformation. Data-First Marketing: How to Compete & Win in the Age of Analytics should be
used by CMOs and heads of marketing to institute a data-first approach throughout the marketing organization. Marketing staffers
can pick up practical tips for incorporating data in their daily tasks using the Data-First Marketing Campaign Framework. And
CEOs or anyone in the C-suite can use this book to see what is possible and then help their marketing teams to use data analytics
to increase pipeline, revenue, customer loyalty – anything that drives business growth.
Waarom we in de toekomst minder verkopen van meer. Wat gebeurt er wanneer de mogelijkheden eindeloos lijken te zijn,
wanneer alles beschikbaar wordt voor iedereen en het verschil tussen vraag en aanbod er niet langer toe doet? Door de komst
van internet is onze wereld veranderd en werden nieuwe waarheden over consumentengedrag onthuld. Chris Anderson,
hoofdredacteur van Wired Magazine, beschrijft in de inmiddels verworden klassieker The Long Tail de businessmodellen van
winkels als Amazon.com, Bol.com en iTunes en laat zien waarom we in de toekomst minder zullen verkopen van meer. Doorbreek
de tirannie van de grootste gemene deler, ontdek het geheim van de lange staart! 'Dit is een echte managementklassieker. Bij
Bol.com zeggen we altijd dat we The Long Tail hebben uitgevonden. We waren alleen te druk bezig om er een boek over te
schrijven. Goed dat internetgoeroe Chris Anderson dat wél heeft gedaan!' Daniel Ropers, directeur Bol.com 'The Long Tail is
zowel provocerend als informatief. Dit boek hoort in je boekenkast tussen Tipping Point en Freakonomics te staan.' Reed
Hastings, oprichter en ceo van Netflix 'Een voortreffelijk boek.' The Times 'Een absolute aanrader en een klassieker in de
marketingliteratuur.'Marketingfacts.nl 'Chris Andersons timing is absoluut perfect. Weinigen hielden het voor mogelijk dat de
toenemende invloed van internet zo veel kansen en mogelijkheden zou bieden.' Eric Schmidt, voormalig ceo van Google
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Então, você já usa seu dispositivo Android por um bom tempo. Você realmente o conhece e, provavelmente, ele tornou-se indispensável.
Mas você está tirando o máximo dele? Esta é uma questão que virá à mente de todos, cedo ou tarde, assim que perceberem que o imenso
poder de computação que têm em mãos está sendo pouco explorado. Neste guia, nós mostraremos muitas dicas avançadas para você
explorar ao máximo o Android. Aproveite!
Desde hace más de cuatro años ofrece a sus lectores secciones de gran interés, tales como: Chevyboutique, donde se muestran los
accesorios más recientes y novedosos para los autos de la gama Chevy. De igual forma ofrece cobertura de eventos, noticias relacionadas a
la empresa que fabrica el Chevy, los autos más y mejor equipados de todo México; así como secciones que cuentan con gran popularidad
como Taller del Chevy y la sección de preguntas y respuestas.
Aristoteles en Dante zijn allebei van Mexicaans-Amerikaanse afkomst, maar verder verschillen ze in alles van elkaar. Toch raken ze
bevriend. Dankzij hun vriendschap ontdekken ze wie ze zijn, en wie ze willen worden. Vanaf ca. 15 jaar.
De therapeut van BA Paris is een nieuwe psychologische thriller vol onderhuidse spanning en onbetrouwbare personages. Van de auteur van
Achter gesloten deuren, Gebroken en Breng me terug. De therapeut is de nieuwe thriller van BA Paris, bestsellerauteur van Achter gesloten
deuren, Gebroken en Breng me terug. Eindelijk komt de langgekoesterde wens van Alice en Leo uit: ze nemen hun intrek in een
pasgerenoveerde woning in The Circle, een exclusieve gated community. Alice heeft niet eerder in een grote stad gewoond en moet dan ook
even wennen. Toch wil ze er het beste van maken. Ze leert haar buren steeds beter kennen, en tijdens een buurtborrel komt ze te weten dat
haar woning een schokkend geheim herbergt. Hierna raakt ze geobsedeerd door Nina, de therapeut die hun huis twee jaar voor Alice en Leo
bewoonde en er werd vermoord, en ze wil er koste wat het kost achter komen wat er is gebeurd. Maar niemand wil haar meer vertellen over
de precieze gebeurtenissen van destijds. Haar buren lijken iets voor haar verborgen te houden, en binnen The Circle blijkt alles lang niet zo
perfect als het lijkt... De therapeut bevat alle ingrediënten van een typische BA Paris: onderhuidse spanning, onbetrouwbare personages, en
meerdere twists aan het eind!

Een verhaal over liefde, geluk, het lot en een complexe held die nog één laatste kans op verlossing krijgt Billy Summers
is een huurmoordenaar, de beste die er is. Hij stelt wel een voorwaarde: Billy neemt een klus alleen aan als het doelwit
echt een slechterik is. En nu wil Billy ermee stoppen. Maar eerst is er nog één laatste opdracht. Als een van de beste
sluipschutters ter wereld en een onderscheiden oorlogsveteraan uit Irak is hij een houdini als het aankomt op verdwijnen
nadat een klus is -geklaard. Dus wat kan er misgaan? Wat dacht je van... alles? Dit niet weg te leggen verhaal is
enerzijds een oorlogsverhaal en anderzijds een liefdesverklaring aan kleine steden in Amerika en de mensen die daar
wonen. Met in de hoofdrol een van de meest meeslepende en verrassende duo’s die King ooit heeft geschreven, dat
alles op alles zet om de misdaden van een buitengewoon slechte man te wreken. Het gaat over liefde, geluk, het lot en
een complexe held die nog één laatste kans op verlossing krijgt. In de pers ‘King kan schrijven. Zo.’ Matthijs van
Nieuwkerk ‘King is een angstvirtuoos, hij kan je werkelijk bang maken. Lees en kijk over je schouder.’ NRC Handelsblad
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‘De koning van het spannende genre.’ VN Detective & Thrillergids
'De erfenis van de Tempeliers' is het eerste boek van Steve Berry waarin zijn held, hoofdpersoon Cotton Malone
optreedt. Voor de fans van Dan Brown en A.M. Dean. Een mix van historie, spanning, religie en liefde. In 'De erfenis van
de Tempeliers' hebben dieven het voorzien op een dagboek waarin een onderzoek naar de verdwenen schatten van de
Tempeliers is opgetekend. Cotton Malone en een vriendin belanden bij een ruïne van een kerk in de Pyreneeën. Zij zijn
niet de enigen die op jacht zijn naar de verloren gewaande erfenis van de Tempeliers. Want voor de Kerk blijkt het van
levensbelang dat de mythe van de Wederopstanding blijft bestaan.
Inleiding in de drie graden van reiki-beoefening voor beginners.
In dit fraai uitgevoerde boek, een uitvloeisel van de baanbrekende, door Higher Ground geproduceerde podcast, voeren
twee mannen die al lange tijd met elkaar bevriend zijn een openhartig en intiem gesprek over het leven, over muziek en
over hun niet aflatende liefde voor Amerika, met alle problemen en tegenstrijdigheden die dat land kenmerken. Het bevat
meer dan 350 foto's, exclusief bonusmateriaal en nooit eerder gepubliceerd archiefbeeld. Renegades: Born in the USA
omvat een reeks openhartige, onthullende en onderhoudende gesprekken tussen president Barack Obama en
muzieklegende Bruce Springsteen, waarin niet alleen verhalen over hun persoonlijke geschiedenis en de bepalende
momenten in hun carrière aan bod komen, maar ook de polariserende politiek in Amerika en de steeds bredere kloof
tussen de Amerikaanse droom en de Amerikaanse realiteit van dit moment. Het boek bevat kleurenfoto's en zeldzaam
archiefmateriaal en biedt een fascinerend en fraai geïllustreerd portret van twee excentrieke mannen, een zwarte en een
witte, die proberen hun eigen, onconventionele zoektocht naar betekenis, identiteit en gemeenschapszin in verband te
brengen met het grotere verhaal over Amerika. Het boek bevat: * Speciaal voor deze uitgave geschreven inleidingen van
president Obama en Bruce Springsteen * Geannoteerde toespraken van Obama die nooit eerder zijn gepubliceerd,
waaronder zijn 'Opmerkingen bij de vijftigste verjaardag van de protestmarsen van Selma naar Montgomery' *
Handgeschreven songteksten van Springsteen uit diens inmiddels vijftigjarige carrière * Zeldzame en exclusieve foto's uit
de persoonlijke archieven van de auteurs * Gesprekken en verhalen die niet zijn opgenomen in de podcast * Historische
foto's en documenten die dienen als omlijsting van de gevoerde gesprekken In een opnamestudio die vol stond met
gitaren en tijdens ten minste één rit met een Corvette spreken Obama en Springsteen over het huwelijk en het
vaderschap, over rassenkwesties en mannelijkheid, over de verleiding van het onbekende avontuur en de lokroep terug
naar huis. Daarnaast gaan ze in discussie over onder meer hun favoriete protestsongs en over de meest inspirerende
Amerikaanse helden die ze kennen. Tijdens de gesprekken praten ze over hun verlangen om in hun carrière een groter
en waarachtiger verhaal over Amerika te vertellen, al moest daar nu en dan een prijs voor worden betaald, en ze
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onderzoeken samen hoe het verscheurde Amerika de weg naar eenheid zou kunnen terugvinden.
Als een vrij jonge vrouw met haar koffer in een Deense kustplaats strandt bij een bushalte, accepteert ze de uitnodiging om te
overnachten bij een gemoedelijk stel.
Een verrassende en vernieuwende kijk op het mysterie van ons brein In deze hoogstoriginele verkenning van het menselijk
bewustzijn toont filosoof Thomas Metzinger aan dat het `zelf eigenlijk niet bestaat. Aan de hand van baanbrekende experimenten
in neurowetenschap, virtual reality, robotkunde én zijn eigen pionierswerk op het gebied van `out-of-body -ervaringen laat
Metzinger zien hoe onze hersenen onze werkelijkheid construeren. En hij gaat nog verder: als het waar is dat ons zelfbewustzijn
volledig wordt gevormd door onze hersenen, kunnen we het `zelf op allerlei manieren manipuleren. Zeker met de technische en
medische middelen die ons tegenwoordig ter beschikking staan. Uiteraard roept dit allerlei ethische vragen op. Want wat verstaan
we onder een goede staat van bewustzijn?
The lives of people with disabilities are complex and various, and there are many situations where technology – particularly
assistive technology – already makes a real difference. It is clear that smart phone and tablet computer based solutions continue
to enhance the independence of many users, but it is also important that more traditional assistive technologies and services are
not forgotten or neglected. This book presents the proceedings of the 14th conference of the Association for the Advancement of
Assistive Technology in Europe (AAATE 2017) entitled: ‘Harnessing the power of technology to improve lives’, held in Sheffield,
UK, in September 2017. This 4-day event about assistive technologies (AT) highlights the association’s interest in innovating not
only technology, but also services, and addresses the global challenge of meeting the needs of the increasing number of people
who could benefit from assistive technology. The 200+ papers in the book are grouped under 30 subject headings, and include
contributions on a wide range of topical subjects, including aging well and dementia; care robotics; eHealth and apps; innovations;
universal design; sport; and disordered speech. The breadth of the AAATE conference reflects people’s life needs and so the
book is sure to contain something of interest to all those whose work involves the design, development and use of assistive
technology, whatever the situation. The photo on the front cover illustrates the breadth of assistive technologies that can improve
lives. Photographer: Simon Butler.
Vuur en Bloed is het eerste deel van een tweedelige geschiedenis over het huis Targaryen van Westeros uit de boeken van Game
of Thrones-auteur George R.R. Martin. Driehonderd jaar voordat Het Lied van IJs en Vuur begon veroverde Aegon Targaryen met
zijn zussen-gemalinnen en hun drie draken het continent Westeros. Meer dan 280 jaar hielden zijn nakomelingen de heerschappij
in stand. Ze doorstonden opstanden, burgeroorlogen en familieruzies... totdat Robert Baratheon de waanzinnige koning Aerys II
van zijn troon stootte. Dit is de geschiedenis van het grote Huis Targaryen, opgeschreven door aartsmaester Gyldayn,
getranscribeerd door George R.R. Martin.
In Ethan Frome volgen we de levens van een aantal mensen in een klein dorpje op het platteland van New England aan het begin van de
twintigste eeuw. De verteller is voor zaken in het dorp en raakt daar geïntrigeerd door een gekweld uitziende man, Ethan Frome, en besluit
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meer over hem te weten te komen. Vervolgens vertelt het boek het levensverhaal van Ethan, zijn ziekelijke vrouw Zeena en haar nicht Mattie,
die op fatale wijze tot elkaar veroordeeld raken. Het boek is in 1993 verfilmd met Liam Neeson in de titelrol. Edith Wharton (1862-1932) was
een Amerikaanse schrijfster en de eerste vrouw die met de prestigieuze Pullitzerprijs werd bekroond, voor haar beroemde boek The Age of
Innocence uit 1920. Wharton was afkomstig uit een aristocratisch milieu, en in haar boeken beschrijft ze dan ook het reilen en zeilen van de
upper class.
This book constitutes the refereed proceedings of the 11th International Joint Conference on E-Business and Telecommunications, ICETE
2014, held in Vienna, Austria, in August 2014. ICETE is a joint international conference integrating four major areas of knowledge that are
divided into six corresponding conferences: International Conference on Data Communication Networking, DCNET; International Conference
on E-Business, ICE-B; International Conference on Optical Communication Systems, OPTICS; International Conference on Security and
Cryptography, SECRYPT; International Conference on Wireless Information Systems, WINSYS; and International Conference on Signal
Processing and Multimedia, SIGMAP. The 27 full papers presented were carefully reviewed and selected from 328 submissions. The papers
cover the following key areas of e-business and telecommunications: data communication networking; e-business; optical communication
systems; security and cryptography; signal processing and multimedia applications; wireless information networks and systems.
Werkboek voor het kiezen van het gewenste lettertype met maataanduidingen en benamingen, met name bedoeld voor DTP.
Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad. Hij heeft weinig om naar uit te kijken. Zijn vader en broer nemen hem niet serieus en zijn
moeder is zomaar op een dag weggelopen. Het enige wat Dennis nog van haar heeft is een foto waarin ze in een mooie zomerjurk voor hem
poseert. Dennis is zuinig op die foto, want zijn vader heeft de rest van de fotos verbrand. Komt daar Dennis fascinatie voor verkleden
vandaan? Droomt hij daarom van de nieuwe Vogue, mooie ontwerpen en zachte stoffen? Wanneer Dennis ontdekt dat Lisa, het knapste
meisje van school, dezelfde fascinatie voor kleding en verkleden heeft, gaat een wereld voor hem open. Dennis had het gevoel alsof hij in
een achtbaan zat. Hij hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn. Ik kan diegene zijn, die ik maar wil, dacht hij. Dit ontroerende, verrassende en
grappige boek zal kinderen én ouders aanspreken. David Walliams is acteur en komiek. Met zijn afstotelijke typetjes en provocerende
grappen maakte hij furore in de succesvolle Britse tv-serie Little Britain. Jongen in jurk is zijn eerste boek. Quentin Blake behoeft geen
introductie. Hij verwierf internationale roem als illustrator van de klassiekers van Roald Dahl. Hij ontving meerdere prijzen voor zijn werk.
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