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LIBRO DE RESÚMENES DEL 1er CONGRESO INTERNACIONAL ONLINE DEL USO DE LAS TIC EN LA SOCIEDAD, LA EDUCACIÓN Y LA
EMPRESA Sep 25 2022
Colaboração Móvel Jun 22 2022 O que é colaboração móvel O método de interação com a ajuda de ativos eletrônicos e software destinado ao uso
em lugares distantes é chamado de colaboração móvel. Dispositivos eletrônicos portáteis de última geração oferecem recursos de vídeo, áudio e
telestração que podem ser transmitidos através de redes seguras. Isso possibilita que várias partes participem de conferências em tempo real. Como
você se beneficiará (I) Insights e validações sobre o seguinte tópicos: Capítulo 1: Colaboração móvel Capítulo 2: Sem fio Capítulo 3: Telepresença
Capítulo 4: Rede de sensores sem fio Capítulo 5: Rede heterogênea Capítulo 6: Skype for Business Server Capítulo 7: Videotelefonia Capítulo 8:
Certificações Cisco Capítulo 9: Máquina para máquina Capítulo 10: H.323 Capítulo 11: Lista de perfis Bluetooth Capítulo 12: Internet de coisas
Capítulo 13: Multimídia da Monção Capítulo 14: Comunicações unificadas Capítulo 15: mHealth Capítulo 16: Comunicações da Tata Capítulo 17:
Librestream Capítulo 18: Rede de área corporal Capítulo 19: Fuze (empresa) Capítulo 20: Gerenciamento de comunicações unificadas Capítulo 21:
Lista de produtos Cisco (II) Respondendo à pergunta principal do público s sobre colaboração móvel. (III) Exemplos do mundo real para o uso de
colaboração móvel em muitos campos. (IV) 17 apêndices para explicar, resumidamente, 266 tecnologias emergentes em cada para que a indústria
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tenha uma compreensão completa de 360 graus das tecnologias de colaboração móvel. Para quem é este livro Profissionais, estudantes de graduação
e pós-graduação, entusiastas, amadores , e aqueles que desejam ir além do conhecimento básico ou informações para qualquer tipo de colaboração
móvel.
Aftershock Nov 22 2019 Niemand beheerste het spel beter dan Jax, mijn minnaar. In Washington wist hij achter de schermen het politieke
machtsspel te manipuleren, en op de een of andere manier had hij ook nog tijd over om mijn carrière bijna te ruïneren. Maar wat hij niet doorhad,
was dat er inmiddels iets was veranderd. Als de regels me niet bevielen, maakte ik nieuwe. Mijn eigen regels. En dit keer zou Jax daar niet aan
kunnen ontsnappen. Ik zou hem zelfs helemaal niet meer laten ontsnappen. Ik hield zo veel van Jax, dat ik hem onmogelijk op kon geven. Jax hield zo
veel van mij, dat hij opgeven als enige mogelijkheid zag. Hij dacht dat ik me tussen al die gehaaide zakenmensen nooit staande zou kunnen houden.
Wat een genoegen om hem te laten zien dat ik uitstekend op eigen benen kan staan...
Eona May 09 2021 Daar waar macht is, is ook de meeste kans op verraad... Ooit was ze Eon, een meisje dat haar leven waagde voor een droom. Nu
is ze Eona en heeft het land haar nodig om de rechtmatige keizer op de troon te krijgen. Tot haar afschuw moet ze een verbond sluiten met haar
grootste vijand, een vijand die alles wat ze liefheeft in een handomdraai zou kunnen vernietigen.
Het zwijgen van Maria Zachea Jun 29 2020 Op 30 oktober 2001 presenteert de nog onbekende schrijfster Judith Koelemeijer een boek over haar
familie in haar geboortedorp Wormer. In het dorpscafé houdt Jan Blokker een vlammende lofrede: 'Al lezend heb ik vaak moeten denken aan
Montaillou, van de Franse historicus Le Roy Ladurie. [ ] Montaillou in het twintigste-eeuwse Wormer dat krijgen we hier zomaar cadeau, zonder er
zes eeuwen op te hebben moeten wachten. Historici van de toekomst zullen hun vingers aflikken bij het rijke materiaal.' In de jaren daarna valt
Nederland massaal voor Het zwijgen van Maria Zachea. Het boek wint de ns Publieksprijs, het Gouden Ezelsoor en de Zaanse Cultuurprijs. In tien
jaar tijd gaan er 300 000 exemplaren over de toonbank. Het zwijgen van Maria Zachea zette een trend, constateert de Volkskrant: mede door het
succes van het boek is de familiegeschiedenis een uiterst populair genre geworden.
Afterburn/Aftershock Feb 24 2020 Houd zaken en privé altijd gescheiden. Houd politieke spelletjes buiten de slaapkamer. In zekere zin lapte ik beide
regels aan mijn laars toen Jackson Rutledge mijn minnaar werd. En ik kan niet zeggen dat ik niet wist waar ik aan begon. Twee jaar later was hij
terug, als een van de spelers in een deal die ik op het punt stond te sluiten. Sinds Jax me de rug had toegekeerd had ik als protegé van Lei Yeung, een
van de slimste zakenvrouwen van New York, heel wat bijgeleerd. Ik was niet meer het meisje van toen, maar hij was niets veranderd. In tegenstelling
tot de eerste keer dat onze paden elkaar kruisten, wist ik precies met wie ik te maken had... en hoe verslavend zijn aanraking kon zijn. De wereld van
glamour, seks en macht was het speelveld van Jax – maar dit keer kende ik de regels van het spel. In de keiharde zakenwereld is er maar één regel
die telt: houd je vijanden in de gaten en je ex-minnaars al helemaal...
Op het geniale af Nov 03 2020 Een heerlijk verhaal, dat leest als een roadtrip – bestsellerauteur Benedict Wells op zijn best Van de auteur van Het
einde van de eenzaamheid De intelligente Francis Dean woont met zijn moeder in een vervallen trailerpark in New Jersey. De hoop op een betere
toekomst heeft hij opgegeven – tot hij de waarheid achter zijn verwekking ontdekt. Zijn bestaan komt blijkbaar voort uit een absurd experiment
waaraan zijn moeder achttien jaar geleden deelnam. Zijn vader is geen loser die zijn gezin in de steek liet, maar een genie, cum laude afgestudeerd
aan Harvard. Hem ontmoeten zou Francis’ leven kunnen veranderen. Samen met zijn beste vriend Grover, een excentrieke whizzkid, en het meisje
van zijn dromen, de delicate en onvoorspelbare Anne-May, begint hij aan een tocht dwars door Amerika om zijn vader te vinden. Hij wil ontdekken
wie hij werkelijk is en hij heeft niets te verliezen – denkt hij. Op het geniale af is het verhaal van een spannende ontdekkingsreis met meedogenloze
wendingen en een adembenemende afrekening. In de pers ‘Op het geniale af is naast een klassieke roadnovel en een psychologisch verfijnd comingcomunicaciones-unificadas-con-elastix-vol-2-spanish-edition
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of-ageverhaal vooral de geschiedenis van een kansloze, ongelijke liefde.’ ****Elsevier ‘Wells is een uitstekende verteller; je leest de meeslepende
roman in één ruk uit.’****AD Magazine ‘Een meeslepende roman over volwassen worden, onafhankelijkheid, tegenslag en hoop.’ Gentlemen’s Watch
‘Het einde is bloedspannend.’ ZIN
Dag, Sinterklaasje Jan 25 2020 h3Spannende weken in aanloop naar Pakjesavond!/H3 Het is midden in de nacht en iedereen slaapt. Papa, mama,
Marieke en kleine Willem. Overal in huis is het donker, behalve bij Marieke op de kamer, want daar schijnt de maan naar binnen. Marieke wordt er
wakker van en kan niet meer in slaap komen. Ze denkt aan Sinterklaas. Morgen komt hij aan met de stoomboot. Morgen zal Marieke hem zien, van
vlakbij, van zo dichtbij dat ze hem een hand kan geven. Zou Marieke dat durven? Voor Willem en Marieke breekt een spannende tijd aan, met schoen
zetten, verlanglijstjes maken en veel sinterklaasliedjes zingen! Dag Sinterklaasje van meesterverteller Jacques Vriens is een ware klassieker en is
bijna veertig jaar na verschijning nog even herkenbaar en aansprekend voor kleuters van nu. Deze geheel herziene editie met nieuwe illustraties van
Marja Meijer kan weer generaties mee!
Instalaciones de telefonía y comunicación interior. ELES0108 May 21 2022 Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación
profesional y adquisición de certificados de profesionalidad. Manual imprescindible para la formación y la capacitación, que se basa en los principios
de la cualificación y dinamización del conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el desempeño del trabajo.
De val van Amerika Dec 04 2020 Hoe ziet de toekomst van de VS eruit? Journalist Michael Persson reisde voor deze vraag door een land dat vlak voor
de verkiezingen met crisissen worstelt waarin het steeds verder verstrikt raakt. Toen de Volkskrant-journalist Michael Persson in augustus 2015 naar
de Verenigde Staten verhuisde, was daar net een maand eerder Donald Trump van een roltrap naar beneden gekomen. Hij zei wat geen
presidentskandidaat voor hem had durven zeggen: Amerika, het uitverkoren land, is een derdewereldstaat geworden. Trump beloofde het weer
groots te maken. Maar zijn presidentschap heeft juist nog meer zwakke plekken en breuklijnen blootgelegd. Onderwijs, gezondheidszorg,
infrastructuur, immigratie, segregatie, de enorme ongelijkheid en de democratie zelf: op al deze terreinen zakt het land op de internationale
ranglijsten, tot grote zorg van de meeste Amerikanen. Maar over de oplossingen verschillen ze enorm van mening, en de politiek is onderdeel van het
probleem. Het land lijkt steeds verder in zichzelf verstrikt te raken. Persson reisde het land door en ontdekte hoe Amerika zichzelf opnieuw ontdekte.
Van de nihilistische machthebbers in Washington tot de hoogmoedige monopolisten van Silicon Valley. Van de mijnbouwers in West Virginia tot de
boeren van Wisconsin. En van een bosbrand in Californië tot de pandemie in Queens. Het resultaat is een fascinerend boek over een land in crisis,
waarin de Amerikaanse Droom een illusie is gebleken en Trump de personificatie daarvan, maar waar ondanks alles, dankzij de veerkracht van de
individuele Amerikanen, nog steeds ruimte is voor optimisme.
Dochter van de minnares Mar 19 2022 `Ik heb van kindsbeen af één ding over mezelf geweten: ik ben de dochter van de minnares. Mijn moeder was
jong en alleenstaand, mijn vader ouder en getrouwd, en hij had kinderen. Toen ik in december 1961 werd geboren, belde een advocaat mijn
adoptieouders op en zei: Uw pakje is gearriveerd en er zit een roze strik omheen. Wanneer A.M. Homes in 1992 naar haar ouderlijk huis gaat om met
haar familie kerst te vieren, krijgt ze de schrik van haar leven: haar biologische moeder heeft gebeld. A.M. Homes was al voor haar geboorte
geadopteerd en nu, na eenendertig jaar stilte, zoekt de vrouw die haar het leven geschonken heeft contact. Na lang aarzelen spreekt A.M. Homes
met haar af. In De dochter van de minnares vertelt ze met meedogenloze precisie over haar ontmoeting met haar biologische ouders en de moeizame,
bizarre relatie die ontstaat. Langzaamaan past ze de teruggevonden stukjes van haar verleden in elkaar en dat levert een confronterend en soms
pijnlijk portret op. Met haar virtuoze talent weet Homes zelfs haar eigen leven te vertalen naar een geestig, markant en diep ontroerend literair
meesterwerk.
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Het moordenaarsspel Jun 17 2019 Een briljante psychologische thriller over de invloeden en gevaren van reality-tv en social media Op een nacht
wordt Kate wakker van gestommel in huis. Gewapend met een zwaar voorwerp stormt ze de trap af. Beneden treft ze haar man Paul aan,
stomdronken, besmeurd met bloed en snikkend dat hij iets heeft doodgereden, waarschijnlijk een hond. Paul is eigenaar van een productiebedrijf van
realityprogramma's. Onlangs heeft hij veel publiciteit weten te trekken met een realityserie over een tot levenslang veroordeelde moordenaar, die tot
ongenoegen van de politie vervroegd is vrijgelaten. Ook is Paul betrokken bij een zeer lucratieve fusie die niet helemaal zuiver lijkt. Als een
talentvolle programmamaakster van zijn bedrijf dood wordt aangetroffen, is Paul hoofdverdachte. Kate is bang dat Paul iets met de moord te maken
heeft. Om hem en haar eigen luxeleventje te beschermen, liegt ze tegen de politie. Wanneer blijkt dat Kates verhaal afwijkt van dat van Paul raakt ze
verstrikt in haar eigen leugens. Uiteindelijk plaatst ze haar verhaal op internet in een poging het tij te keren. Maar is Paul wel de moordenaar?
De verborgen bibliotheek Sep 13 2021 Voor de liefhebbers van Dan Brown Professor Holmstrand wordt neergeschoten in zijn kantoor. Met zijn
laatste krachten scheurt hij drie pagina s uit een boek en weet ze te verbranden. De volgende dag ontvangt professor Emily Wess een brief van haar
oude mentor Holmstrand met daarin een reeks cryptische aanwijzingen voor de locatie van `De verborgen bibliotheek van Alexandrië . Hierin liggen
documenten verborgen die degene die ze in handen krijgt, wereldmacht zullen verschaffen.Voor Emily dringt de tijd want ze is niet de enige die de
locatie wil achterhalen. Ook een geheim en zeer invloedrijk kerkgenootschap heeft er belang bij de locatie van `De verborgen bibliotheek van
Alexandrië en daarmee de kennis zo snel mogelijk te vinden. En daartoe zijn ze tot alles bereid `Een briljante mix van politiek, geschiedenis en
complottheorieën. Er is nauwelijks tijd om adem te halen tijdens het lezen van deze ingenieuze thriller. Amazon.com A.M. Dean is het pseudoniem
van een vooraanstaande Britse wetenschapper op het gebied van oude culturen en godsdienstgeschiedenis.
Het levende universum Jan 17 2022 Het universum is levend en wij zijn met alles verbonden De wetenschap ziet van oudsher het universum als een
inerte massa en een lege ruimte. Duane Elgin brengt bewijzen vanuit de kosmologie, biologie en fysica samen en laat zien dat het universum niet
dood is maar levend. Hij onderzoekt op welke wijze deze visie in harmonie is met de belangrijkste spirituele tradities in de wereld en legt uit hoe deze
visie ons zelfbeeld, onze plek in de kosmos en de evolutionaire weg van de mens verandert. Om uit de bestaande wereldcrisis te komen is het
belangrijk om samen te leven in plaats van elkaar en de aarde te exploiteren. Van het grootste belang is het om duurzaam en in harmonie met elkaar
en met het levende universum te leven.
De kleine theewinkel in Tokio Feb 06 2021 Wanneer reisblogger en fotograaf Fiona een reis naar Japan wint, waar ze begeleid zal worden door
een bekende Japanse fotograaf, kan ze haar geluk niet op. Tot ze op het vliegveld niet door Yutaki Araki wordt opgehaald, maar – en nog veel te laat
ook! – door de man die tien jaar eerder haar hart brak: fotograaf Gabe Burnett. Tot haar opluchting herkent hij haar niet, maar het beloven een paar
zware weken te worden… Gelukkig is het gastgezin waar ze logeert fantastisch. In hun kleine theewinkeltje leert Fiona van alles over theeceremonies
en de Japanse manier van leven, en ze voelt zich helemaal zen. En wanneer Gabe haar de verborgen plekken van Tokio laat zien, begint ze te geloven
dat hij ondanks zijn arrogante houding ook nog een heel andere kant heeft.
Britannia Road 22 Nov 15 2021 'Wat gebeurt er nadat je een oorlog hebt overleefd? is de vraag die Amanda Hodgkinson stelt in haar ambitieuze,
trefzekere roman waarin primitieve menselijke instincten als het zoeken naar veiligheid en kameraadschap een grote rol spelen.' - Kirkus Starred
Review 'Een schitterend, indringend boek, dat laat zien welke krachten een traumatische situatie kan losmaken bij doodgewone mensen.' - Marie
Claire 'Hodgkinsons beschrijving van de oerband tussen moeder en kind, laat een onuitwisbare indruk achter.' - The New York Times Books Review
'Een opvallend goed verteld, ontroerend boek.' - The Times
Wat nooit gebeurt Aug 20 2019 Inspecteur Yngvar Stubø en profiler Inger Johanne Vik hebben net samen hun eerste kind gekregen, wanneer twee
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gruwelijke moorden worden gepleegd. De slachtoffers zijn bekende Noren die na de moord op symbolische wijze zijn verminkt, en alles wijst erop dat
dit het werk is van een seriemoordenaar. Stubø geeft zijn ouderschapsverlof op om het onderzoek te leiden, maar nadat er nog meer moorden
worden gepleegd kan ook Vik zich, ondanks haar postnatale depressie, niet langer afzijdig houden. Het patroon dat zij in de moorden ontdekt leidt
echter tot een angstaanjagende conclusie: het volgende slachtoffer kan niemand anders zijn dan haar partner Stubø. Wat nooit gebeurt is een
ongeëvenaard spannende thriller waarmee Anne Holt voorgoed bewijst dat ze tot de absolute top van de internationale misdaadliteratuur behoort.
Technology, Sustainability and Educational Innovation (TSIE) Oct 26 2022 This book presents the proceedings of International Conference on
Knowledge Society: Technology, Sustainability and Educational Innovation (TSIE 2019). The conference, which was held at UTN in Ibarra, Ecuador,
on 3–5 July 2019, allowed participants and speakers to share their research and findings on emerging and innovative global issues. The conference
was organized in collaboration with a number of research groups: Group for the Scientific Research Network (e-CIER); Research Group in
Educational Innovation and Technology, University of Salamanca, Spain(GITE-USAL); International Research Group for Heritage and Sustainability
(GIIPS), and the Social Science Research Group (GICS). In addition, it had the endorsement of the RedCLARA, e-science, Fidal Foundation, Red
CEDIA, IEEE, Microsoft, Business IT, Adobe, and Argo Systems. The term “knowledge society” can be understood as the management, understanding
and co-creation of knowledge oriented toward the sustainable development and positive transformation of society. In this context and on the occasion
of the XXXIII anniversary of the Universidad Técnica del Norte (UTN), the Postgraduate Institute through its Master of Technology and Educational
Innovation held the I International Congress on Knowledge Society: Technology, Sustainability and Educational Innovation – TSIE 2019, which
brought together educators, researchers, academics, students, managers, and professionals, from both the public and private sectors to share
knowledge and technological developments. The book covers the following topics: 1. curriculum, technology and educational innovation; 2. media and
education; 3. applied computing; 4. educational robotics. 5. technology, culture, heritage, and tourism development perspectives; and 6. biodiversity
and sustainability.
Bouquet e-bundel (8-in-1) Jun 10 2021 Kiest u voor gemak én extra voordeel? Met deze bundel heeft u in één keer alle acht Bouquet-romans
(nummers 3743 t/m 3750) van de maand in handen. Zo kunt u lekker doorlezen en nog gemakkelijker genieten van uw favoriete reeks! (1) HUWELIJK
OP ZIJN GRIEKS - (De Marakaios bruiden) Tycoon Antonios Marakaios kan het niet verkroppen dat de mooie Lindsay hem wil verlaten. Dus verzint
hij een list... (2) HAAT EN LIEFDE - Magnaat Donato Salazar wil Ella, de dochter van zijn rivaal, gebruiken in zijn wraakplannen. Dat pakt anders uit
dan hij denkt... (3) MACHTIGE VERLEIDER - (Plicht of passie?) Kroonprins Xander Drakos heeft al zijn verleidingskunsten nodig om prinses Layna
ervan te overtuigen zijn bruid te worden... (4) GEVANGEN IN ZIJN HAREM - Sjeik Zachim heeft Farah opgesloten in zijn harem! Ze begrijpt dan ook
niet dat ze hem stiekem wil kussen... (5) VURIGE EIS - Miljardair Dio Ruiz wil Lucy best laten gaan. Op één opwindende voorwaarde... (6) TROUWEN
MET DE ITALIAAN - (Society weddings) Playboy Rocco Mondelli moet bewijzen dat hij best keurig en stabiel kan zijn. Misschien kan fotomodel Olivia
hem daarbij helpen... (7) BRANDENDE HARTSTOCHT - Sjeik Nabil dacht dat hij in het verstandshuwelijk met prinses Aziza koel en zakelijk kon
blijven... (8) ARGENTIJNS AVONTUUR - (Argentijnse playboys) Sterspeler Luiz Valquez redt een onschuldige schooljuf, Daisy, uit een benarde
situatie. De volgende dag staat in alle bladen dat ze verloofd zijn...
Colaboración Móvil Jul 23 2022 ¿Qué es la colaboración móvil? El método de interacción con la ayuda de activos electrónicos y software que está
diseñado para su uso en lugares lejanos se conoce como colaboración móvil. Los dispositivos electrónicos portátiles de última generación ofrecen
capacidades de video, audio y telestratamiento que se pueden transmitir a través de redes seguras. Esto hace posible que varias partes participen en
conferencias en tiempo real. Cómo se beneficiará (I) Información y validaciones sobre lo siguiente temas: Capítulo 1: Colaboración móvil Capítulo 2:
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Inalámbrico Capítulo 3: Telepresencia Capítulo 4: Red de sensores inalámbricos Capítulo 5: Red heterogénea Capítulo 6: Skype for Business Server
Capítulo 7: Videotelefonía Capítulo 8: Certificaciones de Cisco Capítulo 9: Máquina a máquina Capítulo 10: H.323 Capítulo 11: Lista de perfiles
Bluetooth Capítulo 12: Internet de cosas Capítulo 13: Monsoon Multimedia Capítulo 14: Comunicaciones unificadas Capítulo 15: mHealth Capítulo
16: Tata Communications Capítulo 17: Librestream Capítulo 18: Red de área corporal Capítulo 19: Fuze (empresa) Capítulo 20: Gestión de
comunicaciones unificadas Capítulo 21: Lista de productos de Cisco (II) Respondiendo a la pregunta principal del público s sobre colaboración móvil.
(III) Ejemplos del mundo real para el uso de la colaboración móvil en muchos campos. (IV) 17 apéndices para explicar, brevemente, 266 tecnologías
emergentes en cada industria para tener una comprensión completa de 360 grados de las tecnologías de colaboración móvil. Para quién es este libro
Profesionales, estudiantes de pregrado y posgrado, entusiastas, aficionados , y aquellos que quieren ir más allá del conocimiento o la información
básicos para cualquier tipo de colaboración móvil.
Wees niet bang Oct 02 2020 December 2008. In Bergen wordt het levenloze lichaam gevonden van de populaire bisschop Eva Karin Lynsgaard.
Inspecteur Yngvar Stubø leidt het onderzoek naar haar dood. Ook in Oslo worden lichamen gevonden en hoewel de wijze waarop de slachtoffers
vermoord zijn steeds anders is, ontdekt profiler Inger Johanne Vik, de echtgenote van Stubø, een samenhang tussen de moorden. Een wanhopige
jacht op de daders begint. Als niemand hen stopt, zullen er nieuwe slachtoffers vallen¿ Wees niet bang is een spannende thriller over wat haat kan
doen in een tijd van steeds grotere polarisatie waarin iedereen slechts waakt over zijn eigen belangen. Anne Holt durft in haar thrillers verder te
gaan dan veel van haar collega¿s en bewijst daarmee wederom haar grote talent.
Verrukkelijk kerstfeest May 29 2020 Zijn haar taco’s nou zo pittig, of krijgt ze het zo warm van hém? Na jaren van de ene naar de andere plek te
hebben gezworven, weet Ivy Snow niet beter dan dat alles tijdelijk is: scholen, vrienden en veel te veel foute mannen. Nu ze een succesvolle
foodtruck heeft en een appartement waar ze zich helemaal thuis voelt, is haar leven eindelijk in wat rustiger vaarwater beland. Ze is niet van plan om
het door wie dan ook te laten ontregelen. Al helemaal niet door sheriff Kel O’Donnell - want bij hem staat ‘tijdelijk’ op zijn voorhoofd te lezen! Maar
hoeveel langer lukt het haar nog om zijn lome, sexy glimlach te weerstaan?
Een verleidelijk effect Oct 14 2021 Een zelfzuchtige, op geld beluste playboy: zo ziet Georgie miljardair Pierre Newman, met wie ze ooit is
opgegroeid. En die mening steekt ze niet onder stoelen of banken. Pierre op zijn beurt vindt Georgie niet echt sexy met haar onverzorgde uiterlijk zo anders dan de societyvrouwen die hij tot zijn beschikking heeft. Toch neemt hij, wanneer Georgie hem onbedoeld tot een maskerade dwingt,
enthousiast de rol van verliefde verloofde op zich en laat hij zelfs zijn verleidingskunsten op haar los. Van het effect dat dit op haar heeft, is hij zich
totaal niet bewust....
Tegen de wind in Mar 07 2021 Kaapverdië is geen plaats voor dromen. Elke dag is weer een strijd om te overleven. São emigreert naar Europa, het
land van haar dromen, van zachte regen en stille sneeuw, waar alles mogelijk is. Het enige wat ze niet wil is trouwen en kinderen krijgen. Ze wil vrij
en onafhankelijk zijn. São gaat werken bij een mevrouw in Madrid, en er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen de twee vrouwen, die in totaal
verschillende werelden leven. In een prachtige stijl voert Tegen de wind in je mee naar het dagelijks leven in een Kaapverdisch dorp, met de geuren,
kleuren en smaken, maar ook met de magie, honger en ellende. Vervolgens toont het je het zware leven van een immigrante in Spanje en Portugal.
Tegen de wind in is een roman over de oorsprong van emigratie, over de beweegredenen dat mensen om zich los te rukken van hun wortels en op
zoek gaan naar nieuwe horizonten. Tegen de wind in is het indrukwekkende en hoopgevende verhaal van sterke vrouwen, vechters en doorzetters,
die elkaar helpen om de beproevingen in het leven het hoofd te bieden.
Uit liefde voor mijn kind Feb 18 2022 Een Amerikaanse vrouw beschrijft hoe haar leven en dat van haar dochter eruit ziet na hun geslaagde
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ontsnapping uit Iran waar haar man hen vasthield en haar bemoeienis met de belangen van ouders van ontvoerde kinderen.
Mathilda's geheim Sep 20 2019 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’
Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van de levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier
proberen zij een weg door het leven te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een snel veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar
moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s
voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar
tante is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan vertellen, wordt Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals
iedereen het kende verandert voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op
zoek naar geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de
Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend
familieverhaal.’ Avrobode
Parel van China Jan 05 2021 ‘Parel van China’ vertelt het indrukwekkende verhaal van twee meisjes uit compleet verschillende families in China die
niet zonder elkaar kunnen. Wilg groeit op in een arme familie op het platteland en de ouders van Pearl zijn christelijke missionarissen. Naarmate ze
ouder worden, gaat Wilg op in het maoïsme, terwijl Pearl een Nobelprijs wint voor haar schrijftalent. Hun vriendschap wordt op de proef gesteld,
wanneer de burgeroorlog uitbreekt en Pearl het land uit wordt gezet. Zelfs Wilg, een voorbeeldige communist, wordt gestraft voor haar vriendschap
met Pearl. Zal de hechte vriendschap tussen de twee vrouwen standhouden, ondanks de pijn, oorlog en gevangenschap? Anchee Min (1957) is
geboren in Shanghai en groeide op tijdens de Culturele Revolutie in China. Als tiener werkte ze onder erbarmelijke omstandigheden op een
boerderij, waarna ze werd uitgekozen om te acteren in een communistische film. In 1984 verhuisde ze naar Amerika en begon ze te schrijven over
haar memoires. Haar debuut ‘Rode Azalea’ werd een internationale bestseller en werd in twintig landen gepubliceerd. Ook schreef ze meerdere
historische romans over China met sterke vrouwen in de hoofdrol, zoals 'Keizerin Orchidee' en 'Parel van China'. Anchee woont met haar man en
dochter in Los Angeles en Shanghai.
Het laatste leven Jul 11 2021 Na een mislukte infiltratie in een drugskartel en een aanslag op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van de radar
verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt vanuit Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een piepklein
politieteam en wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse mentaliteit, moeite een plek te vinden
tussen de Zweden, temeer omdat de zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt van een onconventionele detective die zich
ophoudt in een Zweeds provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns halfbroer…
Treurzang voor een thuisland Mar 27 2020 ‘Treurzang voor een thuisland’ is Ayad Akhtar’s nieuwste roman. Deels familiedrama, deels
maatschappelijke beschouwing, ‘Treurzang voor een thuisland’ is het verhaal van een vader, een zoon en het land dat ze allebei thuis noemen. Het
laat zien hoe de Amerikaanse Droom is verworden tot een nachtmerrie, waarin schulden of drugsverslaving talloze levens hebben verwoest, waarin
een gierige reality-tv-persoonlijkheid president is geworden, waarin hardwerkende immigranten voortdurend in angst leven.
Het Leger van de Duisternis Apr 20 2022 De duisternis is gevallen in Mytica, de Gouden Prinses is niet langer een prinses. Cleo’s gedwongen
huwelijk met prins Magnus resulteerde in de bloedige uitroeiing van Jonas’ rebellenleger. Vastbesloten haar eigen lot in handen te nemen, besluit ze
alles te doen wat in haar macht ligt om de begerige koning Gaius, de man die haar vaders troon afpakte, uit te schakelen. Zelfs als dat betekent dat
ze net zo sluw en bedrieglijk moet worden als hij. Ondertussen nemen prinses Lucia’s krachten tot Gaius’ genoegen met de dag toe. De magie van het
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Verwantschap lijkt dichterbij dan ooit. Totdat uit het niets Alexius, de knappe vreemdeling uit Lucia’s dromen, opduikt. Hij beweert dat hij het
geheim van haar krachten kent. Gaius is ervan overtuigd dat Alexius de sleutel vormt tot deze bijna goddelijke krachten, maar Magnus vertrouwt de
indringer voor geen moment. De Bloedkoning is echter niet de enige die uit is op alleenheerschappij. Twee beeldschone en uiterst geslepen leden van
de koninklijke familie voorbij de Zilveren Zee zijn naar Mytica gekomen met een geheel eigen plan voor het koninkrijk. Het is een race op leven en
dood om het Verwantschap te vinden. Diegene die de kristallen vindt, heeft het lot van heel Mytica in handen... maar het lot kan wispelturig zijn als
er magie in het spel is. Morgan Rhodes wilde altijd al prinses worden – maar dan wel het type dat kan zwaardvechten en prinsen redt van
vuurspuwende draken en duistere tovenaars. Gelukkig koos ze voor een veiliger beroep - ze werd schrijver. Naast haar werk is Morgan dol op
fotograferen, reizen en reality-tv. Onder het pseudoniem Michelle Rowen schreef zij al enkele paranormale bestsellers. Rhodes woont en werkt in
Ontario, Canada. Het Leger van de Duisternis is haar derde fantasy-roman na De Rebellen van de Koning en De Wraak van de Kroonprinses.
De jacht op Atlantis Jul 31 2020 Jaren na de dood van haar ouders tijdens een rampzalig verlopen expeditie denkt archeologe Nina Wilde eindelijk de
locatie van het legendarische Atlantis te hebben gevonden. Als de excentrieke miljardair Kristian Frost haar zijn hulp aanbiedt, kan haar zoektocht
beginnen. Samen met Kristians mooie dochter Kari en zijn ex-sas-bodyguard Eddie Chase begint Nina aan de gevaarlijke onderneming. Maar
Giovanni Qobras, de leider van het geheime genootschap Selasphorus, heeft een eed gezworen om het dodelijke geheim in het hart van Atlantis voor
altijd te bewaren.
Ware geschiedenis van Mathilde Kschessinkska Apr 08 2021 Sint-Petersburg, begin twintigste eeuw. Mathilde Kschessinska is de prima
ballerina van het Russische Keizerlijke Ballet. Nu, een leven later, is ze honderd jaar oud en woont ze als balling in Parijs. De tijd is rijp om haar
memoires te schrijven. Het leven van Mathilde is uitzonderlijk; als de grootste danseres van haar tijd is ze een graag geziene gast aan het Russische
keizerlijke hof, waar ze op zeventienjarige leeftijd de minnares wordt van tsarenzoon Nikolaj Romanov. Ze blijft hem in haar hart haar hele leven
trouw, hoewel hij haar verlaat als hij als de laatste tsaar op de troon komt. Door de ogen van Mathilde zijn we getuige van het begin van een revolutie
en van de blinde lichtzinnigheid van een hof dat op het punt staat te gronde te gaan. Adrienne Sharps rijke, verbeeldingsvolle roman is gebaseerd op
echte gebeurtenissen; De ware geschiedenis van Mathilde Kschessinska is een hartstochtelijke roman, die decennia en continenten omspant en de
lezer ademloos achterlaat.
La Telefonía de Código Abierto Con Asterisk Aug 24 2022 La telefonia IP ha revolucionado el mundo de las telecomunicaciones. Esta nueva
tecnologia, que inicialmente solo tenia presencia en las grandes companias, empieza a irrumpir con fuerza en la mediana y pequena empresa. El
entorno en el que se encuentra inmersa es muy amplio, necesitando de la compresion de un gran numero de tecnicas para poder desarrollarse. Todo
esto hace que en muchas ocasiones el iniciarse en la VoIP sea una tarea mas que ardua. Este libro, mediante la sintesis de las principales tecnologias
VoIP y la inclusion de numerosos ejemplos, proporciona una guia para iniciarse en la telefonia IP. Un caso practico explica con detalle la
implantacion de un sistema VoIP en una empresa, brindando la posibilidad de descubrir en un contexto real las bondades que ofrece la telefonia de
codigo abierto asi como los problemas a los que enfrentarse. A su finalizacion seremos capaces de instalar, configurar y aprender la sintaxis de
Asterisk (solucion con mas de 400 desarrolladores activos en el ultimo ano y 56.000 participando en foros) abordando funcionalidades tan
demandadas como la mensajeria unificada, el rutado inteligente para disminuir costes, videoconferencia...."
Zomerhuis Apr 27 2020 Eva geniet van de eerste gezinsvakantie met haar vriend Leon en hun zes maanden oude baby Max. Hoewel ze dol is op Max
vindt ze haar leven sinds zijn komst wel erg druk geworden en daardoor heeft ze het gevoel dat zij en Leon een beetje langs elkaar heen zijn gaan
leven. In het vakantiehuisje van Eva's ouders in Drenthe hebben zij en Leon eindelijk weer eens echt alle tijd voor elkaar, en voor Max. Ze ontmoeten
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Ron en Nienke, hun oude vrienden, die nu de camping beheren. Met elkaar halen ze herinneringen op aan vroeger, en aan Saskia, het meisje dat in
hun jeugd spoorloos van het vakantiepark verdween. De eerste week is het een onbezorgde en zonovergoten vakantie, en er lijkt geen vuiltje aan de
lucht. Tot Eva op een ochtend wakker wordt en haar ergste nachtmerrie waarheid is geworden. 'Zeezicht is wederom een bloedstollend spannend
vakantieverhaal van Linda van Rijn.' - Chicklit.nl 'Van Rijn weet haar fans opnieuw een huiveringwekkende vakantie te bezorgen.' - Hebban.nl 'Er zit
een mooie vaart in het verhaal. Een aanrader voor je vakantiekoffer.' -Vrouwenthrillers.nl
Verrassend aantrekkelijk Sep 01 2020 Lucy Proctor werkt in Londen als secretaresse voor de Griekse zakenman Aristotle Levakis. Zijn minnaressen
komen en gaan, en opgelucht constateert ze dat zij zijn type niet is. Voor haar is het heel belangrijk dat ze onafhankelijk blijft en dat ze met haar
salaris de zorg voor haar moeder kan betalen. Aristotle is haar baas, zij is zijn secretaresse. Meer niet. Zo denkt Aristotle er ook over. Hij beseft dan
ook heel goed dat hij zich niet zo tot Lucy - die ook nog eens in alles verschilt van de vrouwen op wie hij gewoonlijk valt - aangetrokken zou moeten
voelen. Misschien kan een gezamenlijk zakenreisje naar Athene hem genezen van zijn verlangen naar haar? Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1
Bouquet eBundel.
De zwarte spiegel Dec 24 2019 Den Bosch, 1495. Jeroen Bosch schildert het drieluik Jonas en de walvis, een raadselachtig paneel met symboliek die
verzamelaars eeuwenlang zal obsederen. Parijs, 1939. De Anarchistische schilder Jerónimo Díaz is Spanje ontvlucht door de Burgeroorlog. Hij
ontmoet de mysterieuze Santiago Mainger, die hem naar Amsterdam stuurt om in het diepste geheim een kopie te maken van een verloren gewaand
paneel van Jeroen Bosch. Door de oorlog lopen Díaz, het schilderij en zijn geliefden steeds meer gevaar. Madrid, 2011. Conservator Javier Carreño
organiseert een Bosch-expositie in het Prado. Daar ontmoet hij Díaz, die twee concentratiekampen heeft overleefd en beweert de verdwenen Bosch
met eigen ogen te hebben gezien. Samen gaan ze op zoek in Parijs, Venetië, Amsterdam, maar ze zijn niet de enigen...
Mafiopoli Jul 19 2019 Vlak nadat journaliste Sanne de Boer naar een idyllisch dorp in Zuid-Italië verhuist, wordt er in de buurt een man
doodgeschoten. Het slachtoffer blijkt lid van de 'Ndrangheta, de maffia uit Calabrië. De moord is het begin van een jarenlange zoektocht naar de
mysterieuze 'Ndrangheta. Hoe kon er in een sprookjesachtige uithoek van Italië zo'n onstuitbare criminele multinational ontstaan? Wat maakt deze
maffia zo ouderwets en provinciaals en tegelijkertijd zo modern en werelds? In Mafiopoli spreekt Sanne de Boer met dorpsgenoten, ondernemers,
openbaar aanklagers en kroongetuigen. Ze schetst een onthullend en huiveringwekkend beeld van een uiterst geraffineerde maffia die ook in
Nederland een stevige voet aan de grond heeft gekregen.
Een stille dood Dec 16 2021 De Deense Rode Kruisverpleegkundige Nina Borg wordt gebeld door een vriend die illegalen helpt. Er verblijft een
groep Roma in vreselijke omstandigheden in een oude loods, en ze hebben dringend medische hulp nodig. Nina doet wat ze kan, maar hoe ze zich
ook inspant, geen enkel medicijn of hygiënische maatregel lijkt de conditie van de zieken te verbeteren. En er heerst angst onder de patiënten, een
duister, onuitgesproken gevoel dat verder gaat dan de normale angst van een zieke. Pas wanneer Nina zelf ook gezondheidsklachten krijgt, blijkt wat
de oorzaak is van de mysterieuze symptomen: radioactieve straling. Op zoek naar de bron hiervan komt Nina via de Hongaarse politie op het spoor
van de website hospitalequip.org, waarop illegale medische producten worden verhandeld. De ontdekking waar de dodelijke handelswaar meestal
terechtkomt is niet alleen een grote schok, maar brengt ook Nina's leven ernstig in gevaar...
Klein zwart verhalenboek Aug 12 2021 Blaadjes ritselen in een donker woud. Twee vrouwen van middelbare leeftijd keren terug naar het bos waar
ze in hun jeugd speelden, eindelijk bereid om de confrontatie aan te gaan met hun angsten en herinneringen aan het vreemde dat ze toen zagen. In
een ander verhaal ontmoet een man de geest van zijn overleden vrouw. En in weer een ander verhaal verandert een vrouw langzamerhand in steen.
Klein zwart verhalenboek bevat geheimzinnige, soms schokkende en altijd verrassende verhalen van een van de grootste Britse schrijvers. In deze vijf
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lange verhalen weet A.S. Byatt op magistrale wijze folklore en sprookjes met het alledaagse bestaan te verbinden.
Het heft in eigen hand Oct 22 2019 Voor fans van Bridgerton Voor de zussen Heather, Eliza en Angelica Cynster is de liefde niet zonder gevaar...
Heather Cynster peinst er niet over om te trouwen! Dat wil zeggen, op een verstandshuwelijk zit ze absoluut niet te wachten. Heather wil trouwen uit
liefde, ze wil overrompeld worden en veroverd door haar eigen held. Ze weet zeker dat ze zo’n man niet zal vinden op de gebruikelijke – doodsaaie –
Londense balavonden. Vastbesloten haar ware te liefde vinden, besluit ze haar heil elders te zoeken – en bezoekt ze een volkomen onoorbare soiree.
Haar gewaagde poging wordt echter ruw verstoord door Timothy Danvers, Viscount Breckenbridge, die haar gebiedt onmiddellijk te vertrekken, nu
haar reputatie nog intact is. Tot zijn ontzetting brengt zijn bemoeienis haar juist in gevaar. Ze wordt door een onbekende man in een rijtuig geduwd
en ontvoerd. Timothy zet meteen de achtervolging in om die opstandige Heather te redden – en misschien wel de held te zijn waar ze al die tijd naar
op zoek is geweest. Zal het hem lukken om Heather uit de handen van haar ontvoerders te bevrijden of wacht haar een erger lot?
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