Swift Ios 24 Hour Trainer By Abhishek Mishra
Yeah, reviewing a books Swift Ios 24 Hour Trainer By Abhishek Mishra could grow your close links listings. This is
just one of the solutions for you to be successful. As understood, capability does not suggest that you have fantastic
points.
Comprehending as well as union even more than new will have the funds for each success. next to, the broadcast
as without difficulty as keenness of this Swift Ios 24 Hour Trainer By Abhishek Mishra can be taken as skillfully as
picked to act.

Amazon Web Services for Mobile Developers Abhishek Mishra 2017-10-17 A practical, real-world introduction to
AWS tools and concepts Amazon Web Services for Mobile Developers: Building Apps with AWS presents a
professional view of cloud computing and AWS for experienced iOS/Android developers and technical/solution
architects. Cloud computing is a rapidly expanding ecosystem, and working professionals need a practical resource
to bring them up-to-date on tools that are rapidly becoming indispensable; this book helps expand your skill set by
introducing you to AWS offerings that can make your job easier, with a focus on real-world application. Author and
mobile applications developer Abhishek Mishra shows you how to create IAM accounts and try out some of the
most popular services, including EC2, Lambda, Mobile Analytics, Device Farm, and more. You'll build a chat
application in both Swift (iOS) and Java (Andoid), running completely off AWS Infrastructure to explore SDK
installation, Xcode, Cognito authentication, DynamoDB, Amazon SNA Notifications, and other useful tools. By
actually using the tools as you learn about them, you develop a more intuitive understanding that feels less like a
shift and more like a streamlined integration. If you have prior experience with Swift or Java and a solid knowledge
of web services, this book can help you quickly take your skills to the next level with a practical approach to learning
that translates easily into real-world use. Understand the key concepts of AWS as applied to both iOS and Android
developers Explore major AWS offerings for mobile developers, including DynamoDB, RDS, EC2, SNS, Cognito,
and more Learn what people are talking about when they use buzzwords like PaaS, IaaS, SaaS, and APaaS Work
through explanations by building apps that tie into the AWS ecosystem Any job is easier with the right tools, and
Amazon Web Services for Mobile Developers: Building Apps with AWS gets you acquainted with an ever-expanding
toolkit for mobile app development.
Een tijdelijk ongemak Jhumpa Lahiri 2011-10-09 Na het succes van de verhalenbundel Vreemd land brengt
Meulenhoff het boek uit waarmee Jhumpa Lahiri in 2000 debuteerde. Net als Vreemd land bestaat Een tijdelijk
ongemak uit verhalen over emigranten die voortdurend navigeren tussen hun Indiase afkomst en de verbijsterende
nieuwe wereld waarin ze terechtgekomen zijn. Een gids leidt een Amerikaans gezin door het India van hun
voorouders; een jongetje is gefascineerd door de Indiase vrouw die s middags op hem past; een jong echtpaar
rouwt om hun doodgeboren kindje. Op hun emotionele reizen over de grenzen van landen en generaties is elk
personage op zoek naar liefde. Met Een tijdelijk ongemak vestigde Jhumpa Lahiri haar naam als een van de meest
veelbelovende hedendaagse schrijvers.
Machine Learning in the AWS Cloud Abhishek Mishra 2019-09-11 Put the power of AWS Cloud machine learning
services to work in your business and commercial applications! Machine Learning in the AWS Cloud introduces
readers to the machine learning (ML) capabilities of the Amazon Web Services ecosystem and provides practical
examples to solve real-world regression and classification problems. While readers do not need prior ML
experience, they are expected to have some knowledge of Python and a basic knowledge of Amazon Web
Services. Part One introduces readers to fundamental machine learning concepts. You will learn about the types of
ML systems, how they are used, and challenges you may face with ML solutions. Part Two focuses on machine
learning services provided by Amazon Web Services. You’ll be introduced to the basics of cloud computing and
AWS offerings in the cloud-based machine learning space. Then you’ll learn to use Amazon Machine Learning to
solve a simpler class of machine learning problems, and Amazon SageMaker to solve more complex problems. •
Learn techniques that allow you to preprocess data, basic feature engineering, visualizing data, and model building
• Discover common neural network frameworks with Amazon SageMaker • Solve computer vision problems with
Amazon Rekognition • Benefit from illustrations, source code examples, and sidebars in each chapter The book
appeals to both Python developers and technical/solution architects. Developers will find concrete examples that
show them how to perform common ML tasks with Python on AWS. Technical/solution architects will find useful
information on the machine learning capabilities of the AWS ecosystem.
Ego is de vijand Ryan Holiday 2017-06-13 Het heeft de carrières van jonge, veelbelovende genieën doen stranden.
Het heeft fortuinen in rook doen opgaan en bedrijven aan de rand van de afgrond gebracht. Het heeft tegenslag

ondraaglijk gemaakt en leren van fouten in schaamte veranderd. Zijn naam? Ego, onze innerlijke tegenstander. In
een tijd waarin social media, reality-tv en andere vormen van schaamteloze zelfpromotie worden verheerlijkt, moet
de strijd tegen ego op vele fronten worden gestreden. Maar gewapend met de lessen uit dit boek zul je, zoals
Holiday schrijft, ‘minder bezig zijn met het vertellen van verhalen over hoe bijzonder jij bent en daardoor vrijer zijn
om jouw wereldveranderende doelen te bereiken.’
Machine Learning for iOS Developers Abhishek Mishra 2020-02-12 Harness the power of Apple iOS machine
learning (ML) capabilities and learn the concepts and techniques necessary to be a successful Apple iOS machine
learning practitioner! Machine earning (ML) is the science of getting computers to act without being explicitly
programmed. A branch of Artificial Intelligence (AI), machine learning techniques offer ways to identify trends,
forecast behavior, and make recommendations. The Apple iOS Software Development Kit (SDK) allows developers
to integrate ML services, such as speech recognition and language translation, into mobile devices, most of which
can be used in multi-cloud settings. Focusing on Apple’s ML services, Machine Learning for iOS Developers is an
up-to-date introduction to the field, instructing readers to implement machine learning in iOS applications. Assuming
no prior experience with machine learning, this reader-friendly guide offers expert instruction and practical examples
of ML integration in iOS. Organized into two sections, the book’s clearly-written chapters first cover fundamental ML
concepts, the different types of ML systems, their practical uses, and the potential challenges of ML solutions. The
second section teaches readers to use models—both pre-trained and user-built—with Apple’s CoreML framework.
Source code examples are provided for readers to download and use in their own projects. This book helps readers:
Understand the theoretical concepts and practical applications of machine learning used in predictive data analytics
Build, deploy, and maintain ML systems for tasks such as model validation, optimization, scalability, and real-time
streaming Develop skills in data acquisition and modeling, classification, and regression. Compare traditional vs. ML
approaches, and machine learning on handsets vs. machine learning as a service (MLaaS) Implement decision tree
based models, an instance-based machine learning system, and integrate Scikit-learn & Keras models with CoreML
Machine Learning for iOS Developers is a must-have resource software engineers and mobile solutions architects
wishing to learn ML concepts and implement machine learning on iOS Apps.
De geest van Anil Michael Ondaatje 2019-03-28 Anil keert terug naar haar vaderland Sri Lanka, dat verwoest wordt
door een burgeroorlog. In opdracht van de Verenigde Naties doet ze onderzoek naar de slachtoffers van
moordpartijen op het eiland. Wanneer ze in de ban raakt van een skelet dat ze vindt, volgt een koortsachtige
zoektocht naar de identiteit van deze man - totdat Anils eigen leven in gevaar komt.
De verdachte poes Enid Blyton 1984
Excel 2007 voor Dummies G. Harvey 2007
Dat vreemde in mijn hoofd Orhan Pamuk 2016-04-21 Wat is belangrijker in de liefde: wat we wensen of wat het lot
ons heeft toebedeeld? Bepalen onze keuzes of we gelukkig worden, of gebeurt dat door krachten die we niet onder
controle hebben? Dat vreemde in mijn hoofd draait om deze vragen en portretteert tegelijkertijd de spanning tussen
het stadsleven en het gezinsleven. Mevlut Karatas is een straatverkoper die in boza handelt, een traditioneel Turks
drankje. In Dat vreemde in mijn hoofd wordt niet alleen het liefdesverhaal beschreven van Mevlut en zijn vriendin
Rayiha, aan wie hij brieven schrijft, maar ook zijn leven in de straten van Istanbul in een periode die vier decennia
omspant, van 1969 tot 2012. In deze tijd heeft Mevlut overdag diverse baantjes, naast het verkopen van drank
tijdens de kille nachten. Hij is getuige van de veranderingen die de stad en zijn bewoners ondergaan en vraagt zich
vaak af wat de bron van de gekte in zijn hoofd is, een gekte die hem anders maakt dan alle anderen. Dat vreemde
in mijn hoofd wordt verteld vanuit het perspectief van een groot aantal personages en is een modern epos over het
leven in een metropool. Een nieuwe triomf in het rijke oeuvre van de meesterverteller Orhan Pamuk.
Vette pech! Jeff Kinney 2015-01-07 Deel 2 van de populaire serie Het leven van een loser. Door Jeff Kinney,
grootste leesbevorderaar ter wereld. Bram Botermans verstopt zich per ongeluk in de meisjestoiletten... Lachen
gegarandeerd! Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Wat je ook doet, vraag Bram niet hoe zijn
vakantie was, want als er íets is waar hij niet over wil praten... Na een waardeloze zomervakantie kijkt Bram
eigenlijk wel weer uit naar een nieuw schooljaar. Hij heeft er zin in en wil alle vakantie-ellende zo snel mogelijk
vergeten. Het schooljaar begint goed: op dag één geeft hij de KaasTik door aan Jeremy. Maar al snel voltrekt zich
de ene ramp na de andere. Dieptepunt is de dag waarop Bram zich per ongeluk verstopt in de
meisjestoiletten...Hoewel hij die vernedering graag stil wil houden, verspreidt zo'n verhaal zich nogal gemakkelijk op
school. Zo fijn is het nieuwe schooljaar dus ook weer niet! Hoe overleeft Bram dit jaar op school?
iOS Code Testing Abhishek Mishra 2017-06-30 Put into motion practical examples to master Test-Driven
Development (TDD) and acceptance testing in Swift. This book uses a pragmatic approach to writing well-tested
code and provides techniques that can be used to retrofit tests to legacy code bases. You'll be introduced to basic
principles of TDD, such as Test First, Red-Green-Refactor, Remove Duplicate code, Dependency Injection, and
Single Responsibility. Approaches covered include TDD, behavior-driven development (BDD), UI, and acceptance
testing with common standard/open source frameworks. iOS Code Testing offers helpful instruction to teach iOS
developers to retrospectively fit tests to legacy code, refactor legacy code so as to make the code more testable,
install and configure a popular Swift BDD framework, practice BDD with Xcode, and create automated UI tests with
Xcode. Additionally, many projects have legacy code bases. Legacy code is often seen as a blocker when it comes

to implementing any kind of testing. What You Will Learn Fit test to legacy code retrospectively Install and configure
popular Swift BDD frameworks Practice BDD with Xcode Who This Book Is For Software practitioners, such as
Swift developers and mobile app testers.
Trein naar Pakistan Khushwant Singh 2017-06-06 India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven moslims, sikhs en
hindoes vredig naast elkaar, tot er er een trein vol vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert. De burgeroorlog
rondom de stichting van India en Pakistan is begonnen. Trein naar Pakistan is het diepmenselijke en ontroerende
verhaal van een eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar wordt gescheurd. Met
indrukwekkend weinig woorden toont Singh de lezer de complexiteit van opkomende polarisatie en geweld. In 2017
is het precies zeventig jaar geleden dat India en Pakistan van elkaar werden afgescheiden nadat de Britse
kolonisatoren zich hadden teruggetrokken. Van de ene op de andere dag moesten moslims naar de ene kant, en
hindoes naar de andere kant van de grens emigreren, met miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke en
vaak vergeten geschiedenis wordt verteld in de roman Trein naar Pakistan van Khushwant Singh. Een fascinerend
en hartverscheurend boek.
Afterburn; Aftershock Sylvia Day 2015-08-04 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... Deze titel is eerder verschenen.
Regenboog in de nacht Dominique Lapierre 2010-06-24 Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over de
geboorte van Zuid-Afrika Zelden las ik de geschiedenis van Zuid-Afrika zo helder en meeslepend beschreven als in
dit boek. - Anna Enquist 6 april 1652: een handvol Hollandse tuinders stapt aan land op het zuidelijkste puntje van
Afrika. Hun opdracht: sla telen voor de bemanning van de passerende VOC-schepen uit Amsterdam die door
scheurbuik worden gedecimeerd. De kolonisten houden het sla telen echter al snel voor gezien en trekken naar het
noorden om zich te vestigen in het uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de calvinistische traditie en met het
geloof het uitverkoren volk te zijn, gaan deze eerste kolonisten de confrontatie aan met Bosjesmannen en later met
de Zoeloes. Op zoek naar goud en diamanten komen ze in aanvaring met de soldaten van koningin Victoria van
Groot-Brittannië. De Boeren delven na twee Boerenoorlogen het onderspit, hoewel ze in twee Boerenrepublieken
de basis weten te leggen voor het apartheidsysteem in Zuid-Afrika. In 1994 komt aan dat systeem een einde als
Nelson Mandela gekozen wordt tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Dominique Lapierre werkte veertien
jaar als journalist voordat hij schrijver werd. Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan veertig miljoen exemplaren
verkocht. De opbrengst van zijn boeken gaat naar de humanitaire hulporganisatie Action pour les Enfants des
Lépreux in Calcutta. Ik kan dit indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet in het minst omdat de met elkaar
verweven geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika onze aandacht ten volle waard is. - Irene van LippeBiesterfeld, Prinses der Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een gespleten ziel die langzaam heelt. Dit
imponerende boek voert u mee op reis door de geschiedenis van dit fascinerende land.- Foppe de Haan
Een huis voor meneer Biswas V.S. Naipaul 2016-05-31 In V.S. Naipauls ‘Een huis voor meneer Biswas’ wordt
Mohun Biswas na de verdrinkingsdood van zijn vader van de ene naar de andere verblijfplaats gestuurd, totdat hij in
de familie Tulsi trouwt. Maar daarmee is nog steeds geen einde gekomen aan zijn afhankelijkheid van anderen. Hij
komt in opstand en door middel van verschillende carrières probeert hij zich uit de greep van zijn schoonfamilie te
worstelen en eindelijk een huis voor zichzelf te verwerven. Losjes gebaseerd op het leven van V.S. Naipauls vader
op Trinidad vormt deze roman een hartverscheurende, tragikomische beschrijving van een man op zoek naar
autonomie tegen de achtergrond van de dekolonisatie. Het oeuvre van V.S. Naipaul werd in 2001 met de Nobelprijs
voor de Literatuur bekroond.
Swift iOS 24-Hour Trainer Abhishek Mishra 2016-01-19 Jump into the app development world with confidence! iOS
Swift 24-Hour Trainer combines book and video lessons in Apple's Swift programming language to prepare you to
build iPhone and iPad apps—and distribute them through the Appstore. First, this approachable text covers the
fundamentals of Swift by introducing you to iOS development in this language, and presenting best practices for
setting up a development environment and using variables, statements, expressions, operators, functions, and
closures. Next, you explore common tasks, such as alert views, table views, and collection views. You then deepen
your knowledge of Swift by considering network programming and local data storage. Finally, this engaging
resource dives into slightly more advanced concepts, such as tab bars, web views, the accelerometer, camera,
photo library, Google maps, and core location. Swift was designed by Apple to incorporate modern scripting
features while offering simpler, cleaner syntax than Objective-C to maintain a minimal and easy to read style. This
more expressive code offers numerous key features, such as closures unified with function pointers, tuples and
multiple value returns, generics, and functional programming patterns. Learn how to obtain a device UDID Test your
applications on an actual device, so you can see your work in action Distribute your applications outside of the App

store, allowing you to test your work with real users Review common reasons why apps are rejected by Apple to
strengthen your case when submitting your apps for distribution iOS Swift 24-Hour Trainer is an essential guide to
Apple's Swift programming language for beginning programmers.
The secret Rhonda Byrne 2017-05-09 'The Secret' van Rhonda Byrne verscheen in 2006. Miljoenen mensen over
de hele wereld lazen het boek of bekeken de film. In april 2007 verscheen de Nederlandse vertaling van het boek.
De rest is geschiedenis. Inmiddels zijn er bijna 400.000 Nederlandse exemplaren van het boek verkocht. De tiende
jubileumeditie van het boek dat het leven van velen ingrijpend heeft veranderd, nu met een gouden randje en een
nieuw voor- en nawoord van de Rhonda Byrne. The Secret helpt je bereiken wat je zelf voor onmogelijk houdt:
geluk, succes, gezondheid, geld, relaties. Wat is The Secret? Wat is het geheim van The Secret? Wat kan het
betekenen voor jou? 'The Secret' gaat in op de kracht van de Law of Attraction (Wet van de Aantrekking).
Technieken die hiervoor gebruikt worden zijn het zetten van een intentie of de visualisatie van een droom. The
Secret openbaart alle facetten van het geheim, dat het leven transformeerde van iedereen die er ooit mee in
aanraking kwam... Plato, Beethoven, Shakespeare, Einstein. Leer het geheim kennen, bereik het onmogelijke... ‘Ik
ben opgevoed volgens de denkwijzen van ‘The Secret’'. En het werkt, dat merk ik bij alles wat ik doe. - Fajah
Lourens, bestsellerauteur van 'Killerbody dieet'. ‘Het boek heeft een veel interessantere impact op m’n leven gehad
dan geld verdienen. Ik leef relaxter, geniet meer van het moment, ik leef m’n leven echt. – Catherine Keyl
Het Tweede machinetijdperk Erik Brynjolfsson 2014-10-08 Internationale bestseller over de impact van technologie
op ons leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het menselijk brein vervangen... De digitalisering
heeft ons leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de
verandering pas echt duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden verbonden aan het
prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen, precaire
machtsevenwichten verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der machines kan echter ook
zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken.
Digitale fotografie voor Dummies Julie Adair King 2009 Dit boek richt zich met name op de meer serieuze hobbyfotograaf. Het eerste deel laat zien wat er belangrijk is bij de keuze voor een veelzijdige camera, deel twee
bespreekt de technieken voor het maken van de perfecte foto. Hierbij is aandacht voor digitale aspecten als pixels
en bestandsformaten, maar meer nog voor de foto-techniek van alle tijden: het gebruik van f-stops, sluitertijden,
belichting en scherptediepte en het maken van goede portret-, landschaps- en actie-foto's. Deel drie behandelt de
computerkant: foto's digitaal archiveren, nabewerken, afdrukken of op het web publiceren. Het afsluitende deel van
de tientallen geeft tips voor nog betere digitale foto's, informatiebronnen op internet en onderhoudstips voor de
camera.
Othello, of, De Moor van Venetiën; treurspel William Shakespeare 1813
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
Twee broers Jhumpa Lahiri 2013-10-21 De broers Subhash en Udayan zijn als kind onafscheidelijk. Maar hun band
blijkt niet bestand tegen de maatschappelijke spanningen van de jaren zestig. De charismatische Udayan raakt in
de ban van een groep radicale communisten. Hij zet daarbij alles op het spel: zijn eigen leven en dat van zijn broer,
zijn ouders en zelfs zijn jonge bruid. In de hoop de dramatische gebeurtenissen achter zich te laten vertrekt
Subhash naar Amerika, maar de terugslag van zijn daden weerklinkt nog generaties lang door. Twee broers is een
gevoelige, gelaagde roman over de familiebanden die bepalen wie we zijn, of we dat nou willen of niet. Jhumpa
Lahiri heeft haar vertrouwde migratiethematiek weergaloos verweven in een pijnlijk mooi verhaal dat je na lezing
niet snel loslaat.
Door de pijngrens Lance Armstrong 2003 Autobiografie van de Amerikaanse wielrenner (1971- ). die in 1993 het
wereldkampioenschap wielrennen op de weg op zijn naam zette, en sinds 1999 viermaal de Tour de France, maar
zijn belangtijkste overwinning behaalde hij in de strijd tegen kanker.
Niet te doen! Jeff Kinney 2015-01-23 Het leven van een Loser – Niet te doen! is het vijfde deel in de
megasuccesvolle serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney. Bram vindt zichzelf perfect, maar jij en ik weten
beter... Altijd al wilde Bram stoer en volwassen overkomen, maar is ouder worden wel écht zo cool? Voor je het
weet heb je namelijk VERANTWOORDELIJKHEDEN of sta je op een feestje met rare meisjes. Alsof dát allemaal zo
vet is! Eigenlijk ziet Bram alleen maar nadelen aan ouder worden. En dan heeft hij ook nog eens ruzie met Theo,
zijn beste vriend. Niet te doen, toch?!
Word 2007 voor Dummies D. Gookin 2007
The Power Rhonda Byrne 2015-11-27 Om te bereiken waar je van droomt, heb je maar een ding nodig... The
Power! De auteur van The Secret, Rhonda Byrne, gaat verder met haar baanbrekende werk. Na de onthulling van
De wet van de aantrekking in The Secret beantwoordde zij duizenden brieven van lezers van het boek wereldwijd,
waardoor zij tot nieuwe inzichten kwam en het boek The Power ontstond. Het is de langverwachte opvolger van het
internationale fenomeen The Secret. The Power vertelt over de kracht in het universum die voor het leven op aarde
zorgt, die creëert, uitvindt en verandert. Deze kracht zit in ieder levend wezen, in iedere mens. The Power helpt je
deze grootste kracht van het universum in jezelf te ontdekken en te gebruiken: de kracht te ontvangen wat je wenst.
Met The Power kan iedereen het leven van zijn dromen creëren en realiseren, want een droomleven is dichter bij

dan je denkt.
En uit de bergen kwam de echo Khaled Hosseini 2013-05-21 Voor de driejarige Pari is haar grote broer Abdullah
meer een vader dan een broer. Voor de tienjarige Abdullah is zijn zusje alles. Als Pari noodgedwongen wordt
verkocht aan een rijk maar kinderloos echtpaar in Kabul zet dat een reeks gebeurtenissen in gang die een
ontroerend en onthutsend beeld geven van de problemen waarmee mensen geconfronteerd worden. Khaled
Hosseini volgt zijn personages van Kabul naar Parijs, van San Francisco naar het Griekse eiland Tinos, en weer
terug naar Kabul. Hij onderzoekt de vele manieren waarop mensen elkaar liefhebben, elkaar pijn doen en verraden
én hoe ze zich voor elkaar opofferen. Gedreven door zijn inlevingsvermogen en psychologische inzicht, waardoor
De vliegeraar en Duizend schitterende zonnen wereldwijde bestsellers werden, toont Khaled Hosseini zich in En uit
de bergen kwam de echo eens te meer een geboren verhalenverteller. Khaled Hosseini is een van de meest
succesvolle en geliefde auteurs ter wereld. Hij is ook ambassadeur voor de United Nations High Commissioner for
Refugees en de United Nations Refugee Agency, en hij is oprichter van de Khaled Hosseini Foundation, een
organisatie die humanitaire hulp biedt aan Afghanistan. Hosseini woont in Californië.
Algoritmen en datastructuren Niklaus Wirth 1989 Inleiding in het programmeren, bestemd voor programmeurs.
De dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt Haemin Sunim 2017-06-09 Koreaanse megabestseller over
spirituele wijsheid en het belang om rust te vinden in een drukke wereld van een van de invloedrijkste
boeddhistische leermeesters van dit moment Rust vinden in een drukke wereld De Koreaanse boeddhistische
monnik Sunim geeft les over verschillende levenskwesties, van liefde en vriendschap tot werk, levensdoelen en
spiritualiteit. Zijn inzichten en adviezen helpen om in het moderne, drukke leven te zoeken naar rustpunten. Zo legt
hij bijvoorbeeld uit hoe je mindful kunt omgaan met negatieve emoties als woede en jaloezie. Haemin Sunim laat
het belang zien van sterke relaties met anderen en benadrukt dat je vergevingsgezind en mild moet zijn tegenover
jezelf. De prachtige, kleurrijke illustraties fungeren als kalmerende visuele pauzes die ons aansporen rustig aan te
doen. Want als jij rustig bent, zal de wereld ook rustig worden. De pers over Dingen die je alleen ziet als je er de tijd
voor neemt ‘Dit handboek voor mindfulness en kalmte, een bestseller in Korea, staat vol wijze adviezen over
reflectie en hoe het rustiger aan te doen in het leven.’ Elle.com ‘Sunims woorden zijn diepgaand én herkenbaar,
eenvoudig én verfijnd, en elk hoofdstuk voelt meer aan als een gesprek met een lieve, bedachtzame vriend dan als
het lezen van weer een boek over mindfulness. Perfect voor lezers die op zoek zijn naar een onderbreking van hun
drukke leven. Sunims filosofie roept een kalme zekerheid op, die doet denken aan Libanees-Amerikaanse dichter
Kahlil Gibran.’ Publishers Weekly ‘Oude boeddhistische filosofie voor de moderne tijd. Diepgaande maar
begrijpelijke wijsheden over omgaan met de dagelijkse sleur – en over in het oog houden wat er nu echt toe doet.
Leg dit boek op je nachtkastje om je hoofd leeg te maken voor het slapengaan.’ Real Simple
De Wolvenlus Nicholas Evans 2011-10-07 Een baby ligt buiten in zijn wiegje te kraaien. Langzaam sluipt de wolf
dichterbij... Een troep wolven waart in de bosrijke omgeving van het dorpje Hope in Montana, de streek waar ze een
eeuw geleden tot op het laatste exemplaar werden afgeslacht. Nu worden ze beschermd door de wet en door de 29jarige biologe Helen Ross, die in het gebied is om deze prachtige wilde dieren te observeren. Ook moet ze zien te
voorkomen dat de wolven opnieuw worden uitgeroeid. Dit tot groot ongenoegen van de lokale schapenfokkers die
hun kuddes bedreigd zien. Nicholas Evans laat zien hoe de emoties in het afgelegen dorp langzaam steeds hoger
oplopen en uiteindelijk tot een aangrijpende confrontalie leiden. Voor geen van de bewoners zal het leven ooit nog
hetzelfde zijn.
Iris Grace Arabella Carter-Johnson 2016-05-31 Let op dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Arabella
Carter-Johnson is professioneel fotograaf en de moeder van Iris Grace, 5 jaar en zwaar autistisch. Carter-Johnson
heeft de ontwikkeling van haar dochter bijgehouden in dagboeken en foto’s. Iris communiceert nauwelijks en lijkt
volkomen gevangen in haar eigen wereld, maar door haar vriendschap met de kat Thula kruipt Iris uit haar schulp,
groeit haar zelfvertrouwen en begint ze de wereld te ontdekken. Dit leidt tot haar kennismaking met de
mogelijkheden van verf. Uren per dag schildert Iris met Thula aan haar zijde. Haar gevoel voor kleur en haar Monetachtige schilderijen zijn fenomenaal.
Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01
Zes dagen Ryan Gattis 2015-09-22 Op 29 april 1992 om 15.15 uur spreekt een jury in Los Angeles twee agenten
vrij van de aanklacht van excessief geweld tegen Rodney King. Minder dan twee uur later staat de stad, toch al een
kruitvat van rassenhaat, in brand. Wat volgt is een orgie van rellen en geweld die zes dagen aanhoudt. Er vallen
zestig doden. Maar wat weinigen weten is dat terwijl de stad brandt, gangs hun kans schoon zien om elkaar
ongestoord te lijf te gaan. Daarbij wordt een onbekend aantal mensen vermoord. In deze adembenemende en
filmische literaire meesterproef zoomt Ryan Gattis in op zes levens die met elkaar verbonden zijn in deze gruwelijke
en angstaanjagende omstandigheden. Twee gangsters, een tacoverkoper, een verpleegster, een graffiti-artiest, een
brandweerman: samen tonen ze ons het wild kloppende hart van LA. Een complexe en fascinerende stad die even
warmbloedig is als dreigend. Gattis is een groot nieuw talent. Voor deze ambitieuze roman drong hij diep door tot
de gang scene in LA – een relevant, wreed en betoverend epos over misdaad, ras, wraak, loyaliteit en liefde in de
chaos van South Central LA.
Toen wij wezen waren Kazuo Ishiguro 2016-02-05 In ‘Toen wij wezen waren’ van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro
schrijven we 1930. Christopher Banks is Engelands meest gevierde detective; de zaken die hij behandelt, zijn in

Londen het gesprek van de dag. Maar één onopgeloste misdaad blijft de ogenschijnlijk afstandelijke Banks
achtervolgen: de geheimzinnige verdwijning van zijn ouders in het oude Sjanghai, toen hij nog klein was. ‘Toen wij
wezen waren’ speelt zich afwisselend af in Londen en Sjanghai tijdens het interbellum. Het is een verhaal van
herinneringen, intriges en de behoefte om terug te keren. Kazuo Ishiguro is een van de meest bekroonde en
gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre bekroond met de Nobelprijs voor de
Literatuur. ‘In romans met een grote emotionele zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele verbintenis met de
wereld bloot.’ – Nobelprijscomité 2017
Windows Vista voor Dummies A. Rathbone 2007
Gandhi Ramachandra Guha 2014-05-06 Mahatma Gandhi wordt algemeen beschouwd als een van de
invloedrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis. Wie was deze kleine, op het eerste gezicht onaanzienlijke man, die
als eerste het verzet tegen de racistische, onderdrukkende politiek in Zuid-Afrika leidde, die het machtige Britse Rijk
op de knieën wist te krijgen en op geweldloze wijze de onafhankelijkheid van India wist af te dwingen? In het eerste
deel van deze grootse biografie weet historicus Ramachandra Guha een levendig beeld te schetsen van Gandhis
jeugd in India, zijn studiejaren in Londen en zijn lange verblijf in Zuid-Afrika tussen 1893 en 1915. Zijn turbulente
jaren en strijd in Natal en Transvaal zouden hem uiteindelijk vormen tot een politiek leider en groot voorvechter van
geweldloos verzet tegen ongelijkheid en discriminatie. Persrecensies 'Een indrukwekkend gedetailleerd
naslagwerk.' NRC Handelsblad 'Eindelijk een geschiedenis van democratisch India die net zo fascinerend is als het
land zelf [] een meesterwerk.' Financial Times 'Dat hierover ooit nog een beter boek geschreven zal worden is
nauwelijks voorstelbaar.' Sunday Telegraph
Een theelepel aarde en zee Dina Nayeri 2013-04-18 De elfjarige Saba Hafezi en haar tweelingzus Mahtab groeien
op in de jaren tachtig op het Iraanse platteland. Ze zijn gefascineerd door Amerika en houden lijsten van Engelse
woorden bij, verzamelen illegale exemplaren van het tijdschrift Life en genieten van ongecensureerde
televisieprogrammas en rockmuziek. Als Sabas moeder en zus opeens verdwijnen en zij en haar vader alleen
achterblijven, weet ze zeker dat ze zonder haar naar Amerika zijn verhuisd. Terwijl ze opgroeit en gebukt gaat
onder het nieuwe islamitische regime, zoekt Saba troost in het feit dat haar zus ergens de westerse versie van haar
leven leidt. Haar ouders hebben haar geleerd dat 'ieders lot in bloed is geschreven, en dat tweelingen dezelfde
levens leiden, ook al zijn ze gescheiden door land en zee.'
Six Sigma voor Dummies Craig Gygi 2007 Inleiding tot een methode voor het doorvoeren van extreme
procesverbeteringen in bedrijven en bij de overheid.
The Magic Rhonda Byrne 2015-11-27 Dit boek brengt de magie van het leven terug waarvan je als kind zo onder de
indruk was. Het leven was adembenemend, opwindend en ontzagwekkend, en dat is het nog steeds! Als je maar
weet waardoor magie wordt voortgebracht. Rhonda Byrne neemt je bij de hand. Een mysterie wordt onthuld,
afkomstig van een heilige tekst. Stap voor stap komen eeuwenoude geheime lessen, onthullingen en
wetenschappelijke wetten samen. Het resultaat na 28 dagen: een geluksniveau dat je niet voor mogelijk had
gehouden.
Swift iOS 24-Hour Trainer Abhishek Mishra 2016-01-06 Jump into the app development world with confidence! iOS
Swift 24-Hour Trainer combines book and video lessons in Apple's Swift programming language to prepare you to
build iPhone and iPad apps—and distribute them through the Appstore. First, this approachable text covers the
fundamentals of Swift by introducing you to iOS development in this language, and presenting best practices for
setting up a development environment and using variables, statements, expressions, operators, functions, and
closures. Next, you explore common tasks, such as alert views, table views, and collection views. You then deepen
your knowledge of Swift by considering network programming and local data storage. Finally, this engaging
resource dives into slightly more advanced concepts, such as tab bars, web views, the accelerometer, camera,
photo library, Google maps, and core location. Swift was designed by Apple to incorporate modern scripting
features while offering simpler, cleaner syntax than Objective-C to maintain a minimal and easy to read style. This
more expressive code offers numerous key features, such as closures unified with function pointers, tuples and
multiple value returns, generics, and functional programming patterns. Learn how to obtain a device UDID Test your
applications on an actual device, so you can see your work in action Distribute your applications outside of the App
store, allowing you to test your work with real users Review common reasons why apps are rejected by Apple to
strengthen your case when submitting your apps for distribution iOS Swift 24-Hour Trainer is an essential guide to
Apple's Swift programming language for beginning programmers.
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