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In Perfecte prooi van Helen Fields, het vervolg op Perfecte resten, gaan inspecteurs Luc Callanach en Ava Turner achter
een moordenaar aan die zijn slachtoffers uitzoekt op basis van hun onschuld. Perfecte prooi van Helen Fields is na
Perfecte resten het tweede deel in de serie met inspecteurs Luc Callanach en Ava Turner in de hoofdrol. Voor de fans
van de Helen Grace-serie van M.J. Arlidge. Tijdens een rockfestival valt een medewerker van een liefdadigheidsinstelling
midden in het publiek dood neer. Zijn buik is met één haal opengesneden. Niemand heeft de moordenaar gezien. Een
week later wordt in een vuilcontainer het lichaam van een basisschoollerares aangetroffen. Ze is gewurgd met haar eigen
sjaal. Inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach hebben geen aanknopingspunten en kunnen geen motieven vaststellen.
Ze tasten in het duister, totdat blijkt dat de slachtoffers op diverse gebouwen in de stad met graffiti worden beschreven.
Dan ontdekken ze dat de boodschappen geschreven zijn voordat de mensen vermoord werden en begrijpen ze dat de
moordenaar zijn volgende slachtoffer zo aankondigt. Hoe onschuldiger de prooi, hoe beter... Perfecte prooi van Helen
Fields is een must-read voor lezers die houden van duister, dodelijk, griezelig en aangrijpend. ‘Met Perfecte resten heeft
Fields al een prachtige thriller geschreven. Perfecte prooi is zo mogelijk nóg beter.’ – Scotland Correspondent
Contains the 4th session of the 28th Parliament through the session of the Parliament.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers catalogs.
Here is a state-of-the-art telecommunications analysis for everyone who must match up internetworking technologies and
applications ... written by one of the innovators and pacesetters of the industry. Robert K. Heldman provides a detailed overview of
progress in the information networking arena. Focusing on which applications are best suited for each type of interconnection
technology, he fully explores the potential of copper-wire and fiber-optic ISDN, plus T-1, T-3, X.25, frame relay, SMDS, ATM, STM,
and other LAN interconnection options as applied to establishing new narrowband, wideband, and broadband public and private
networks. A firm believer that technological development can't be separated from tactical implementation, Heldman addresses key
marketing and financial questions raised by the new technologies. He also suggests how firms can use telecommunications now to
position themselves for the twenty-first century.
This concise and thought-provoking book provides a workable blueprint for achieving one of our age's most ambitious--and most
daunting--challenges--the construction of a fully interactive public data network. Written in accessible language, it describes in
detail the network needed to truly make the information infrastructure a reality, and suggests how it could be built.
Roosje vindt het niet fijn om altijd met haar ouders op vakantie te gaan, zij blijft liever thuis. Haar vriendje Bart vindt het wel leuk
om mee naar de sneeuw te gaan. Vanaf ca. 8 jaar.

Wat Steve Jobs was voor Apple is Jeff Bezos voor Amazon. Bezos werkte als dikbetaalde Wall Street-handelaar, maar
durfde in de begindagen van het internet opnieuw te beginnen als ondernemer met een magazijn in zijn garage. Die gok
werd beloond. Zijn bedrijf Amazon maakte in de afgelopen twintig jaar een onwaarschijnlijke groei door: van online
boekhandel naar ’s werelds grootste warenhuis. Brad Stone beschrijft de fascinerende geschiedenis van Bezos als
ondernemer en laat zien hoe de ontwikkeling van het bedrijf vervlochten is met diens grootse ideeën over competitie en
innovatie. Hij sprak met Bezos zelf en met groot aantal (voormalige) Amazon-medewerkers en geeft als eerste een
inkijkje in een bedrijfscultuur van gedurfde investeringen en meedogenloze ambitie. Mr. Amazon is een genuanceerd en
onthullend portret van dit fascinerende bedrijf en zijn excentrieke oprichter.
The widespread availability of technologies has increased exponentially in recent years. This ubiquity has created more
connectivity and seamless integration among technology devices. Emerging Trends and Applications of the Internet of
Things is an essential reference publication featuring the latest scholarly research on the surge of connectivity between
computing devices in modern society, as well as the benefits and challenges of this. Featuring extensive coverage on a
broad range of topics such as cloud computing, spatial cognition, and ultrasonic sensing, this book is ideally designed for
researchers, professionals, and academicians seeking current research on upcoming advances in the Internet of Things
(IoT).
Een Duitse gedeserteerde soldaat komt na de Tweede Wereldoorlog naar zijn geboortestad, waar geen plaats voor hem
is en waar hij eigenlijk niet eens mag blijven.
Amazons businessmodel is bedrieglijk eenvoudig: maak online winkelen zo eenvoudig en handig dat klanten niet twee keer zullen
nadenken over hun aanschaf. Het kan bijna worden samengevat met de knop die op elke pagina staat: 'Koop nu met één klik'.
Waarom is Amazon zo succesvol? Veel ervan komt door Jeff Bezos, de CEO en oprichter, wiens unieke combinatie van
karaktereigenschappen en bedrijfsstrategieën Amazon naar de top van de online retailwereld heeft gedreven. Aan de hand van
interviews met Amazon-medewerkers, concurrenten en observanten, schetst One click Bezos' transformatie van computernerd tot
wereldveranderende ondernemer. Dit boek onthult hoe hij zijn beslissingen neemt en wat zijn verdere plannen met Amazon zijn.
Het verhaal van Amazons voortdurende evolutie is een case-study van hoe je een gehele Industrie opnieuw uitvindt, en een die
iedereen in het hedendaagse bedrijfsleven negeert, met alle gevolgen van dien.
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and their world. The core belief that
Popular Science and our readers share: The future is going to be better, and science and technology are the driving forces that will
help make it better.
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