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Jammer genoeg zijn sterfgevallen bij de paardenraces geen uitzondering. Drie op
een middag was echter wel zo ongebruikelijk dat er meer dan één wenkbrauw bij
opgetrokken werd. Sid Halley is terug! De eenhandige ex-jockey die Dick Francis
de hoofdrol toebedeelde in twee van zijn spannendste thrillers gaat een dagje
naar de races. Wat een ontspannend uitje had moeten worden eindigt in een
waar pandemonium van geweld. Als Halley op pad gaat om de schuldigen op te
sporen, zet hij ongewild het leven van zijn grote liefde op het spel.
Be prepared for your Oracle certification exams. An ultimate expert guide to
achieving certification for Oracle Database. Do you want to get a higher paying
job by earning Oracle certifications?Do you want to know the answers to even
the obscure questions that get asked in the official exam? If you answered "yes"
to any of these, then this is the perfect educational and informational book for
you! Hello! Welcome to "Oracle Exams Study Guide". This study guide provides
the student with all the skills needed to pass Oracle Certified Professional Exam.
Join over 50,000 I.T. specialists who are certified in the world's most famous
Oracle database. Use the knowledge and skills you get from this guide to uplift
your amazing career in the I.T. field. This study guide is meant for people
interested in gaining a deeper understanding of Oracle Database to achieve
certification This guide will cover all aspects of the Oracle Exam Certifications.
The author begins by discussing an intro to the Oracle Certification exam in
which he described the solid fundamental information of the concepts and a basic
understanding of the certification exam. Certification helps you become a better
specialist and hones your skills to the highest levels. Here's what makes this
book special: Basics & Fundamentals of Oracle Exam 1Z0-028 - Oracle
Database Cloud Administration: Exam Guide & Sample Practice Test 1Z0-052 Oracle Database 11G: Administration: Exam Guide & Sample Practice Test
1Z0-060 - Upgrade to Oracle Database 12C: Exam Guide & Sample Practice
Test 1Z0-063 - Oracle Database 12C: Advanced Administration: Exam Guide &
Sample Practice Test 1Z0-067 - Upgrade Oracle 9I/10G/11G OCA To Oracle
Database 12C OCP: Exam Guide & Sample Practice Test By the end of this
book you will be prepared to take the Oracle certification Exams Finishing this
book will provide you a complete understanding and deep knowledge of all the
tools Much, much more! Interested? Then Scroll up, Click on "Buy now with
1-Click", and Get Your Copy Now! Also, you will get 50% discount on the
simulator! To get discount for the simulator, you have to send your purchase
receipt to mentioned email address in eBook.
Wat kan het vakgebied van de militaire geschiedenis bijdragen over een land met
een non-militair zelfbeeld en zeer weinig gevechtservaring (als het om
landsverdediging in Europa gaat)? Deze vraag staat centraal tijdens de oratie
van Wim Klinkert. Hij stelt onder andere dat we moeten zoeken naar de militaire
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identiteit die er wél is in de Nederlandse geschiedenis maar naar de achtergrond
wordt gedrukt door het dominante non-militaire zelfbeeld. Daarnaast is het
belangrijk om zichtbaar te maken dat Nederland in zijn militaire voorbereidingen
op oorlog en zijn handelen in crisisperioden (zoals de Eerste Wereldoorlogen)
niet anders handelt dan andere Europese landen. Klinkert pleit tot slot voor een
internationaal vergelijkende/cultuurhistorische aanpak om de vermeende
uniekheid van Nederland te relativeren of te verklaren.
A Fully Integrated Study System for OCP Exam 1Z0-060 Prepare for the Oracle
Certified Professional Upgrade to Oracle Database 12 c exam with this exclusive
Oracle Press guide. Each chapter features step-by-step examples, a certification
summary, a two-minute drill, and a self-test to reinforce the topics presented.
This authoritative resource helps you pass the exam and also serves as an
essential, on-the-job reference. Get complete coverage of the new features of
Oracle Database 12 c, including: Oracle Enterprise Manager Database Express
and additional tools for database monitoring Multitenant container databases and
pluggable databases Auditing, administrative privileges, data redaction, and other
Oracle security features Adaptive execution plans, adaptive statistics, and
automatic SQL plan management Oracle Recovery Manager backup and
recovery improvements Oracle Database Resource Manager and other
performance enhancements Oracle Data Pump, SQL*Loader, external tables,
and online operations enhancements Improvements to information lifecycle
management and storage, including automatic data optimization, in-database
archiving, and temporal validity Electronic content includes: 170 practice exam
questions with detailed answer explanations.
De plaats delict in een kathedraal in New Orleans is schokkend, zelfs voor
ervaren rechercheurs als Bentz en Montoya. Zuster Camille is gewurgd
aangetroffen, in een vergeelde bruidsjurk, bedekt met een altaarkleed. Valerie is
ontzet door de dood van haar zus. Wekenlang heeft ze Camille gesmeekt het
klooster te verlaten, waar haar zus wilde leven als een martelaar. Vanwege een
affaire met de ex van Valerie was Camille non geworden. Ervan overtuigd dat de
politie niet genoeg doet, begint Valerie haar eigen onderzoek. Ze zet de jacht in
op een perverse moordenaar die het klooster van alle zonden wil zuiveren...
Misschien zijn de echt emotionele ervaringen, de blíjvende ervaringen die we
nooit meer vergeten, wel die uit de adolescentie: dat broze gebied waarin het
volwassen leven zich voor het eerst aan je openbaart zonder dat je er al
helemaal klaar voor bent. Tussenstations gaat over vijf adolescenten tussen de
veertien en de achttien jaar, die zich voor situaties geplaatst zien die hun pet te
boven gaan, maar die hen wel tot volwassenen smeden, ook al zijn ze zich daar
op dat moment (nog) niet van bewust. Verhalen over vastberadenheid en moed,
over conflicten binnen het gezin, maar ook over liefde, éducation sentimentale en
de vorming van het geweten.
'De laatste Jihad' van Joel C. Rosenberg is een politieke thriller over de
spanningen tussen Irak en Israël. De laatste Jihad van Joel C. Rosenberg is een
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politieke thriller over de spanningen tussen Irak en Israël. Jon Bennett is een
geslepen strateeg op Wall Street en een goede vriend van de president van de
Verenigde Staten maar deze onbeschrijflijke rampen had hij op geen enkele
manier voorzien... Irakese huurmoordenaars richten bloedbaden aan in Londen,
Parijs en Riyad. Alleen een ijzersterke coalitie van Arabië en Israël kan de VS en
de rest van de westerse wereld behoeden voor de ondergang. John Bennett en
zijn mooie collega Erin McCoy moeten daarvoor zorgen. Hun geheime project,
een miljardendeal omtrent de olievoorraad bij de kust van het de Gazastrook, kan
leiden tot een historische vredesovereenkomst. Het kan bovendien grote
financiële voordelen voor alle Israëlieten en Palestijnen opleveren. Maar dan
weet Israël op het nippertje de lancering van een Irakese scud-raket te
voorkomen. De minister-president van Israël is buiten zinnen van woede. Hij
geeft de Amerikaanse president één keuze: Bagdad uitschakelen binnen het uur.
Zo niet, dan doet Israël het zelf... De laatste Jihad is het eerste deel in de
thrillerserie 'Bennett & McCoy'. Andere delen zijn De Laatste Dagen, Het
Ezechiëlscenario, De Tempelcodex en De Eindstrijd.
Dit boek vertelt je precies wat je allemaal met je Android-tablet kunt doen. Van het gebruiken
van internet, e-mail en social media tot het vinden van apps, muziek en boeken. Het is
geschikt voor alle types Android-tablets en bevat alle informatie die je nodig hebt om met je
tablet aan de slag te gaan. Foto's maken en delen, genieten van films en series, je agenda
bijhouden en nog veel meer - met dit boek heeft je tablet geen geheimen meer voor jou! Deze
nieuwe editie is bijgewerkt tot en met Android-versie 8 (Ouro). Dan Gookin is de auteur van
'DOS voor Dummies', het allereerste Voor Dummies-boek. Hij wordt wereldwijd geprezen om
zijn vele computing-bestsellers. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Stephane Kismet is decorbouwer voor horrorfilms: hij maakt monsters, maskers en andere
gruwelijkheden. Iedere nacht wordt hij geplaagd door vreselijke nachtmerries waarin hij zelf
een rol speelt. De dromen zijn zo levensecht dat hij aanknopingspunten in de werkelijkheid
begint te zoeken... en vindt! Zijn twijfel en paniek nemen toe wanneer er in een van de dromen
een meisje wordt vermoord. Die moord wil hij hoe dan ook voorkomen, maar hij weet niet wat
te doen... In De ring van Möbius tart Thilliez onze drang naar logica. Dit verhaal is een
raderwerk dat loopt als een Zwitsers horloge: complex, briljant uitgevoerd en niet te stoppen.
Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een belofte. Nu moet hij die inlossen... Tien jaar geleden
deed Gideon Yarbro het weesmeisje Lydia een belofte: mocht ze ooit hulp nodig hebben, dan
moest ze hem een brief sturen. Nu is het zover. Lydia, inmiddels een mooie jonge vrouw, roept
zijn hulp in omdat ze wordt gedwongen tot een liefdeloos huwelijk. Gideon besluit haar te
kidnappen en zelf met haar te trouwen. Lydia is al jaren heimelijk verliefd op Gideon. Met hem
samenwonen in Stone Creek is als een droom die uitkomt. Toch is ze niet gelukkig: Gideon
gedraagt zich afstandelijk, en ze voelt dat hij iets voor haar verbergt. Als speurder voor Wells
Fargo werkt Gideon aan een levensgevaarlijke klus, die als gevolg heeft dat hij binnenkort
Stone Creek voorgoed moet verlaten. Hij wordt verscheurd tussen plichtsbesef en zijn
verlangen naar Lydia. Is hij sterk genoeg om haar achter te laten, zodat ze een man kan
vinden die wél bij haar kan blijven?
Nooit eerder zijn de implicaties van de digitalisering voor ons dagelijks leven zo groot en
gevaarlijk geweest. We bankieren, winkelen, daten, leren en werken online. Maar is onze
persoonlijke veiligheid in de digitale wereld wel zo goed beschermd als we dat in het echte
leven gewend zijn? Met de opkomst en ondergang van de criminele website Dark Market als
rode draad ontwart Misha Glenny de ingewikkelde knoop van de internationale
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cybercrimenetwerken. Hij neemt de lezer mee van Yorkshire naar Oekraïne, van Londen naar
Zuid-Duitsland en van Istanbul naar Calgary. Hij sprak met inlichtingendiensten, politie, politici,
juristen en - het allerbelangrijkst - de hackers en hun slachtoffers. Het resultaat is een
verontrustend, urgent en razendspannend boek dat leest als een thriller.
With so many Oracle Database upgrade options available, you may be unsure which exam is
right for you. Review this easy-to-use guide to help you determine which exam is best to help
you upgrade your Oracle Database Administrator certification to Oracle Database 12c. To
make it simple, there are only two exams from which to choose. Choose Exam 1Z0-060
(Upgrade to Oracle Database 12c) If: You hold an Oracle Database Administrator Certified
PROFESSIONAL certification on any version: Oracle7.3, Oracle8, Oracle8i, Oracle9i, Oracle
Database 10g or Oracle Database 11g. Choose Exam 1Z0-067 (Upgrade Oracle9i/10g/11g
OCA or OCP to Oracle Database 12c OCP) if: You hold an Oracle Database Administrator
ASSOCIATE certification on any version: Oracle9i, Oracle Database 10g or Oracle Database
11g. Preparing for the Upgrade to Oracle Database 12c Exam to become an Oracle Database
Administrator? Here we have brought 100+ Exam Questions for you so that you can prepare
well for this Exam 1z0-060
A Fully Integrated Study System for OCP Exam 1Z0-060 Prepare for the Oracle Certified
Professional Upgrade to Oracle Database 12c exam with this exclusive Oracle Press guide.
Each chapter features step-by-step examples, a certification summary, a two-minute drill, and
a self-test to reinforce the topics presented. This authoritative resource helps you pass the
exam and also serves as an essential, on-the-job reference. Get complete coverage of the new
features of Oracle Database 12c, including: Oracle Enterprise Manager Database Express and
additional tools for database monitoring Multitenant container databases and pluggable
databases Auditing, administrative privileges, data redaction, and other Oracle security
features Adaptive execution plans, adaptive statistics, and automatic SQL plan management
Oracle Recovery Manager backup and recovery improvements Oracle Database Resource
Manager and other performance enhancements Oracle Data Pump, SQL*Loader, external
tables, and online operations enhancements Improvements to information lifecycle
management and storage, including automatic data optimization, in-database archiving, and
temporal validity Electronic content includes: 170 practice exam questions with detailed answer
explanations
De schoolbus met acht doofstomme meisjes en hun leraressen had nooit mogen stoppen op
de snelweg in het vlakke, uitgestrekte landschap van Kansas. Drie ontsnapte gevangenen
wachten hen op - ze hebben niets te verliezen. En nu met de meisjes als hun gijzelaars
hebben ze alles te winnen. Vanuit een verlaten slachthuis waar de drie zich met hun gijzelaars
hebben verschanst, eist Lou Handy, moordenaar en leider van het drietal, vrijheid voor hem en
zijn mannen. Zo niet, dan zal hij elk uur een van de meisjes doden... FBI-agent Arthur Potter
staat aan het hoofd van het onderhandelingsteam en aan hem de taak de meisjes vrij te
krijgen met zo min mogelijk slachtoffers. In de volgende twaalf uur ontwikkelt zich een
nachtmerrie en bij het verstrijken van elke deadline wordt duidelijk dat Handy niet zomaar een
misdadiger is, maar óf een briljant strateeg óf een ware psychopaat.

Nathan is redacteur van het luchtige, mondaine katern `Leven , maar verkeert in zijn
privéleven in verwarring over zijn seksuele rol als man. Hoewel hij een kind van de
seksuele revolutie en een nog altijd attractieve don juan is, is hem de lust letterlijk
vergaan. In therapie bij een klassieke joodse mamma, dr. Hannah Singer, leeft de
mythomaan Nathan zich uit in verhalen over zijn seksuele veroveringen, reddeloze
romances en onvergetelijke liefdes. In Don Juan de la Mancha leidt Robert Menasse de
lezer op virtuoze, uiterst onderhoudende manier door het slagveld van de seksuele
betrekkingen van de jaren zestig tot heel erg nu. Portret van een generatie en een
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oversekste wereld.
Harriet Manners weet best veel. Zo weet ze dat een gemiddeld mens 100 kilo per jaar
eet, al doet haar zwangere stiefmoeder hard haar best hier overheen te gaan. Maar wat
Harriet níét weet is wat haar rol binnen het gezin wordt als de baby er straks is. Een
modellenklus in Japan is dé kans om er tussenuit te glippen. Zal Geek Girl haar draai
vinden aan de andere kant van de wereld?
Sappho kan erover meepraten: stiefmoeders kunnen soms tot waanzin gedreven
worden door hun stiefkinderen. Ze vertrouwt haar dagboek haar allergeheimste
gedachten over de stiefkinderen toe, vooral over de onuitstaanbare stiefdochter Isobel.
Als de situatie in haar huis onleefbaar wordt, stopt ze al haar dagboeken in een
plastictas, dumpt die bij haar moeder, Emily, en gaat er zelf een tijdje vandoor. Emily
ziet in deze actie een onuitgesproken toestemming om de dagboeken eens even lekker
te gaan lezen. En ontdekt zo natuurlijk ook hoe Sappho over háár als moeder denkt.
- Pass Your 1Z0-060 Exam Easy! with this guide.- Number of questions: 188 Q&A.Version of the dump: Latest version.- 1Z0-060 exam dumps & updated practice test
questions to study and pass quickly and easily.- 100% Real 1Z0-060 practice test
questions uploaded by real users who have passed their own exam and verified all the
incorrect answers.
Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft
tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij
amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. In
Shrewsbury, waar een groot aantal pelgrims bijeen is voor een feestelijke herdenking,
is het weer een drukte van jewelste. Wanneer blijkt dat er in het verre Winchester een
moord is gepleegd, lijkt niemand zich voor het nieuws te interesseren. En toch wordt
broeder Cadfaels aandacht getrokken door een paar gasten die zich wat vreemd
gedragen.Het duurt dan ook niet lang of Cadfael beseft dat die moord helemaal niet zo
ver van zijn bed is...
Dit prettig te lezen verslag van de Eerste Wereldoorlog vormt de basis voor een door
Channel 4 uitgezonden serie. In dit uitvoerig gedocumenteerde boek laat Hew Strachan
zien dat de Eerste wereldoorlog niet alleen maar een Europese aangelegenheid was,
maar een zaak van de hele wereld. Dit enorm gedetailleerde werk geeft een nieuw
beeld van de oorlog, n.l. een die laat zien dat het voeren van de oorlog voor veel
landen een groter politiek doel diende. En dat deze niet alleen werd uitgevochten in de
loopgraven aan het westelijke front, maar ook bijvoorbeeld in de Alpen en in Afrika. Het
boek is rijkelijk geillustreerd met zwartwitfoto's en bevat zelfs een katern met fraaie
kleurenfoto's. Vanwege de nieuwe inzichten voor de Eerste Wereldoorloggeschiedkundige een must, maar ook zeer zeker geschikt voor leken.
De eigenzinnige Daryâ zit gevangen in een gewelddadig huwelijk met een Afghaans
stamhoofd. Uit wraak is er een vloek over haar uitgesproken waardoor ze geen
kinderen zal krijgen. Maar nog erger dan haar onvruchtbaarheid is de straf die ze onder
ogen moet zien wanneer haar man erachter komt dat ze vervloekt is. Alleen door te
vluchten kan Daryâ aan de dood ontsnappen. David Ingram is een ondoorgrondelijke
Engelsman die door Afghanistan reist op zoek naar de raadselen die zijn jeugd
omgeven. Het is deze vreemdeling die als enige Daryâ's leven kan redden. Hij heeft zo
zijn eigen redenen om Daryâ te helpen en haar mee te nemen naar Bombay. Daryâ's
levensreis zal haar uiteindelijk in Londen brengen, het hart van het machtige Britse Rijk.
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Maar is het meisje dat haar weg heeft bevochten door het wrede landschap van
Afghanistan wel bestand tegen de uiterst riskante omgeving van het zogenaamd
beschaafde Victoriaanse Londen?
This Study Guide is targeted at IT professionals who are working towards upgrading
their existing certification to become an Oracle Database 12c Administrator Certified
Professional. The book provides information covering all of the exam topics for the
Oracle certification exam: "1Z0-060: Upgrade to Oracle Database 12c". The books in
the Oracle Certification Prep series are built in lockstep with the test topics provided by
Oracle Education's certification program. Each book is intended to provide the
information that will be tested in a clean and concise format. The guides introduce the
subject you'll be tested on, follow that with the information you'll need to know for it, and
then move on to the next topic. They contain no drills or unrealistic self-tests to bump
the page count without adding value. The series is intended to provide a concentrated
source of exam information that is compact enough to be read through multiple times.
This series is ideal for experienced Oracle professionals that are familiar with the topic
being tested, but want a means to rapidly reinforce their existing skills and bridge any
gaps in their knowledge. It is also an excellent option as a second source of information
for candidates pursuing certification.
Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft
tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij
amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. In
Shrewsbury heerst een opgewonden sfeer. Er worden overstromingen verwacht en
men vreest vooral voor de waardevolle schatten die zich in de abdij bevinden. Vandaar
dat broeders zowel als gasten van de abdij de handen ineenslaan en gezamenlijk
zorgdragen voor het veiligstellen van de relikwieën. Helaas is er iemand die grove
misbruik maakt van alle verwarring...
Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten? Waarom moest hij uit de weg
geruimd worden? Er is maar één manier om hierachter te komen: In zijn vaders
voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street carrière en zijn beeldschone
verloofde achter zich nadat er nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude werkgever,
een bank in Zwitserland. Werkzaam in dezelfde positie als zijn vader in Zürich, ontdekt
hij een schokkend geheim vol hebzucht, fraude en bedrog. Voor hij er erg in heeft, raakt
hij zelf gevangen in de machtige internationale bankwereld. Zet hij zijn eigen leven op
het spel om de levensgevaarlijke waarheid boven water te krijgen? 'Geheime rekening'
verscheen in de New York Times besteller list en er zijn wereldwijd meer dan een
miljoen exemplaren verkocht. Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere thrillers
die uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo en
verhuisde in 1965 met zijn familie naar de Verenigde Staten. Later werkte hij als
investeringsbankier in Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde Staten
om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006 wist hij de International Thriller
Writers Award in de wacht te slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij
bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks die bestaat uit de
spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
Be prepared for your Oracle certification exams. An ultimate expert guide to achieving
certification for Oracle Database. Do you want to get a higher paying job by earning
Oracle certifications? Do you want to know the answers to even the obscure questions
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that get asked in the official exam? If you answered "yes" to any of these, then this is
the perfect educational and informational book for you! Hello! Welcome to "Oracle
Exams Study Guide". This study guide provides the student with all the skills needed to
pass Oracle Certified Professional Exam. Join over 50,000 I.T. specialists who are
certified in the world's most famous Oracle database. Use the knowledge and skills you
get from this guide to uplift your amazing career in the I.T. field. This study guide is
meant for people interested in gaining a deeper understanding of Oracle Database to
achieve certification This guide will cover all aspects of the Oracle Exam Certifications.
The author begins by discussing an intro to the Oracle Certification exam in which he
described the solid fundamental information of the concepts and a basic understanding
of the certification exam. Certification helps you become a better specialist and hones
your skills to the highest levels. Here's what makes this book special: Basics &
Fundamentals of Oracle Exam 1Z0-028 - Oracle Database Cloud Administration: Exam
Guide & Sample Practice Test 1Z0-052 - Oracle Database 11G: Administration: Exam
Guide & Sample Practice Test 1Z0-060 - Upgrade to Oracle Database 12C: Exam
Guide & Sample Practice Test 1Z0-063 - Oracle Database 12C: Advanced
Administration: Exam Guide & Sample Practice Test 1Z0-067 - Upgrade Oracle
9I/10G/11G OCA To Oracle Database 12C OCP: Exam Guide & Sample Practice Test
By the end of this book you will be prepared to take the Oracle certification Exams
Finishing this book will provide you a complete understanding and deep knowledge of
all the tools Much, much more! Interested?Then Scroll up, Click on "Buy now with
1-Click", and Get Your Copy Now! Also, you will get 50% discount on the simulator!To
get discount for the simulator, you have to send your purchase receipt to mentioned
email address in eBook.
Publisher's Note: Products purchased from Third Party sellers are not guaranteed by
the publisher for quality, authenticity, or access to any online entitlements included with
the product. A fully updated, integrated self-study system for the Oracle Database SQL
Exam This thoroughly revised Oracle Press guide offers 100% coverage of all
objectives on the latest version of the Oracle Database SQL Exam. Ideal both as a
study guide and on-the-job reference, OCA Oracle Database SQL Exam Guide (Exam
1Z0-071) features detailed explanations, examples, practice questions, and chapter
summaries. “Certification Objectives,” “Exam Watch,” and “On the Job” sections
reinforce salient points throughout. You will gain access to two complete practice
exams that match the tone, tenor, and format of the live test. Get complete coverage
every topic on Exam 1Z0-071, including: • DDL and SQL SELECT statements •
Manipulating, restricting, and sorting data • Single-row and group functions •
Displaying data from multiple tables • Subqueries • Schema objects • Set operators •
Grouping related data • Report creation • Data dictionary views • Large data sets •
Hierarchical retrieval • Regular expression support • User access control The
electronic includes: • Two full practice exams • Detailed answers and explanations •
Complete PDF copy of the book
This OCP Oracle Certified Professional Java SE 11 Developer Complete Study Guide
was published before Oracle announced major changes to its OCP certification
program and the release of the new Developer 1Z0-819 exam. No matter the changes,
rest assured this Study Guide covers everything you need to prepare for and take the
exam. NOTE: The OCP Java SE 11 Programmer I Exam 1Z0-815 and Programmer II
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Exam 1Z0-816 have been retired (as of October 1, 2020), and Oracle has released a
new Developer Exam 1Z0-819 to replace the previous exams. The Upgrade Exam
1Z0-817 remains the same. This is the most comprehensive prep guide available for
the OCP Oracle Certified Professional Java SE 11 Developer certification—it covers
Exam 1Z0-819 and the Upgrade Exam 1Z0-817 (as well as the retired Programmer I
Exam 1Z0-815 and Programmer II Exam 1Z0-816)! Java is widely-used for backend
cloud applications, Software as a Service applications (SAAS), and is the principal
language used to develop Android applications. This object-oriented programming
language is designed to run on all platforms that support Java without the need for
recompilation. Oracle Java Programmer certification is highly valued by employers
throughout the technology industry. The OCP Oracle Certified Professional Java SE 11
Developer Complete Study Guide in an indispensable resource for anyone preparing
for the certification exam. This fully up-to-date guide covers 100% of exam objectives
for Exam 1Z0-819 and Upgrade Exam 1Z0-817 (in addition to the previous Exam
1Z0-815 and Exam 1Z0-816). In-depth chapters present clear, comprehensive
coverage of the functional-programming knowledge necessary to succeed. Each
chapter clarifies complex material while reinforcing your understanding of vital exam
topics. Also included is access to Sybex's superior online interactive learning
environment and test bank that includes self-assessment tests, chapter tests, bonus
practice exam questions, electronic flashcards, and a searchable glossary of important
terms. The ultimate study aid for the challenging OCP exams, this popular guide: Helps
you master the changes in depth, difficultly, and new module topics of the latest OCP
exams Covers all exam objectives such as Java arrays, primitive data types, string
APIs, objects and classes, operators and decision constructs, and applying
encapsulation Allows developers to catch up on all of the newest Java material like
lambda expressions, streams, concurrency, annotations, generics, and modules
Provides practical methods for building Java applications, handling exceptions,
programming through interfaces, secure coding in Java SE, and more Enables you to
gain the information, understanding, and practice you need to pass the OCP exams
The OCP Oracle Certified Professional Java SE 11 Developer Complete Study Guide is
a must-have book for certification candidates needing to pass these challenging exams,
as well as junior- to senior-level developers who use Java as their primary
programming language.
Summary OCA Java SE 8 Programmer I Certification Guide prepares you for the
1Z0-808 with complete coverage of the exam. You'll explore important Java topics as
you systematically learn what's required to successfully pass the test. Purchase of the
print book includes a free eBook in PDF, Kindle, and ePub formats from Manning
Publications. About the Book To earn the OCA Java SE 8 Programmer I Certification,
you have to know your Java inside and out, and to pass the exam you need to
understand the test itself. This book cracks open the questions, exercises, and
expectations you'll face on the OCA exam so you'll be ready and confident on test day.
OCA Java SE 8 Programmer I Certification Guide prepares Java developers for the
1Z0-808 with thorough coverage of Java topics typically found on the exam. Each
chapter starts with a list of exam objectives mapped to section numbers, followed by
sample questions and exercises that reinforce key concepts. You'll learn techniques
and concepts in multiple ways, including memorable analogies, diagrams, flowcharts,
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and lots of well-commented code. You'll also get the scoop on common exam mistakes
and ways to avoid traps and pitfalls. What's Inside Covers all exam topics Hands-on
coding exercises Flowcharts, UML diagrams, and other visual aids How to avoid built-in
traps and pitfalls Complete coverage of the OCA Java SE 8 Programmer I exam
(1Z0-808) About the Reader Written for developers with a working knowledge of Java
who want to earn the OCA Java SE 8 Programmer I Certification. About the Author
Mala Gupta is a Java coach and trainer who holds multiple Java certifications. Since
2006 she has been actively supporting Java certification as a path to career
advancement. Table of Contents Introduction Java basics Working with Java data types
Methods and encapsulation Selected classes from the Java API and arrays Flow
control Working with inheritance Exception handling Full mock exam

Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de
mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe,
superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid.
Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas
Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig
verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is
van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even
moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met
Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde,
Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd
door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Your ultimate guide to passing the OCP 12c Upgrade 1Z0-060 ExamAbout This
Book- This is your one-stop solution to understanding what's new in Oracle 12c
and how to bring these features to your systems in a hassle-free manner- A
complete guide to clearing the OCP Upgrade 1Z0-060 Exam- Dive deep into
Oracle administration and get up to dateWho This Book Is ForThis book is for
Oracle Admins who have a working knowledge of Oracle administration and now
want to upgrade their knowledge to the latest version (Oracle 12c). This book is
perfect for those who wish to pass the OCP Upgrade 1Z0-060 Exam.What You
Will Learn- All of the new features of the Oracle 12c database that you are
required to know for the OCP Upgrade Exam 1Z0-060- New multitenant
architecture introduced in Oracle 12c and how it works- Monitor complex
database operations and use the new enhanced SQL tuning features to tune bad
SQLs- Manage data over time using information life cycle management- Make
your data more secure by implementing new enhanced auditing- Learn new
security features and how to implement encryption to secure your data- Explore
how backup and flashback works with new multitenant architecture- Performance
management techniques that will analyze and tune your databaseIn DetailThis
guide will get Oracle admins up to date with the latest developments in Oracle
12c. It includes all the necessary information that you need to implement in your
existing systems.All of the information in this book has been handpicked to help
you study for the Oracle 12c upgrade exam. Each chapter has been written with
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the objective of helping you pass this exam with ease. Content in this book is
aligned with the objectives of the exam, making it really easy to follow the course
content. Every example mentioned in this book has been tried and tested in
actual environment. Real-world examples will help you learn about new features
such as multitenant containers database architecture, managing containers,
pluggable databases, database administration enhancements, database auditing,
tuning, backup, and flashback enhancements.You will also learn about storage
enhancements, security updates, tuning, troubleshooting, and backup
enhancements. This book also covers section 2 of the exam course making this
book a complete guide for passing OCP 12c upgrade exam 1Z0-060.Style and
approachThis book systematically covers various aspects of Oracle
administration and provides the information necessary to pass the OCP Upgrade
1Z0-060 Exam Set 1 and Set 2.
Schrijver Robert Kaplan neemt je mee op reis naar de Balkan en voert je via het
Midden-Oosten mee richting Centraal-Azië. Onderweg vertelt Kaplan over de
landen waar velen eigenlijk verrassend weinig van weten. Zo bezoekt hij Bakoe,
de nieuwe oliehoofdstad van de wereld, de woestijnen van Turkmenistan en de
verschillende etniciteiten in de Balkan. Gaandeweg leer je verhalend over de
tragische geschiedenis en politieke ontwikkelingen. Ook maakt bij parallellen
tussen Oost en West. Wat kunnen wij van de landen in het oosten leren? Ontdek
het in ‘Oostwaarts’, het boeiende reisverslag van Robert Kaplan. Robert D.
Kaplan is een Amerikaanse schrijver en journalist. Hij schreef onder meer
boeken over internationale politiek en reisverhalen en zijn artikelen verschenen in
vooraanstaande kranten zoals The Washington Post, The New York Times en
The Wall Street Journal. Naast schrijver was Kaplan van 2009 tot 2011 lid van de
Defense Policy Board van het Pentagon en belandde hij in 2011 in de ‘Top 100
Global Thinkers’.
Lola houdt van Hollywoodglamour. Samen met haar BHV (Beste Homo Vriend)
Julian, een trendy modeontwerper, navigeert ze door de dolgedraaide hel van
Hollyweird. Zal Lola nog op haar stiletto's staan als de zon weer opkomt na de
after-after-Oscar Party?
Wat is een boeddha? Een boeddha is iemand die sereen is, negatieve gevoelens
neutraliseert en positieve gevoelens koestert en ervan geniet, vredig leeft en
geen stress of spanning ervaart. Om dit te bereiken hoef je je niet kaal te
scheren, in oranje te hullen of op 3500 m hoogte in een klooster in de Himalaya
terug te trekken. Het kost slechts vijf weken om deze vermogens te verwerven en
zelf een boeddha te worden. Boeddha in 5 weken is luchtig, openhartig en
humoristisch geschreven.
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