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Op het eerste gezicht levert het jaarlijkse rockfestival in Kingsmarkham geen problemen op. Totdat een
jong verliefd stelletje op hetzelfde terrein het verminkte lijk van een jonge vrouw in een rode jurk vindt.
Inspecteur Wexford wordt op de gruwelijke zaak gezet, maar het enige wat hij lijkt te kunnen ontdekken
is de vreemde relatie met de stermuzikant van het festival`Een groot talent voor fans van Scandinavische
thrillers is Engelen van sneeuw een must. Bookpage Voor de lezers van Arnaldur Indidason en Jussi
Adler-Olsen Kaamos: de periode vlak voor Kerst, de meest sombere tijd van het jaar in Fins Lapland. De
niet-aflatende duisternis en extreme kou boven de Noordpool zorgen ervoor dat iedereen een beetje
buiten zichzelf raakt misschien wel net genoeg om een moord te plegen. Een knappe Somalische
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immigrante wordt dood gevonden midden in een besneeuwd veld, haar lichaam is op gruwelijke wijze
verminkt en er staat een racistische spreuk in haar borst gekerfd. Aan het hoofd van het onderzoek staat
Kari Vaara, hoofdinspecteur van het plaatselijke politiekorps. Vaara, eens een gelauwerd agent in de
grote stad, heeft zich teruggetrokken in zijn geboortedorp om oude wonden te laten helen, maar ziet zich
nu voor de zware taak geplaatst om zonder hulp van buitenaf deze zaak op te lossen. James Thompson,
geboren en getogen in het oosten van Kentucky, is al ruim tien jaar in Finland en woont tegenwoordig in
Helsinki. Voordat hij zich fulltime op het schrijven stortte heeft hij Fins gestudeerd, waar hij nu vloeiend
in is, heeft hij gewerkt als barman, fotograaf, handelaar in zeldzame munten en militair.This practical
guide offers all important digital television, sound radio, and multimedia standards such as MPEG,
DVB, DVD, DAB, ATSC, T-DMB, DMB-T, DRM and ISDB-T. It provides an in-depth look at these
subjects in terms of practical experience. In addition explains the basics of essential topics like analog
television, digital modulation, COFDM or mathematical transformations between time and frequency
domains. The fourth edition addresses many new developments and features of digital broadcasting.
Especially it includes Ultra High Definition Television (UHDTV), 4K, HEVC / H.265 (High Efficiency
Video Coding), DVB-T2 measurement techniques and practice, DOCSIS 3.1, DVB - S2X, and 3DTV,
as well as VHF-FM radio, HDMI, terrestrial transmitters, and stations. In the center of the treatments are
always measuring techniques and of measuring practice for each case consolidating the knowledge
imparted with numerous practical examples. The book is directed primarily at the specialist working in
the field, on transmitters and transmission equipment, network planning, studio technology, playout
centers and multiplex center technology and in the development departments for entertainment
electronics or TV test engineering. Since the entire field of electrical communications technology is
traversed in a wide arc, those who are students in this field are not excluded either.Als een zwangere
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vrouw haar partner en haar baan verliest, wordt ze door het gezin van haar vriendin liefdevol
opgevangen.Van populair weblog naar New York Times-bestseller is dit hét boek voor zelfhulphaters!
Stop met altijd maar positief zijn, en leer in plaats daarvan om te gaan met je tekortkomingen en de
tegenslagen in het leven. Zodra je niet meer wegrent voor je angsten, fouten en onzekerheden maar de
pijnlijke waarheid onder ogen durft te zien, vind je de moed en het zelfvertrouwen waar je in deze tijd
zo'n behoefte aan hebt. Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij om geeft, en dus ook waar
je niet om geeft. Dat idee omarmen werkt bevrijdend. Humoristisch en vol goede grappen, maar bovenal
ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.Winnaar Best Nonfiction Award Goodreads 2019Heb je
ooit het gevoel gehad dat je niet volledig durft te zijn wie je bent? Dat je meer in je mars hebt, maar
bang bent om te falen, het niet goed genoeg te doen of om te worden aangesproken op je ambitie?Girl,
Stop Apologizing is jouw wake-upcall! Vrouwen hebben geleerd zichzelf te zien in functie van anderen:
als partner, moeder, dochter of vriendin. Daarom zijn velen van ons vergeten wie we écht zijn en wat
ons talent is. Rachel Hollis toont hoe we onze hoop, verlangens en doelstellingen kunnen leren her- en
erkennen. Ze benoemt de excuses en valkuilen die ons belemmeren, en de vaardigheden en houding die
nodig zijn voor groei, vertrouwen en de best mogelijke versie van onszelf.Over Girl, Stop
Apologizing'Hét boek voor iedereen die wil stoppen met het verzinnen van excuses en aan de slag wil
met zijn dromen.' - GlamourHet ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land
dat om middernacht is gesticht. Toen ik de dood in de ogen keek, was het middaguur net aangebroken.’
Wie is Malala? Malala Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij in het gezicht geschoten door een
talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud. Al snel werd dit wereldnieuws. Malala is het slachtoffer
van een gruwelijke aanslag op haar leven. Dit omdat ze als meisje in Pakistan naar school gaat. Ze
overleeft de aanslag en haar verhaal gaat de hele wereld over. Sindsdien is Malala het symbool van de
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strijd voor onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van Malala zelf! Hoe zij opgroeide in Pakistan,
hoe haar familie omgaat met alle problematiek en hoe haar leven er nu uitziet.Deze spannende titel van
Mitch Albom vertelt het verhaal van het stadje Coldwater in Michigan. Ex-gedetineerde Sully, die
terugkeert naar zijn geboorteplaats, merkt dat er iets heel vreemds gaande is. De bewoners in het stadje
ontvangen namelijk telefoontjes van overledenen! Zelfs zijn zoontje loopt met een speelgoedtelefoon op
zak in de hoop te horen van zijn overleden moeder. Al snel begint een toestroom van mensen naar
Coldwater, van mensen die hopen ook iets te horen vanuit de hemel en van de overledenen die zij
missen. Sully heeft moeite om het te geloven - hij is overtuigd dat er geen leven na de dood is. Hij moet
en zal achter de waarheid komen New York Times-bestsellerauteur Mitch Albom neemt ons in Telefoon
vanuit de hemel mee in een verhaal over geloof, twijfel en hoop. Mitch Albom (1958) is de Amerikaanse
schrijver van de New York Times-bestseller ‘Mijn dinsdagen met Morrie’, dat wereldwijd meer dan
veertien miljoen keer verkocht werd. Onder leiding van niemand minder dan Oprah Winfrey werd de
roman verfilmd en ontving het vier Emmy Awards. In zijn romans schrijft Albom op inspirerende en
waardige wijze over de dood en over de zin van het bestaan, waar zijn debuut ‘Vijf ontmoetingen in de
hemel’, met meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd, een prachtig voorbeeld van is. Ook
werd de verfilmde versie een echte kijkcijferhit op de Amerikaanse televisie met bijna 19 miljoen
kijkers. In totaal zijn er meer dan 39 miljoen van zijn boeken verkocht in 42 verschillende talen.This is
the Black and White version of '5G New Radio in Bullets', printed as a paperback with 590 pages and
dimensions of 21.6 x 27.9 cm. This book provides a comprehensive description of the 5G New Radio
(NR) radio access network. The content is aimed towards anyone wishing to learn the basics, or to
develop a more thorough understanding. The content is presented in the form of bullet points to keep it
concise and to allow rapid access to the key information. The text includes both introductory and
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advanced topics and is supported by more than 480 illustrations and 350 tables. The book is based upon
the release 15 version of the specifications. Practical Radio Network Planning topics are discussed after
presenting the theoretical background. The content is organised as: Fundamentals; Air Interface;
Downlink Signals and Channels; Downlink Transmission Schemes; Flow of Downlink Data; System
Information; Uplink Signals and Channels; Uplink Transmission Schemes; Beam Management; UE
Measurements; Idle Mode Procedures; Physical and MAC Layer Procedures; Voice Services; Signalling
Procedures; Radio Network Planning; Dynamic Spectrum Sharing.Een huisje op het platteland komt
langzamerhand in het centrum van een grote stad vol stof en rook te liggen. Gelukkig kan het huisje naar
buiten verhuizen waar het de wisseling der seizoenen weer kan beleven. Prentenboek met illustraties in
kleur. Vanaf ca. 4 jaar."Complete text is presented as bullet points, content includes both introductory
and advanced topics, based upon release 8 of the 3GPP specifications"--P. [4] of cover.Sinaloa, Mexico,
april 2009. De lichamen van twee undercoveragenten van de Mexicaanse inlichtingendienst worden
langs de weg gevonden. Ernaast ligt een briefje: El Chapo zullen jullie nooit krijgen. Het is het lot van
de honderden die hebben geprobeerd om Joaquin El Chapo Guzman, de meest gezochte drugsbaron ter
wereld, te pakken te krijgen. Zijn imperium is goed voor de productie van duizenden tonnen marihuana,
cocaïne en heroïne die elk jaar de Verenigde Staten worden ingevoerd met behulp van vrachtwagens en
vliegtuigen en via onderaardse gangen. Het heeft El Chapo tot een van de rijkste mensen ter wereld
gemaakt. Voor de plaatselijke bevolking is hij een held, een moderne Robin Hood die financiële steun
geeft aan kerken en scholen en ziekenhuizen heeft laten bouwen. Er is tegenwoordig geen groter
misdaadverhaal dan de Mexicaanse drugsoorlog en de jacht op El Chapo. Malcolm Beith volgde het
spoor van diens leven en beschrijftde zware strijd om hem te pakken te krijgen. Narco vertelt het verhaal
van de gewelddadige oorlog tussen de drugskartels, de corruptie van de staat en de Amerikaanse
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medeplichtigheid aan een conflict dat inmiddels meer slachtoffers heeft geëist dan de oorlog in Irak.In
Geluk staat je goed vertelt Tina Turner openhartig over haar eigen spirituele ontdekkingsreis en hoe deze
tot persoonlijke groei, enorme succes en vooral intense geluk leidde. In Geluk staat je goed vertelt Tina
Turner openhartig over haar eigen spirituele ontdekkingsreis en hoe deze tot persoonlijke groei, enorme
succes en vooral intense geluk leidde. In deze intieme vertelling deelt Tina de inzichten die haar leven
veranderden en hoe het boeddhisme haar steun en toeverlaat werd. Tegelijkertijd inspireert ze de lezer
aan de hand van tijdloze principes uit het boeddhisme zelf ook geluk te omarmen – iets dat voor iedereen
ongeacht hun omstandigheden mogelijk is. Tina Turner worden we misschien nooit – maar met deze
krachtige inzichten kunnen we wel net zo stralend in het leven staan als zij. Tina Turner bewijst in dit
boek dat ze veel meer dan een rockster is. Ze is een inspiratie die laat zien dat geluk van iedereen is.This
is the most innovative, comprehensive, and scholarly bilingual dictionary of Russian idioms available
today. It includes close to 14,000 idioms, set expressions, and sayings found in contemporary colloquial
Russian and in literature from the nineteenth century to the present. The Russian idioms are provided
with many English equivalents to render idioms in various contexts. Illustrative examples are cited to
show how the idioms are used in context. Each entry also contains a grammatical description of the
idiom, a definition—an innovative feature for a bilingual dictionary—and stylistic and usage information.
A most notable part of the work is the alphanumeric index that makes finding the right expression very
easy.De fantasierijke roman van de Ierse schrijver Jonathan Swift over de avontuurlijke reizen van
scheepsarts Lemuel Gulliver naar de verste delen van de wereld is al zo'n 300 jaar een klassieker en een
groots werk in de Engelstalige literatuur. Eerst bezoekt Gulliver's schip het eiland van de kleine kuil,
waar de bewoners slechts 15 centimeter hoog zijn. De hoogte komt overeen met het niveau van de
politieke discussies van deze mensen. Zijn tweede reis leidt hem naar naar Brobdingnag, dat wordt
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geteisterd door veldslagen, en naar een vliegend eiland. Hij ontmoet mensen die onsterfelijk zijn en
ontmoet hoogst intelligente paarden die hebben geknoeid met primitieve geëvolueerde menselijke
wezens. De roman is uit 1725, een tijd waarin de wereld onontgonnen was en wie weet hoeveel
verbazingwekkende ontdekkingen nog wachtten, maar het is ook een satire over de menselijke natuur en
ontoereikendheid. De roman is als een spiegel voor de mensen en toont ze, onder andere, klein,
fantasierijk en belachelijk. Daarnaast kon het behalve als een vermakelijk en avontuurlijk boek ook
worden gelezen als een doldwaze politieke satire, die zo riskant was dat de auteur lange tijd alleen
anoniem durfde te zijn. Sinds 1902 is "Gulliver's reizen" meerdere malen omgezet naar film, radio en
televisie. Jonathan Swift (1667-1745) was en Iers-Engelse schrijver, satirist, dichter and politiek
commentator, die ook lange tijd decaan was in Dublin. Jonathan Swift is het meest bekend van zijn
satirische roman "Gullivers reizen" uit 1726, maar hij schreef vele werken in talloze genres.An
Introduction to LTE explains the technology used by 3GPP Long Term Evolution. The book covers the
whole of LTE, both the techniques used for radio communication between the base station and the
mobile phone, and the techniques used for signalling communication and data transport in the evolved
packet core. It avoids unnecessary detail, focussing instead on conveying a sound understanding of the
entire system. The book is aimed at mobile telecommunication professionals, who want to understand
what LTE is and how it works. It is invaluable for engineers who are working on LTE, notably those
who are transferring from other technologies such as UMTS and cdma2000, those who are experts in
one part of LTE but who want to understand the system as a whole, and those who are new to mobile
telecommunications altogether. It is also relevant to those working in non technical roles, such as project
managers, marketing executives and intellectual property consultants. On completing the book, the
reader will have a clear understanding of LTE, and will be able to tackle the more specialised books and
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the 3GPP specifications with confidence. Key features - Covers the latest developments in release 10 of
the 3GPP specifications, including the new capabilities of LTE-Advanced Includes references to
individual sections of the 3GPP specifications, to help readers understand the principles of each topic
before going to the specifications for more detailed information Requires no previous knowledge of
mobile telecommunications, or of the mathematical techniques that LTE uses for radio transmission and
receptionIn Denk als een monnik zet Jay Shetty de abstracte en diepgaande lessen uit de hindoetraditie
om in praktische adviezen die je kunt toepassen om stress te verminderen, je relaties te verbeteren en je
verborgen krachten te identificeren. Dit boek bewijst dat iedereen kan – en móét – denken als een
monnik. Het is bewezen dat je je geest kunt trainen, en van wie kun je dat beter leren dan van een echte
expert: de monnik? Jay Shetty vertrok op zijn tweeëntwintigste naar India om daar drie jaar als monnik
te leven. Sindsdien is hij op een missie om zijn spirituele inzichten op een toegankelijke manier te delen.
Zijn video’s zijn meer dan 5 miljard keer bekeken, en zijn podcast On Purpose is de meest beluisterde
health-podcast ter wereld.Dit computerboek is geschreven voor senioren die voor het eerst een computer
gaan gebruiken. Door een uitgebreid register is het ook een opzoekboek. Uitgegaan wordt van het
nieuwste besturingssysteem Windows 7.Een inspirerend portret van de man die Apple opnieuw uitvond
Toen Tim Cook in 2011 aantrad als nieuwe bestuursvoorzitter van Apple, stond hem een loodzware taak
te wachten. Een van de grootste, meest innovatieve bedrijven ter wereld had zojuist zijn briljante leider
verloren. Steve Jobs en Apple hadden een iconische status verworven en nu hij er niet meer was
voorspelden critici een desastreuse toekomst. Maar zij hadden het mis. We zijn acht jaar verder en onder
Cooks leiderschap heeft Apple alle verwachtingen overtroffen en is de verwachte ondergang overgegaan
in een zelfs nog grotere groei. Onder zijn leiding bleef de kern van de succesformule bijeen en vond er
tegelijkertijd een culturele revolutie plaats, waarbij harmonieuze samenwerking centraal kwam te staan.
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De successen van Cook zijn ondertussen gegroeid tot ongekende hoogte, en toch blijft zijn genie voor
velen een mysterie. In deze biografie vertelt Leander Kahney het verhaal van de stille kracht achter
Apple op meesterlijke wijze; van het overlijden van zijn illustere voorganger tot de beginfase van een
naderend derde bedrijf voor Apple: de toetreding tot nieuwe, onbekende markten. Leander Kahney is de
auteur van Jony Ive, Inside Steve’s Brain en Cult of Mac, en volgt al meer dan 10 jaar het bedrijf Apple.
Hij was redacteur bij Wired.com en is op dit moment redacteur bij CultofMac.com.Provides definitions
of approximately 290,500 English words, arranged alphabetically in twenty volumes, with crossreferences, etymologies, and pronunciation keys, and includes a bibliography.
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