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Gezinsleven Akhil Sharma 2014-06-25 De veertigjarige Ajay blikt terug op zijn jeugd in India en de beginjaren in zijn nieuwe thuisland, de
Verenigde Staten. Vooral de periode net na de emigratie was heel heftig. Net wanneer zijn oudere broer Birju tot een prestigieuze
middelbare school is toegelaten, verandert een tragisch ongeluk het lot van het hele gezin. Birju wordt het middelpunt van de familie, vader
raakt aan de drank en moeder wordt steeds wispelturiger, en Ajay zoekt zijn toevlucht in boeken. Deze duister-komische maar ook
liefdevolle roman, verteld vanuit het perspectief van de jongste zoon Ajay, toont de strijd, de woede, en het schuldgevoel van een gezin in
een poging om bij elkaar te blijven. Akhil Sharma (1971, Delhi) is een Indiaas-Amerikaanse auteur. Op achtjarige leeftijd emigreerde hij naar
de Verenigde Staten en hij groeide vervolgens op in Edison, New Jersey. Hij studeerde aan Princeton University en Harvard Business
School. Sharma is auteur van meerdere bekroonde korte verhalen en zijn roman Een gehoorzame vader won in 2001 de PEN/Hemingway
Award en de Whiting Writers Award.
Marxistische sociologie Tom Bottomore 1975
Lila Robert Maynard Pirsig 2000 Tijdens een boottocht overdenkt een man de filosofische waarden die de Amerikaanse samenleving
beheersen.
Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01
Rechteloos David Baldacci 2010-10-18 Wanneer een bom in het hart van Washington D.C. tot ontploffing komt, lijkt in eerste instantie alles
te wijzen op een aanslag op de Britse premier. Op het moment dat de bom afging, verliet hij net per limousine het Witte Huis. De
autoriteiten zijn er dan ook van overtuigd met een mislukte terroristische aanslag te maken te hebben. Om te helpen bij het onderzoek
stuurt de Britse geheime dienst binnen een dag een van haar beste agenten naar de Verenigde Staten: Mary Chapman. Chapman, een
ervaren en zeer gevaarlijke agent, komt algauw in contact met Oliver Stone, die getuige is geweest van de explosie. Wanneer de FBI, de
Secret Service en de vele andere geheime diensten die betrokken zijn bij het onderzoek elkaar alleen maar wantrouwen en dwarsbomen,
roepen Stone en Chapman de hulp in van Harry Finn, Annabelle Conroy en de overige leden van de Camel Club. Samen komen ze erachter
dat de daders die avond mogelijk een ander doel voor ogen hadden. En alleen de Camel Club kan nu nog een ramp van ongekende omvang
voorkomen...
Een vreemdeling in de spiegel Sidney Sheldon 1996 Een man en een vrouw die elk vechten voor roem en succes, ontmoeten elkaar na een
stormachtige levensperiode in Hollywood en denken dan eindelijk het geluk te hebben gevonden.
Forthcoming Books Rose Arny 2001
Verwante stemmen / druk 8 Vikram Seth 2007-10 Een violist in een kwartet ontmoet opnieuw de verloren liefde van zijn leven in een
Londense bus en probeert haar weer voor zich te winnen.
De meester van Petersburg J.M. Coetzee 2018-11-13 De schrijver Fjodor Michaïlovitsj reist in 1869 van Dresden naar Petersburg om uit te
zoeken wat er met zijn zoon Pavel precies is gebeurd. Is hij het slachtoffer geworden van de geheime politie van de tsaar, heeft hij zelfmoord
gepleegd, of is de anarchist Sergej Netsjajev verantwoordelijk voor Pavels dood? Fjodor Michaïlovitsj verdwijnt steeds meer in het leven van
zijn zoon, en brengt een paar verwarrende en gepassioneerde nachten door met de mooie Anna Sergejevna, die hem niet dichter bij het
raadsel van Pavels verdwijnen brengen. Coetzee heeft hier in feite de schrijver Fjodor Dostojevski ten tonele gevoerd en vervlecht op een
geraffineerde wijze situaties en passages uit diens Boze geesten. Het is ook een ontroerend verslag van de pijn die een vader ervaart als hij
zijn zoon moet missen.
Airframe Michael Crichton 2014-10-09 Airframe van Michael Crichton is een adembenemende en beangstigend actuele thriller over
veiligheid in de luchtvaart en een dodelijke doofpotaffaire. Crichton is schrijver van onder meer Jurassic Park, Timeline en Zero Cool. Juist
op het moment waarop veiligheid in de publieke opinie alle aandacht heeft, vindt er een dodelijke ramp plaats hoog in de lucht aan boord
van een commerciële vlucht van Hong Kong naar Denver. Een koortsachtig en hectisch onderzoek volgt, waarin de waarheid het grootste
slachtoffer zou kunnen zijn. 'Een thriller die je ademloos uitleest en die je voor altijd in je dromen zal achtervolgen.' - Philadelphia Inquirer
American Book Publishing Record 2003
Objectgeorinteerde software engineering Stiller 2002
Your UNIX Sumitabha Das 2001 Your UNIX: The Ultimate Guide is both an outstanding pedagogical tool and an exhaustive reference. It is
the ideal text for any Unix course. It can also be used for any introductory programming course that includes Unix and for advanced courses
such as those on Operating Systems and System Administration.Excellent pedagogy is implemented throughout. Real-world examples make
it easier for students to grasp concepts while "Going Further" sections take more advanced students beyond the basics. Over nine hundred
exercises allow students to test and reinforce their understanding of material at different levels. This book also features coverage of Linux,
which is well marked so that instructors can choose to either include it in their courses or omit it. Additionally, Your UNIX has the most
extensive set of indices and appendices currently available in a Unix text.
The Indian National Bibliography 2002
Schemerlanden J.M. Coetzee 2018-11-13 Schemerlanden is het debuut van J.M. Coetzee; het verscheen in 1974. Het bestaat uit twee
novellen die beide - in verschillende tijden, maar met een verrassend overeenkomstige blik - het perverse geweld van de kolonisatie als
thema hebben. In 'Het Vietnamproject' is Eugene Dawn, een specialist op het gebied van psychologische oorlogvoering, betrokken bij een
grotesk project om de oorlog in Vietnam te beëindigen door de vijand te demoraliseren. Als hij aan een gedetailleerd rapport in het
geëigende technische jargon bezig is, verandert de anonieme, ideologische en kille taal langzamerhand in een emotioneel en aangrijpend
persoonlijk proza, waarin de problemen in zijn privéleven de overhand krijgen. 'Het relaas van Jacobus Coetzee' beschrijft de gruwelijke
wraak van de ontdekkingsreiziger Jacobus Coetzee op een Hottentottenstam die hem gevangen heeft genomen. Wanneer na zijn vrijlating
een aantal 'getemde' Hottentotslaven toch naar hun eigen stam terugkeren om van de vrijheid te genieten, besluit Jacobus in 1760,
zogenaamd op olifantenjacht, dat deze vrijheid een kort leven beschoren zal zijn.
Books in Print Supplement 2002
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Your UNIX/Linux: The Ultimate Guide Sumitabha Das 2012-01-21 Your UNIX/Linux: The Ultimate Guide, written with both users and
programmers in mind, is the ultimate UNIX/Linux text. Both pedagogical tool and exhaustive reference, it is well-suited to any course that
includes UNIX or Linux. A strong pedagogical framework sets it apart from similar texts and allows beginning students to gain a firm grasp
of fundamental concepts, while chapters on advanced topics inspire the more experienced reader to move beyond the basics. Nearly a
thousand exercises and self-test questions provide a way for students to test and reinforce their understanding of the material.
Enterprise Resource Planning Mary Sumner 2007 Studieboek op hbo-niveau met betrekking tot de keuze en de implementatie van
softwaresystemen voor het beheer van ondernemingsgegevens.
Linux Yourself Sunil K. Singh 2021-08-30 Numerous people still believe that learning and acquiring expertise in Linux is not easy, that only
a professional can understand how a Linux system works. Nowadays, Linux has gained much popularity both at home and at the workplace.
Linux Yourself: Concept and Programming aims to help and guide people of all ages by offering a deep insight into the concept of Linux, its
usage, programming, administration, and several other connected topics in an easy approach. This book can also be used as a textbook for
undergraduate/postgraduate engineering students and others who have a passion to gain expertise in the field of computer
science/information technology as a Linux developer or administrator. The word "Yourself" in the title refers to the fact that the content of
this book is designed to give a good foundation to understand the Linux concept and to guide yourself as a good Linux professional in various
platforms. There are no prerequisites to understand the contents from this book, and a person with basic knowledge of C programming
language will be able to grasp the concept with ease. With this mindset, all the topics are presented in such a way that it should be simple,
clear, and straightforward with many examples and figures. Linux is distinguished by its own power and flexibility, along with open-source
accessibility and community as compared to other operating systems, such as Windows and macOS. It is the author’s sincere view that
readers of all levels will find this book worthwhile and will be able to learn or sharpen their skills. KEY FEATURES Provides a deep
conceptual learning and expertise in programming skill for any user about Linux, UNIX, and their features. Elaborates GUI and CUI
including Linux commands, various shells, and the vi editor Details file management and file systems to understand Linux system
architecture easily Promotes hands-on practices of regular expressions and advanced filters, such as sed and awk through many helpful
examples Describes an insight view of shell scripting, process, thread, system calls, signal, inter-process communication, X Window System,
and many more aspects to understand the system programming in the Linux environment Gives a detailed description of Linux
administration by elaborating LILO, GRUB, RPM-based package, and program installation and compilation that can be very helpful in
managing the Linux system in a very efficient way Reports some famous Linux distributions to understand the similarity among all popular
available Linux and other features as case studies
De goede arts Damon Galgut 2011-03-24 Wanneer de net afgestudeerde Zuid-Afrikaanse arts Laurence Waters zich aanmeldt bij een
afgelegen, verwaarloosde kliniek voor de zwarte bevolking, is oudgediende Frank direct achterdochtig. Laurence heeft alles wat Frank in de
loop der jaren heeft verloren. Terwijl de rest van het team Laurence met wantrouwen en ontzag behandelt, groet er toch een ongemakkelijke
vriendschap tussen de twee artsen. Ook in het naburige stadje is de sfeer gespannen. De brigadegeneraal, een zelfbenoemde, lokale dictator
uit de dagen van het apartheidsregime, is opnieuw in de omgeving gesignaleerd, en in Mama's café arriveert een oude bekende die bij Frank
pijnlijke herinneringen naar boven brengt.
Het elfde gebod Jeffrey Archer 2021-10-22 Jarenlang heeft Connor Fitzgerald een dubbelleven geleid. De buitenwereld kende hem als een
hardwerkende en toegewijde vader, de CIA beschouwde hem als hun meest dodelijke wapen. Slechts een paar dagen verwijderd van zijn
uitdiensttreding krijgt hij zijn laatste opdracht te horen: het liquideren van de nieuwe Russische president, Zerimski, die een gevaar vormt
voor de Verenigde Staten. Wat Fitzgerald dan nog niet weet, is dat niet Zerimski de vijand is, maar de directeur van de CIA zelf, Helen
Dexter. Er is een geheim dat Fitzgerald met zich meedraagt en Dexter zal niet rusten voordat het geheim samen met Fitzgerald begraven
ligt. Heeft de spion het complot op tijd door om zijn eigen leven te redden? De thriller ‘Het elfde gebod’ van bestsellerauteur Jeffrey Archer
is een bloedstollend verhaal met hoog tempo, onverwachtse wendingen en enorme verbeeldingskracht. Jeffrey Archer is een Britse auteur en
voormalig politicus. Hij was vijf jaar lid van het Lagerhuis en zesentwintig jaar lid van het Hogerhuis. Archer debuteerde als schrijver in
1974 en heeft sindsdien meerdere internationale bestellers geschreven, waaronder 'Kane & Abel' en de 'Clifton-kronieken'. Naast thrillers
schrijft hij korte verhalen en toneelstukken. In zijn autobiografische trilogie 'Gevangenisdagboeken' doet hij verslag van de celstraf die hij
moest uitzitten na een veroordeling voor meineed. Jeffrey Archer is een van de meest succesvolle auteurs van het Verenigd Koninkrijk met
meer dan 320 miljoen verkochte boeken wereldwijd. Archer is getrouwd, heeft twee zoons en drie kleinkinderen en woont afwisselend in
Londen, Cambridge en op Mallorca.
De grond onder haar voeten Salman Rushdie 2003 Parafrase van de Orpheusmythe, waarin een fotograaf op zoek gaat naar zijn minnares,
een plotseling van de aardbodem verdwenen wereldberoemde popzangeres.
Vernon God Little DBC Pierre 2021-02-05 Vernon God Little is het debuut van DBC Pierre dat hem onverwijld de Man Booker Prize en een
orkaan aan persaandacht opleverde. Het is een schrijnend en hilarisch avontuur, gesitueerd in het Texaanse plaatsje Martirio - bekend van
de barbecuesaus - tijdens de nasleep van een bloedbad op een middelbare school. De roman wordt bevolkt door een meute zonderlingen,
freaks, kwekkende huisvrouwen en die ene, ontroerende adolescent met een groot talent om op het goede moment op de verkeerde plaats te
zijn. Vernon God Little is een satire die diep door het hart van hedendaags Amerika snijdt. Rauw maar erg, érg grappig. 'Niets in dit boek is
overdreven. De manier waarop we tegenwoordig leven is veel wilder en extremer dan een schrijver ooit zou kunnen bedenken', aldus DBC
Pierre zelf. 'Ik ben geen satiricus. De realiteit is de satire voorbijgegaan.'
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UNIX, a Database Approach, Featuring System V, Release 4 Sumitabha Das 1994 Introduces database managers, developers, and
programmers to the niceties of developing distributed applications through UNIX, covering filters, shell programming, relational joins, and
many other features. Original. (Advanced).
Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
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