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Simpel Yotam Ottolenghi 2021-05-27 DÉ CULINAIRE BESTSELLER
Eenvoud? Het lijkt onwaarschijnlijk bij een kookboek van Yotam
Ottolenghi, maar zijn nieuwe kookboek SIMPEL staat vol met eenvoudig te
bereiden gerechten, zonder af te doen aan de typische Ottolenghi-smaak
of verrassing. Van avocadoboter op toast met tomatensalsa, heerlijke
saffraan-mosterdscones met cheddar en piccalilly tot burrata met gegrilde
druiven en basilicum of een bevroren munt-en-pistache-chocoladecake.
SIMPEL bevat gerechten die een lust voor het oog zijn en verleidelijk
smaken. Met handige iconen zie je in een oogopslag welke kenmerken
betrekking hebben op het betreffende recept
Als je het licht niet kunt zien Anthony Doerr 2015-01-07 Een blind meisje te
midden van het geweld van de Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers
van De boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd
voor wat een verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De jonge Marie-Laure
is blind. Ze woont met haar vader in Parijs naast het Natuurhistorisch

Museum, waar hij werkt als curator. Als Marie-Laure twaalf is bezetten de
nazi's Parijs en vader en dochter vluchten naar het Bretonse Saint-Malo.
Ze hebben de grootste en meest waardevolle schat van het museum
meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit Werner Pfennig op in een
weeshuis samen met zijn jongere zusje Jutta. Werner belandt bij de
Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front gestuurd. Via Rusland
komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat van MarieLaure samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn werk al vele
gerenommeerde literaire prijzen gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan
deze roman, die door de internationale pers als een meesterwerk wordt
beschouwd en waarvan de filmrechten zijn verkocht aan 20th Century Fox.
Anthony Doerr woont met zijn vrouw en twee jonge zoons in Boisse, Idaho.
'Zijn imponerende gevoel voor detail en prachtige metaforen zijn
overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr schildert met een rijk
prozapalet dat resoneert als een klok en lang blijft hangen in je hoofd.'
Daily Mail 'Absoluut betoverend.' The Guardian 'Hij kan een scène tot
leven wekken in één enkele alinea.' The Times
Hands-On Sencha Touch 2 Lee Boonstra 2014-07-14 Get hands-on
experience building speedy mobile web apps with Sencha Touch 2.3, the
user interface JavaScript framework built specifically for the mobile Web.
With this book, you’ll learn how to build a complete touch application,
called Find a Cab, that has the look and feel of a native app on Android,
iOS, Windows, and BlackBerry devices. In the process, you’ll work with
Sencha’s model-view-controller (MVC) components for form handling,
styling, integration with outside data, and other elements. The Sencha
Touch learning curve can be steep, but if you’re familiar with JavaScript,
HTML5, CSS3, and JSON, this guide will get you up to speed through realworld examples. Learn the fundamentals, including the class and layout
systems Use the Sencha MVC architecture to structure your code
Implement data models and stores, and create an event controller Make
remote connections by implementing server proxies Save data offline by
implementing client proxies Work with view components such as maps,
lists, and floating panels Implement and handle forms, and construct a
custom theme Create production and native build packages
Het einde Elle Kennedy 2019-08-10 Het derde deel in de grappige en
steamy Off Campus-serie van Elle Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar
te lezen. Dean Di Laurentis krijgt altijd alles wat hij wil. Hij is nog geen
meisje tegengekomen dat zijn charmes kan weerstaan. Totdat hij Allie
ontmoet. Allie Hayes gaat bijna afstuderen, maar heeft nog geen idee wat
ze daarna wil gaan doen. En ze heeft het ook nog eens net uitgemaakt

met haar vriend. Een rebound met Dean, de one night stand-koning van
het populaire ijshockeyteam, kan ze niet weerstaan. Maar één ding weet
ze zeker: een herhaling van de wilde nacht met Dean gaat er niet komen.
Dean heeft een geweldige nacht met de gevatte Allie, en hij blijft daarna
maar aan haar denken. Maar Allie zegt dat het bij die ene keer moet
blijven en dat ze alleen vrienden wil zijn. Dat laat Dean niet zomaar
gebeuren en hij zet alles op alles om Allie te veroveren. Het einde is het
derde deel in de Off Campus-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op
de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Het
eerste deel, De deal, werd in Nederland en België al meer dan 25.000 keer
gelezen en geluisterd. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier
boeken die zich in dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Briar U.
De fout Elle Kennedy 2019-02-26 Het tweede deel in de grappige en
steamy Off Campus-serie van Elle Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar
te lezen. John Logan lijkt het perfecte leven te hebben: hij is een van de
sterren van het succesvolle ijshockeyteam, haalt goede cijfers en over
aandacht van vrouwen hoeft hij zeker niet te klagen. Met zijn goeie looks
en vrolijke persoonlijkheid pakt hij iedereen in. Op een avond klopt hij in
een studentenflat aan, op zoek naar het feestje van Danny. Maar Danny
blijkt daar helemaal niet te wonen. Wie er wel woont is Grace, een mooi
meisje dat psychologie studeert. Ze raken aan de praat en uiteindelijk
belanden ze samen op de bank om een film te kijken. Ze hebben een
ontzettend leuke avond, maar Logan denkt alleen dat hij beter bij Grace uit
de buurt kan blijven, omdat hij gevoelens heeft voor iemand anders. Dit
vertelt hij haar op het slechtste moment ooit. Wanneer hij zich realiseert
dat hij een grote fout heeft gemaakt omdat hij gek is op Grace, is het al te
laat. Ze wil hem zijn fout niet vergeven. Of kan hij haar toch overhalen? De
fout is het tweede deel in de Off Campus-serie van Elle Kennedy, die zich
afspeelt op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te
lezen. Het eerste deel, De deal, werd in Nederland en België al meer dan
25.000 keer gelezen en geluisterd. Ook schreef Elle Kennedy een serie
van vier boeken die zich in dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Briar U.
Nee, je bent geen gadget Jaron Lanier 2011-07-14 provocatief en
controversieel: een Amerikaanse bestseller Jaron Lanier, computergoeroe
sinds het begin van de jaren tachtig, was een van de eersten die
voorspelde hoe groot de invloed van internet zou worden op onze cultuur.
Nu, meer dan dertig jaar later, kijkt hij met zorg terug. Want sommige
keuzes die we nu voor vanzelfsprekend aannemen – dat de gebruiker van
internet anoniem is bijvoorbeeld – zijn door programmeurs gemaakt toen
de gevolgen niet waren te overzien. En nu zitten we ermee: met

onoverzichtelijke discussies vol gescheld, intimidatie op sociale netwerken,
diefstal van bestanden, en steeds meer websites die inbreuk maken op
privacy. De mens moet weer belangrijker worden dan de techniek: Nee, je
bent geen gadget is een bezield pleidooi voor het individu van een auteur
die als geen ander begrijpt wat technologie voor ons kan betekenen. Over
Jaron Lanier: ‘Lanier vindt het belangrijk dat wij achteloze skypers en msnners beseffen dat internet een publieke ruimte is. Een plek dus die we niet
alleen als consument, maar ook als bewuste burger dienen te
betreden.Dat een ervaringsdeskundige als Lanier snakt naar slimme
sturing en beperking, zou ons daarbij te denken moeten geven.’ NRC
HANDELSBLAD ‘Een provocatief en bij voorbaat controversieel boek:
helder, krachtig en overtuigend. Iedereen die geïnteresseerd is in internet,
en de manier waarop het ons alledaagse leven beïnvloedt, moet dit boek
lezen.’ MICHIKO KAKUTANI, THE NEW YORK TIMES ‘Een noodzakelijk
tegenwicht voor de holle retoriek waarmee discussies over technologie
meestal gepaard gaan.’ JOHN FREEMAN Jaron Lanier is kunstenaar,
muzikant en internetvisionair – en op al deze terreinen behoorlijk
succesvol. Hij werkte samen met onder anderen Philip Glass, Vernon
Reid, George Clinton, Ornette Coleman, Terry Riley. Hij was adviseur voor
diverse universiteiten op het gebied van moderne media. Ook is hij de
bedenker van de term virtual reality. Hij schrijft voor onder andere Wired,
Edge, en natuurlijk voor talloze online-media.
Harry Potter en de Steen der Wijzen J.K. Rowling 2015-12-08 Met een
speciale trein die vertrekt van perron 93?4 belandt Harry Potter op
Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus, waar hij alles leert
over bezemstelen, toverdranken en monsters. En uiteindelijk moet hij het
opnemen tegen zijn aartsvijand Voldemort, een levensgevaarlijke tovenaar.
Learning Patterns Lydia Hallie 2021-10-31 In this book, you will learn
design patterns, performance and rendering patterns for building highquality web applications using modern JavaScript and React. Patterns are
time-tested templates for writing code. They can be really powerful,
whether you're a seasoned developer or beginner, bringing a valuable
level of resilience and flexibility to your codebase. Whether it's better userexperience, developer-experience or just smarter architecture, the patterns
in “Learning Patterns” can be a valuable consideration for any modern web
application.
Algoritmen en datastructuren Niklaus Wirth 1989 Inleiding in het
programmeren, bestemd voor programmeurs.
Mijn verhaal Michelle Obama 2018-11-13 Toen Michelle Robinson klein
was, was haar wereld de South Side van Chicago, waar zij en haar broer

Craig in het appartement van hun ouders op de eerste verdieping een
slaapkamer deelden en waar ze in het park tikkertje speelden en waar
haar ouders, Fraser en Marian Robinson, haar opvoedden tot een
oprechte en zelfverzekerde jonge vrouw. Maar het leven bracht haar al
gauw naar heel andere werelden, onder andere de collegezalen van
Princeton, waar ze voor het eerst voelde wat het betekende om de enige
zwarte vrouw in de zaal te zijn, tot de glazen kantoortoren waar ze als
topbedrijfsjurist werkte - en waar op een zomermorgen een rechtenstudent
genaamd Barack Obama voor haar bureau verscheen en haar zorgvuldig
geplande leven in de war schopte. In dit boek beschrijft Michelle Obama
voor het eerst de beginjaren van haar huwelijk, waarin ze probeert een
evenwicht te vinden tussen haar werk en gezin enerzijds, en de snel
verlopende politieke carrière van haar man anderzijds. Ze maakt ons
deelgenoot van hun gesprekken over of hij zich kandidaat moet stellen
voor het presidentschap en als het zover is, over haar rol als populaire,
maar vaak bekritiseerde persoon in zijn campagne. Ze vertelt alles met
charme, humor en ongebruikelijke openhartigheid en geeft een levendig
verslag van binnenuit over zowel de historische lancering van haar familie
in de wereldwijde spotlights als hun leven in hetWitte Huis in die acht
gedenkwaardige jaren, waarin zij haar land leert kennen en het land haar.
Mijn verhaal voert ons door de bescheiden keukens in Iowa en de balzaal
van Buckingham Palace, door momenten van verbijsterende droefenis en
verbazingwekkende veerkracht. Het voert ons tot diep in de ziel van die
unieke, baanbrekende persoonlijkheid die ernaar streeft oprecht te blijven
en haar persoonlijke kracht en stem in dienst te stellen van hogere idealen.
Door haar verhaal eerlijk en moedig te vertellen daagt ze ons allemaal uit:
wie zijn wij en wat willen we worden?
Learning JavaScript Design Patterns Addy Osmani 2012-07-08 With
Learning JavaScript Design Patterns, you’ll learn how to write beautiful,
structured, and maintainable JavaScript by applying classical and modern
design patterns to the language. If you want to keep your code efficient,
more manageable, and up-to-date with the latest best practices, this book
is for you. Explore many popular design patterns, including Modules,
Observers, Facades, and Mediators. Learn how modern architectural
patterns—such as MVC, MVP, and MVVM—are useful from the
perspective of a modern web application developer. This book also walks
experienced JavaScript developers through modern module formats, how
to namespace code effectively, and other essential topics. Learn the
structure of design patterns and how they are written Understand different
pattern categories, including creational, structural, and behavioral Walk

through more than 20 classical and modern design patterns in JavaScript
Use several options for writing modular code—including the Module
pattern, Asyncronous Module Definition (AMD), and CommonJS Discover
design patterns implemented in the jQuery library Learn popular design
patterns for writing maintainable jQuery plug-ins "This book should be in
every JavaScript developer’s hands. It’s the go-to book on JavaScript
patterns that will be read and referenced many times in the
future."—Andrée Hansson, Lead Front-End Developer, presis!
Developing Backbone.js Applications Addy Osmani 2013-05-10 If you want
to build your site’s frontend with the single-page application (SPA) model,
this hands-on book shows you how to get the job done with Backbone.js.
You’ll learn how to create structured JavaScript applications, using
Backbone’s own flavor of model-view-controller (MVC) architecture. Start
with the basics of MVC, SPA, and Backbone, then get your hands dirty
building sample applications—a simple Todo list app, a RESTful book
library app, and a modular app with Backbone and RequireJS. Author
Addy Osmani, an engineer for Google’s Chrome team, also demonstrates
advanced uses of the framework. Learn how Backbone.js brings MVC
benefits to the client-side Write code that can be easily read, structured,
and extended Work with the Backbone.Marionette and Thorax extension
frameworks Solve common problems you’ll encounter when using
Backbone.js Organize your code into modules with AMD and RequireJS
Paginate data for your Collections with the Backbone.Paginator plugin
Bootstrap a new Backbone.js application with boilerplate code Use
Backbone with jQuery Mobile and resolve routing problems between the
two Unit-test your Backbone apps with Jasmine, QUnit, and SinonJS
Hacking Jon Mark Erickson 2004
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