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When people should go to the book stores, search start by shop, shelf by shelf, it is essentially problematic. This is why we give the books
compilations in this website. It will very ease you to look guide Ninja Squad Become A Ninja With Angular 2 Board4all as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your
method can be every best area within net connections. If you plan to download and install the Ninja Squad Become A Ninja With Angular 2 Board4all,
it is totally easy then, back currently we extend the belong to to purchase and create bargains to download and install Ninja Squad Become A Ninja
With Angular 2 Board4all in view of that simple!

K van Klara 16 - Helemaal perfect Line Kyed Knudsen 2019-09-09
Klara vindt dat ze het goed doet op school. Tijdens een
tienminutengesprek wordt gezegd dat ze wel wat meer mag zeggen in de
les. En wat moeilijkere boeken mag lezen. Plotseling voelt het alsof er
veel meer dingen zijn waar Klara niet zo goed in is. Ze doet erg haar best
om beter te worden. Om perfect te worden. Dat is alleen wel moeilijk
wanneer je de hele tijd vindt dat anderen het beter doen. Maar zijn ze
wel beter of is Klara te streng voor zichzelf? "Helemaal perfect" is het
16e deel in de populaire serie over Klara en haar vriendinnen. De boeken
kunnen onafhankelijk van elkaar worden gelezen. Line Kyed Knudsen
(geb. 1971), debuteerde in 2003 met de roman Pigerne fra Nordsletten
[De meisjes van de Noordvlakte]. In 2007 kreeg ze de Gyldendals Pippi
prijs. Line schrijft kinder- en jeugdboeken en ze geeft kinderen les in
creatief schrijven.
Mijn zoete wraak Jane Fallon 2018-06-19 Met ‘Mijn zoete wraak’ (‘My
Sweet Revenge’) is Jane Fallon terug, scherper en sterker dan ooit! Paula
heeft Robert al sinds de toneelschool altijd gesteund, ze heeft haar eigen
dromen opgegeven zodat hij de zijne kon waarmaken, en nu hij een
gevierd acteur is ziet hij haar niet meer staan. Andere vrouwen
daarentegen ziet hij maar al te graag. Paula heeft een plan. Ze zorgt dat
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Robert weer hopeloos verliefd op haar wordt, dat hij beseft hoeveel hij
aan haar te danken heeft, en wat er op het spel staat. Pas daarna zal zij
hem aan de kant zetten. Want wraak is zoet. Toch? Jane Fallon is
televisieproducent en auteur. Mijn zoete wraak is haar zesde roman. Ze
woont samen met acteur Ricky Gervais.
Bijna zijn wij aan de beurt Elisabeth Asbrink 2012-08-28 Februari 1939.
Vanuit Wenen, dat dan al door de nazi s bezet is, vertrekt een geheim
kindertransport naar Zweden: de Zweedse regering laat geen volwassen
vluchtelingen toe, maar voor honderd Joodse kinderen gaan de grenzen
tijdelijk open. Ook Otto, enig kind van Josef en Elise Ullmann, wordt zo in
veiligheid gebracht. Door een bizarre speling van het lot wordt Otto
knecht in het gezin van Hitler-aanhanger Kamprad. Ondanks de
tegenstellingen tussen hen raken diens zoon Ingvar (de latere oprichter
van IKEA) en Otto met elkaar bevriend. In Wenen wordt de situatie voor
Joden met de dag nijpender en Josef en Elise verliezen de hoop ooit met
hun zoon herenigd te worden.
ASP.NET Core 5 and Angular Valerio De Sanctis 2021-01-29 Build
robust modern web applications using .NET 5, Entity Framework Core,
and Angular 11 Key FeaturesUpdated with the latest features and
additions in ASP.NET Core 5 and Angular 11Design, build, and deploy a
Single Page Application or Progressive Web AppAdopt a full stack
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approach to handle data management, Web APIs, application design,
testing, SEO, security, and deploymentBook Description Learning fullstack development calls for knowledge of both front-end and back-end
web development. ASP.NET Core 5 and Angular, Fourth Edition will
enhance your ability to create, debug, and deploy efficient web
applications using ASP.NET Core and Angular. This revised edition
includes coverage of the Angular routing module, expanded discussion
on the Angular CLI, and detailed instructions for deploying apps on
Azure, as well as both Windows and Linux. Taking care to explain and
challenge design choices made throughout the text, Valerio teaches you
how to build a data model with Entity Framework Core, alongside
utilizing the Entity Core Fluent API and EntityTypeConfiguration class.
You’ll learn how to fetch and display data and handle user input with
Angular reactive forms and front-end and back-end validators for
maximum effect. Later, you will perform advanced debugging and
explore the unit testing features provided by xUnit.net (.NET 5) and
Jasmine, as well as Karma for Angular. After adding authentication and
authorization to your apps, you will explore progressive web applications
(PWAs), learning about their technical requirements, testing, and
converting SWAs to PWAs. By the end of this book, you will understand
how to tie together the front end and back end to build and deploy
secure and robust web applications. What you will learnImplement a web
API interface with ASP.NET Core and consume it with Angular using
RxJS observablesSet up an SQL database server using a local instance or
a cloud data storePerform C# and TypeScript debugging using Visual
Studio 2019Create TDD and BDD unit tests using xUnit, Jasmine, and
KarmaPerform DBMS structured logging using third-party providers
such as SeriLogDeploy web apps to Windows and Linux web servers, or
Azure App Service, using IIS, Kestrel, and nginxWho this book is for This
book is for experienced ASP.NET developers who already possess some
familiarity with ASP.NET Core and Angular and are looking to learn how
to use them effectively together. The fully documented code samples
(also available on GitHub) and the step-by-step implementation tutorials
make this book easy to follow.
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Het rode adresboek Sofia Lundberg 2018-10-02 Het rode adresboek van
Sofia Lundberg neemt je mee op een reis van de roaring twenties in de
jaren twintig in Stockholm, naar Parijs in de jaren dertig, via New York
naar Cornwall en uiteindelijk terug naar Stockholm. De bijna
honderdjarige Doris woont alleen in een appartement in Stockholm en
heeft sinds 1928 hetzelfde adresboek, waarin alle mensen staan die ze in
haar leven heeft ontmoet. De meeste namen zijn doorgehaald, met
daarnaast geschreven: DOOD. Wanneer Doris ziek wordt en haar nicht
Jenny haar bezoekt, vertelt Doris haar aan de hand van de namen in het
adresboek haar herinneringen. Het is een fascinerend verhaal over
vriendschap en avontuur, geluk en verdriet, en over de grote liefde die je
nooit vergeet.
Percy Jackson en de andere helden Rick Riordan 2015-09-10 De bekende
helden uit Percy Jackson en de Olympiers, De helden van Olympus en De
avonturen van de familie Kane bundelen hun krachten om samen te
strijden tegen het kwaad. In De zoon van Sobek onderzoekt Carter Kane
geruchten over een monster dat gezien is op Long Island. Daar ontmoet
hij de mysterieuze jongen Percy Jackson en hun ontmoeting is niet
bepaald vriendelijk. De tovenaar en de halfgod moeten het samen
opnemen tegen een gigantisch monster. Een maand later ontmoet
Annabeth Chase in De scepter van Serapsis de zus van Carter, Sadie. De
dochter van Athena en de jonge magiër uit Brooklyn nemen het op tegen
een vijand uit de oude wereld, Serapis. Nog verontrustender dan deze op
macht beluste god zelf, is de openbaring dat hij wordt bestuurd door
iemand die Sadie maar al te goed kent… In De kroon van Ptolomy
dreigen er nieuwe problemen. Een oude Egyptische magier genaamd
Setne, is uit de dood opgestaan en experimenteert met Egyptische en
Griekse magie in een poging om zelf een god te worden. Zijn krachten
zijn zo groot, dat de vier helden samen zullen moeten werken om hem te
verslaan.
ASP.NET Core 3 and Angular 9 Valerio De Sanctis 2020-02-14 Build a
simple, yet fully-functional modern web application using .NET Core 3.1,
Entity Framework Core and Angular 9 Key FeaturesExplore the latest
edition of the bestselling book ASP.NET Core 2 and Angular 5Design,
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build and deploy a Single Page Application or Progressive Web App with
ASP.NET Core and AngularAdopt a full stack approach to handle data
management, Web APIs, application design, testing, SEO, security and
deploymentBook Description Learning full stack development calls for
knowledge of both frontend and backend web development. By covering
the impressive capabilities of ASP.NET Core 3.1 and Angular 9, right
from project setup through to the deployment phase, this book will help
you to develop your skills effectively. The book will get you started with
using the .NET Core framework and Web API Controllers to implement
API calls and server-side routing in the backend. Next, you will learn to
build a data model with Entity Framework Core and configure it using
either a local SQL Server instance or cloud-based data stores such as
Microsoft Azure. The book will also help you handle user input with
Angular reactive forms and frontend and backend validators for
maximum effect. You will later explore the advanced debugging and unit
testing features provided by xUnit.net (.NET Core) and Jasmine, as well
as Karma for Angular. Finally, you will implement various authentication
and authorization techniques with the ASP.NET Core Identity system and
the new IdentityServer, as well as deploy your apps on Windows and
Linux servers using IIS, Kestrel, and Nginx. By the end of this book, you
will be equipped with the skills you need to create efficient web
applications using ASP.NET Core and Angular. What you will
learnImplement a Web API interface with ASP.NET Core and consume it
with Angular using RxJS ObservablesCreate a data model using Entity
Framework Core with code-first approach and migrations supportSet up
and configure a SQL database server using a local instance or a cloud
data store on AzurePerform C# and JavaScript debugging using Visual
Studio 2019Create TDD and BDD unit test using xUnit, Jasmine, and
KarmaImplement authentication and authorization using ASP.NET
Identity, IdentityServer4, and Angular APIBuild Progressive Web Apps
and explore Service WorkersWho this book is for This book is for
experienced ASP.NET developers who already know about ASP.NET
Core and Angular and are looking to learn more about them and
understand how to use them together to create production-ready Single
ninja-squad-become-a-ninja-with-angular-2-board4all

Page Applications (SPAs) or Progressive Web Applications (PWAs).
However, the fully-documented code samples (also available on GitHub)
and the step-by-step implementation tutorials make this book easy-tounderstand - even for beginners and developers who are just getting
started.
Vervloekingen Laure Eve 2019-01-18 Het langverwachte vervolg op De
Graces Alle families hebben zo hun geheimen. Op de familie Grace rust
een vloek. Na alle verontrustende gebeurtenissen van de afgelopen
maanden zijn de Graces vastbesloten om hun geheimen te begraven en
terug te keren naar het gewone leven, maar de vloek die op de familie
rust weerhoudt hen daarvan. Wanneer Summer Grace een mysterieuze
set tarotkaarten vindt, wordt de allesomvattendheid van deze dodelijke
vloek pas echt duidelijk. Ze ontdekt dat haar vroegere vriendin River de
sleutel is tot het verbreken ervan. Als zij de heksenkring van Thalia,
Fenrin en Summer aanvult, zullen ze daar alle vier een enorme kracht
aan ontlenen. Het is een groot risico. Zíj is een groot risico. Maar zo veel
macht is dat risico toch wel waard? Vervloekingen is een verslavend,
duister en spannend verhaal dat bruist van de magie.
Angular Ferdinand Malcher 2020-10-08 Der bewährte Einstieg in
Angular – gut erklärt und praxisnah Mit einem anspruchsvollen
Beispielprojekt führen Ferdinand Malcher, Johannes Hoppe und Danny
Koppenhagen Sie durch die Welt von Angular. Lernen Sie von ihnen
Schritt für Schritt, wie Sie modulare Single-Page-Anwendungen
entwickeln. Die Autoren sind erfahrene Workshopleiter, Entwickler und
internationale Konferenzsprecher. Aufgrund ihres Engagements rund um
das Buch und Angular wurden Ferdinand und Johannes als Google
Developer Experts (GDE) ausgezeichnet. In diesem praktischen
Nachschlagewerk vermitteln sie die Best Practices aus ihrer täglichen
Arbeit mit Angular. Praktisch: Der Programmcode zu jeder einzelnen
Entwicklungsphase ist auf GitHub verfügbar. So können Sie alle Schritte
gut nachvollziehen und auch Teile überspringen. Behandelt werden
unter anderem folgende Themen: - Reaktive Programmierung mit RxJS State Management mit Redux und NgRx - Testing mit Jasmine, Karma
und Protractor - Routing, Guards und Modulsystem - HTTP und
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Interceptoren - Formularverarbeitung - Dependency Injection und
Services - Internationalisierung (i18n) - Server-Side Rendering Progressive Web Apps (PWA) und NativeScript Das Buch setzt
Vorkenntnisse in JavaScript, HTML und CSS voraus. Wer noch nicht mit
TypeScript vertraut ist, findet hier eine kompakte Einführung. Auf der
Website zum Buch werden außerdem regelmäßig Aktualisierungen und
Neuigkeiten rund um Angular veröffentlicht. Neu in dieser Auflage Durchgängig aktualisiert auf Angular 10 und neuere Versionen Deployment mit Docker Progressive Web Apps (PWA) - Angular Elements
- OAuth 2 und OpenID Connect - Viele Ergänzungen und Korrekturen
Artemis Fowl en de tijdparadox Eoin Colfer 2010-06-07 Artemis Fowl
staat tegenover zijn dodelijkste vijand: zichzelf. Problemen zijn Artemis
niet vreemd. Integendeel, hij lijkt er wel een magneet voor te zijn.
Mensetende trollen, gewapende en gevaarlijke (niet te vergeten hightech) elfen, vuurgooiende aardmannen hij heeft ze allemaal voorbij zien
komen. Hij had besloten om zich vanaf nu te gaan richten op criminaliteit
van het meer magische soort. Maar nu is zijn moeder ernstig ziek.
Artemis Fowl moet terug in de tijd om het enig beschikbare medicijn te
stelen uit de greep van het jonge, criminele meesterbrein: Artemis Fowl.
Inderdaad Samen met elfenkapitein Holly Short aan zijn zijde, gaat
Artemis Fowl de strijd aan met zichzelf. De rampspoed kan beginnen.
De weg van het zwaard Chris Bradford 2013-07-05 Na een jaar training
als samoerai zit Jack in de problemen. Hij bereidt zich voor op de Cirkel
van Drie, een oud ritueel dat zijn moed, kunde en geest tot het uiterste
zal testen. Tegelijkertijd heeft hij ruzie met medeleerling Kazuki en zijn
bende. En zijn dodelijke rivaal, de ninja genaamd Drakenoog, kan elk
moment toeslaan. Is hij in staat om de Weg van het Zwaard meester te
worden?
Elke seconde telt Sophie McKenzie 2020-06-23 Charlie en Nat zijn op de
vlucht. Hun plan om een terroristische organisatie te ontmaskeren is
mislukt, en de betrokken politicus beweert nu dat zíj terroristen zijn. De
jeugdthriller Elke seconde telt is het bloedstollende vervolg op 1 seconde
van Sophie McKenzie, die met haar debuut Vermist bijna elke juryprijs in
Engeland won. Voor jongeren vanaf 13 jaar. Met politie niet betredenninja-squad-become-a-ninja-with-angular-2-board4all

elastiek. Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun poging om een
terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt. De betrokken
politicus, die torenhoog in de peilingen staat, loopt vrij rond. En híj
beschuldigt juist Charlie en Nat van terrorisme! Met de politie en de
terroristen achter hen aan, ziet Charlie ziet maar één uitweg: ze moet in
haar eentje naar het hol van de leeuw om bewijs tegen hem te
verzamelen. Durft ze dat? Zal het haar lukken om hun onschuld te
bewijzen?
Iedere dag, ieder uur Natasa Dragnic 2011-05-03 Op het moment dat
de driejarige Dora de crèche binnen stapt, valt Luka flauw. Dora kust
hem wakker en vanaf dan zijn de twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora
op een warme septemberdag met haar ouders naar Parijs verhuist en
Luka achterblijft in Kroatië. Zestien jaar later brengt het toeval hen
opnieuw bij elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen
doorbrengen, lijken de opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka
moet eerst nog wat zaken afhandelen in Kroatië, en belooft zo snel
mogelijk weer terug te komen. Maar dan hoort Dora niets meer van hem
Bijna thuis Jean Kwok 2014-05-22 De elfjarige Kimberly Chang en haar
moeder verhuizen van Hongkong naar New York. Daar wonen ze
noodgedwongen in een morsig, onverwarmd appartement in Brooklyn.
Op school is Kim een buitenstaander doordat ze nauwelijks Engels
spreekt. Na schooltijd moet ze haar moeder helpen bij haar werk in een
sweatshop, waar ze spijkerbroeken maakt. Zwaar en stoffig werk, maar
ze ontmoet er ook de knappe Matt. Ondanks alle tegenslagen blijkt Kim
een getalenteerde leerling met een wiskundeknobbel te zijn, en ze slaagt
erin een beurs te krijgen voor een vooraanstaande particuliere school.
Kim groeit op tot een ambitieuze jonge vrouw. Ze overwint vele obstakels
en vecht voor een beter leven, maar net wanneer alles waarvoor ze heeft
gewerkt binnen bereik is, raakt ze zwanger van Matt...
De eeuwige code Eoin Colfer 2009-10-31 De immer vindingrijke, jonge
meestercrimineel Artemis Fowl weet een supercomputer te bouwen met
behulp van gestolen elfentechnologie, de zogenaamde Zie-Kubus, die alle
aardse computers overbodig maakt. Artemis staat zichzelf een laatste
illegaal avontuur toe, en gaat in zee met de Amerikaanse zakenman, met
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wie hij de computer wil ruilen voor goud zijn favoriete substantie. De
ontmoeting loopt niet bepaald volgens plan: Spiro gaat er met de ZieKubus vandoor en verwondt Artemis bodyguard Butler. Om de in
levensgevaar verkerende Butler te redden, ziet Artemis zich gedwongen
de hulp in te roepen van zijn oude rivaal Holly Short. Op miraculeuze
wijze redt Holly het leven van Butler, maar er is een probleem: Butler is
opeens vijftien jaar ouder geworden. Daarom wordt Butlers zusje Juliet
gerekruteerd als tijdelijke bodyguard, en reizen ze samen af naar
Chicago om de Zie-Kubus terug te krijgen en om definitief af te rekenen
met Spiro.
Liefde van A tot Z S.K. Ali 2020-08-27 Een bijzonder verhaal over het
vinden van liefde Een wonder: iets dat je heel bijzonder vindt, zelfs al is
het eigenlijk heel gewoon. Zoals de frietjes van de moeder van Adam die
ze samen maakten. Een rariteit: iets vreemds, of iets dat je aan het
denken zet. Zoals de docent van Zayneb die zijn klas maar blijft
voorhouden hoe ‘slecht’ moslims zijn. Zayneb, de enige moslim in de
klas, is niet slecht. Ze is kwaad. Als ze geschorst wordt, vertrekt Zayneb
naar haar tante in Doha, Qatar. Ze voelt zich schuldig omdat ze ook haar
vriendinnen in de problemen heeft gebracht en ze belooft zichzelf om
minder confronterend te worden. Adam heeft multiple sclerose, de ziekte
waaraan hij zijn moeder verloor, en vertrekt ook naar Doha om zijn
familie te bezoeken. Hij probeert om zijn diagnose geheim te houden
voor zijn vader en zusje. Zayneb en Adam ontmoeten elkaar op het
vliegveld. En dan? Dan volgt er een verzameling van wonderen en
rariteiten.
Vanuit het duister stralend licht Petina Gappah 2020-01-10 ‘Vanuit het
duister stralend licht’ van Petina Gappah gaat over de Schotse
missionaris en ontdekkingsreiziger Dokter David Livingstone die in 1873
overlijdt in een gehucht in West-Afrika. Zijn rouwende bedienden
besluiten het ontzielde lichaam naar de dichtstbijzijnde havenstad te
vervoeren, waar ze het aan de koloniale machthebber zullen overdragen
voor een waardige begrafenis in Livingstones thuisland. De tocht van
meer dan tweeënhalfduizend kilometer leggen ze lopend af, de stoffelijke
resten op hun schouders. Dit waargebeurde verhaal heeft Petina Gappah
ninja-squad-become-a-ninja-with-angular-2-board4all

al haar hele leven gefascineerd. In ‘Vanuit het duister stralend licht’
geeft ze een stem aan Livingstones trouwe entourage. Vanuit de
perspectieven van de mondige Halima en de diepgelovige Jacob vertelt
Gappah over de heldenmoed van de bedienden en de ontberingen die ze
geleden hebben uit liefde voor de gestorven Livingstone. Maar ook over
de intriges waaraan de hele onderneming bijna ten onder gaat.
Kamp Halfbloed vetrouwelijk Rick Riordan 2017-10-10 Kamp Halfbloed
Vertrouwelijk van Rick Riordan Een exclusief kijkje in Kamp Halfbloed!
Apollo heeft een introductievideo gemaakt voor nieuwkomers in Kamp
Halfbloed (zelfingenomen als hij is heeft hij die zelf geschreven,
geregisseerd, geacteerd en gezongen). Percy en de andere bekende
halfgoden vinden dit zo’n verschrikking dat ze zelf antwoord gaan geven
op vragen als ‘Wat is dit eigenlijk voor plek?’ en ‘Mag ik het Kamp
Halfbloed-T-shirt houden?’ Nieuwelingen komen alles te weten over wat
er speelt in het kamp en waar wat te vinden is. Maar het boek is meer
dan een verkenning van de gebouwen en terreinen. Het staat vol met
inside information en roddels van en over de bekende helden. En
natuurlijk staan er ook wat goddelijke wijze woorden van de god Apollo
in, omdat… nou ja, omdat de auteurs liever niet neergehaald willen
worden. Lees alle series van Rick Riordan! Percy Jackson (5 delen)
Helden van Olympus (5 delen) De avonturen van de familie Kane (3
delen) Magnus Chase en de goden van Asgard (3 delen) De beproevingen
van Apollo (2 delen verschenen)
Het gewicht van een piano Chris Cander 2019-10-03 Het gewicht van
een piano van Chris Cander is een meeslepende roman over de vlucht
van een joods gezin en de reis van een jonge vrouw, voor altijd
verbonden door een bijzonder instrument Het gewicht van een piano van
Chris Cander is een ontroerende historische roman tegen de achtergrond
van de Koude Oorlog. Voor de lezers van Haar naam was Sarah en
Seringenmeisjes. Sovjet-Unie, 1962. De achtjarige Katja luistert naar de
oude bovenbuurman, die elke nacht pianospeelt. Er wordt gefluisterd dat
hij een gedeserteerde SS’er is, maar Katja krijgt een band met hem. Na
zijn overlijden erft zij de antieke Blüthner-piano. Wanneer ze later trouwt
met een joodse man, is het niet langer veilig voor hen in Rusland. Ze
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emigreert met haar gezin naar Amerika en de piano raakt zoek tijdens
hun vlucht. Californië, 2012. De zesentwintigjarige Clara moet op zoek
naar een nieuw appartement. De verhuizing wordt bemoeilijkt door de
piano, die ze van haar vader voor haar twaalfde verjaardag heeft
gekregen, kort voordat haar beide ouders omkwamen bij een brand. In
een opwelling zet Clara de piano te koop. Als snel meldt zich een koper,
die Clara toch weer aan het twijfelen brengt: wil ze er wel van af? Het
gewicht van een piano gaat over herinnering, identiteit en de helende
kracht van muziek. 'Een begenadigd verhalenverteller.' - The New York
Times ‘Het gewicht van een piano is ontroerend als een meeslepende
melodie; het laat je niet los en is onmogelijk te vergeten.’ – Christina
Baker Kline 'Cander grijpt de lezer direct bij het begin van deze mooi
geschreven roman.' - Kirkus Reviews
Oranje in revolutie en oorlog. Een Europese geschiedenis, 1772-1890
Jeroen Koch 2018 Drie vorsten uit het Huis Oranje-Nassau regeerden
tussen 1813 en 1890 over het Koninkrijk der Nederlanden, maar hun
koningschap was weinig vanzelfsprekend. Willem I (1772-1843) was bij
geboorte voorbestemd om stadhouder van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden te worden, als opvolger van zijn vader,
erfstadhouder Willem V. De Oranjefamilie werd echter uit de Republiek
verjaagd en zwierf bijna twee decennia door Europa, dat door de Franse
Revolutie en de napoleontische oorlogen in chaos verkeerde. In 'Oranje
in revolutie en oorlog' bekijkt historicus Jeroen Koch de geschiedenis van
de Oranjevorsten vanaf de nadagen van de Republiek tot aan het begin
van het moderne Nederland, en plaatst voor het eerst het wedervaren
van de Oranjedynastie in een Europese context.
Eva's dochters Lynn Austin 2013-09-24 Vier generaties vrouwen dragen
allemaal de gevolgen van een vreselijk geheim. Een meeslepend verhaal
over vier onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises en hun
overwinningen. Een diep verlangen naar liefde en waardigheid verbindt
de vier vrouwen in dit ontroerende boek. Zij moeten leren omgaan met
de keuzes die zij maakten en die hun moeders vóór hen maakten. Maar
de vicieuze cirkel die hen al tientallen jaren gevangen houdt, blijkt
moeilijk te doorbreken.¶Al meer dan vijftig jaar leeft de tachtigjarige
ninja-squad-become-a-ninja-with-angular-2-board4all

Emma Bauer met een geheim, dat zij uit alle macht verborgen heeft
gehouden. Maar als zij ziet hoe het huwelijk van haar kleindochter in het
slop raakt, realiseert Emma zich dat de leugens over haar eigen huwelijk
de levens van haar dierbaren verwoesten. Kan zij haar kleindochter
helpen de erfenis van verkeerde keuzes van zich af te werpen? Of neemt
zij haar geheim en haar gebroken hart mee het graf in?¶Een meeslepend
verhaal over vier onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises en
hun overwinningen.¶Lynn Austin schreef vele succesvolle romans,
waaronder De boomgaard, Bevrijdend licht, Eigen wegen en Het huis van
mijn moeder. Naast auteur is ze een veelgevraagd spreekster. Ze woont
met haar gezin in Illinois.
Kunstgeschiedenis voor Dummies / druk 1 Jesse Bryant Wilder 2010-02
De wintersoldaat Daniel Mason 2019-03-14 Wenen, 1914. Lucius is een
tweeëntwintigjarige geneeskundestudent als Europa in de greep raakt
van de Eerste Wereldoorlog. Meegesleept door romantische verhalen
over operaties op het slagveld neemt hij dienst in het leger en rekent op
een aanstelling bij een goedgeorganiseerd veldhospitaal. Maar als hij
aankomt in een gevorderde kerk ergens ver afgelegen in een dal in de
Karpaten, treft hij een ijskoude, door tyfus geteisterde buitenpost aan.
Alle dokters zijn gevlucht; de enige achterblijver is een mysterieuze
verpleegster, zuster Margareta. Maar Lucius heeft nog nooit een scalpel
gehanteerd. En terwijl de oorlog voortraast over het winterse landschap,
wordt hij verliefd op de vrouw van wie hij een primitief soort
geneeskunde leert. Dan wordt er op een dag, vanuit de sneeuw, een
bewusteloze soldaat binnengedragen, wiens uniform is volgepakt met
vreemde tekeningen. Hij lijkt niet meer te redden, totdat Lucius een
beslissing neemt die het leven van de dokter, de patiënt en de zuster
voorgoed zal veranderen. Van de vergulde balzalen in het keizerlijke
Wenen tot de bevroren wouden van het Oostelijk front, van armzalige
operatiekamers tot slagvelden met woeste kozakken te paard: De
wintersoldaat is een verhaal over oorlog en geneeskunde, over loyaliteit,
over liefde in turbulente tijden en, uiteindelijk, over de fouten die we
begaan en de zeldzame kansen die we krijgen om het goed te maken.
Op commando Tom Clancy 2014-05-20 Dertig jaar geleden, toen hij nog
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een jonge CIA-analist in Londen was, assisteerde Jack Ryan bij het
onderzoek naar de dood van een Brits geheim agent. Het onderzoek
leidde naar een Zwitserse bank die bij een internationale fraudezaak
betrokken was, en naar een KGB-moordenaar met de codenaam Zenith.
Ryan zou de moordenaar nooit te pakken krijgen, maar in de
schaduwwereld van de geheime diensten kan uiteindelijk niets verborgen
blijven. In het hedendaagse Rusland is een nieuwe sterke man
opgestaan, de charismatische president Valeri Volodin. In het diepste
geheim heeft Volodin een reeks gebeurtenissen in gang gezet die van
Rusland weer een gevreesde wereldmacht moet maken. De rest van de
wereld, inclusief de Verenigde Staten van president Jack Ryan jr., zal
weer sidderen en beven voor de machtige Beer...
Een van ons liegt Karen M. McManus 2017-05-31 Vier studenten, vier
geheimen, één moord De zeventienjarige Simon Kelleher heeft Bayview
Highs beruchte roddel-app ontwikkeld. Hij kondigt groots aan dat hij
sappige nieuwe verhalen over vier populaire medescholieren gaat
onthullen. Maar dan sterft hij onverwacht voor hun neus. Bronwyn,
Cooper, Addy en Nate - het brein, de atleet, de prinses en de crimineel
van de school - zijn het onderwerp van Simons roddels en veranderen in
verdachten zodra bekend wordt dat zijn dood geen ongeluk was. Wie is
er te vertrouwen? Wie van hen is schuldig? Ieder van hen heeft iets te
verberen. Ieder van hen zou het gedaan kunnen hebben, om te
voorkomen dat de roddels op de app onthuld zouden worden. En een van
hen liegt.
ASP.NET Core 6 and Angular Valerio De Sanctis 2022-04-06 Design,
build and deploy robust web applications using ASP.NET 6, Angular 13,
and Entity Framework Core Key FeaturesThe most up-to-date book that
covers cutting-edge features released in ASP.NET Core 6 and Angular
13Create a production-ready Single-Page Application (SPA) or
Progressive Web Application (PWA)Adopt a full-stack approach to handle
data management, API documentation, Web APIs, end-to-end testing,
security, and deploymentBook Description Every full-stack ninja needs
the tools to operate on front-end and back-end application development.
This web app development book takes a hands-on, project-based
ninja-squad-become-a-ninja-with-angular-2-board4all

approach to provide you with all the tools and techniques that web
developers need to create, debug, and deploy efficient web applications
using ASP.NET Core and Angular. The fifth edition has been updated to
cover advanced topics such as Minimal APIs, Web APIs with GraphQL,
real-time updates with SignalR, and new features in .NET 6 and Angular
13. You begin by building a data model with Entity Framework Core,
alongside utilizing the Entity Core Fluent API and
EntityTypeConfiguration class. You'll learn how to fetch and display data
and handle user input with Angular reactive forms and front-end and
back-end validators for maximum effect. Later, you will perform
advanced debugging and explore the unit testing features provided by
xUnit.net (.NET 6) and Jasmine, as well as Karma for Angular. After
adding authentication and authorization to your apps, you will explore
progressive web applications, learning about their technical
requirements, testing processes, and how to convert a standard web
application to a PWA. By the end of this web development book, you will
understand how to tie together the front-end and back-end to build and
deploy secure and robust web applications. What you will learnUse the
new Visual Studio Standalone TypeScript Angular templateImplement
and consume a Web API interface with ASP.NET CoreSet up an SQL
database server using a local instance or a cloud datastorePerform C#
and TypeScript debugging using Visual Studio 2022Create TDD and BDD
unit tests using xUnit, Jasmine, and KarmaPerform DBMS structured
logging using providers such as SeriLogDeploy web apps to Azure App
Service using IIS, Kestrel, and NGINXLearn to develop fast and flexible
Web APIs using GraphQLAdd real-time capabilities to Angular apps with
ASP.NET Core SignalRWho this book is for This book is for experienced
ASP.NET developers who already possess some familiarity with ASP.NET
Core and Angular and are looking to learn how to use them effectively
together. The fully documented code samples (also available on GitHub)
and the step-by-step implementation tutorials make this book easy to
follow.
Artemis Fowl en het Atlantiscomplex Eoin Colfer 2011-05-31 Het
zevende deel van de wereldwijde bestsellerserie Artemis Fowl heeft een
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groep elfen verzameld in IJsland om daar een plan te presenteren dat de
opwarming van de aarde moet stoppen. Maar Artemis is zichzelf niet. Hij
gedraagt zich vreemd, anders... Volgens de elfen lijdt hij aan het
Atlantiscomplex: waanvoorstellingen en dwangmatig neurotische
stoornissen als gevolg van zijn hoogbegaafdheid en het resultaat van
blootstelling aan extreem veel feeënmagie op jonge leeftijd. Kapitein
Holly Short van de elfBI weet niet wat ze moet doen. Ondertussen valt
een leger ruimterobots de ondergrondse vulkanen aan en zolang Artemis
briljante geest vertroebeld is, staat hij machteloos. Kan Holly Artemis
genezen voordat de robots alle levensvormen op aarde vernietigen?
Helsinki noir James Thompson 2013-11-27 Helsinki Noir is het derde deel
in de inspecteur Vaara-serie. `Een must voor fans van Stieg Larsson en
Henning Mankell. Booklist (starred review) In dit derde deel van de
Inspecteur Vaara-serie vertelt Kari zijn vrouw twee dagen na de geboorte
van hun dochter dat hij een zware operatie moet ondergaan vanwege een
hersentumor én dat hij gerekruteerd is voor een black ops-missie. Nadat
hij hersteld is van de operatie, gaat hij aan de slag. De geheime eenheid
is klein, rapporteert rechtstreeks aan het hoofd van de nationale politie
en begint schoon schip te maken. De zware jongens van Helsinki worden
zonder genade van hun geld, drugs en illegale wapens beroofd. Maar
Karis team is te goed en hun acties hebben onbedoelde gevolgen. Alsof
dat niet genoeg is krijgt Vaara, van de president zelf, de zaak van de
moord op de meest vooraanstaande Finse immigrantenrechtadvocate
toegewezen en krijgt hij te maken met de onopgeloste ontvoering van
miljonairskinderen. Na eerder aan de dood te zijn ontsnapt dreigt het
hem alsnog te veel te worden als hij moet kiezen tussen gerechtigheid en
zijn familie
De weg van de draak Chris Bradford 2013-07-05 Dit derde deel van de
serie De jonge samoerai speelt zich af in feodaal Japan, 1613. Onder
dreiging van oorlog moet Jack laten zien uit welk hout hij gesneden is.
Samoeraifamilies kiezen partij en het eerste bloed vloeit: Jack moet alles
gebruiken wat hij op de samoeraischool heeft geleerd. Zijn leven en dat
van zijn vrienden hangt af van de tweezwaardenstijl, de geheime
zwaardstijl van de legendarische Masamoto Takeshi. Maar eerst moet
ninja-squad-become-a-ninja-with-angular-2-board4all

Jack de schat van zijn vader terugveroveren op de gevaarlijke ninja
Drakenoog. Gaat Jack slagen, of sterft hij een pijnlijke dood?
Het blauwe huis Preeta Samarasan 2011-10-07 Wanneer het
dienstmeisje van de welgestelde familie Rajasekharan om onduidelijke
redenen wordt ontslagen, is dat de laatste in een reeks gebeurtenissen
die het leven van de zesjarige Aasha op zijn kop hebben gezet. Binnen
enkele weken is haar grootmoeder op mysterieuze wijze om het leven
gekomen en is haar oudste zus voorgoed naar Amerika vertrokken. Aasha
blijft eenzaam achter, gestrand in een familie die langzaam uit elkaar
valt. Tegen de achtergrond van het zinderende Maleisië van de jaren
zestig gaat het verhaal terug in de tijd, om stapje voor stapje de duistere,
complexe geheimen en leugens van een immigrantenfamilie te onthullen.
Het blauwe huis is een krachtige, indrukwekkende roman. Het
wonderschone taalgebruik en de superieure opbouw zullen de lezer
gevangen houden tot de laatste pagina.
Het verdoemde zwaard Rick Riordan 2016-01-20 Magnus Chase is
altijd een onrustige jongen geweest. Sinds de mysterieuze dood van zijn
moeder leeft hij in de straten van Boston. Op een dag wordt hij
opgespoord door een man die hij nog nooit eerder heeft ontmoet, een
man van wie zijn moeder beweerde dat hij gevaarlijk zou zijn. De man
vertelt hem een onmogelijk geheim: Magnus is de zoon van een Noorse
god. En dat is niet alles: de goden van Asgard bereiden zich voor op een
oorlog. Om Ragnarok - de ondergang van de goden - te voorkomen, moet
Magnus in de Negen Werelden op zoek naar een wapen dat al duizend
jaar onvindbaar is. Wanneer een vurige aanval door reuzen hem dwingt
te kiezen tussen zijn eigen veiligheid en het leven van honderden
onschuldigen, maakt Magnus een fatale beslissing. Soms is de enige
manier om een nieuw leven te beginnen door eerst te sterven...
De komst van de kracht Nora Roberts 2020-05-22 Het derde en laatste
deel van de internationale bestsellerserie De bron Nadat de ziekte die
bekend staat als ‘de Plaag’ de beschaving heeft vernietigd, is magie
gemeengoed geworden. Fallon Swift heeft haar jonge jaren gespendeerd
aan het bestuderen van deze magie. Ze zal niet rusten voordat ze
degenen heeft bevrijd die eindeloos zijn opgejaagd en geteisterd door de
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regering of de fanatieke Strijders voor Zuiverheid. Gesterkt door de band
die ze deelt met haar medestrijder Duncan, is Fallon er al in geslaagd om
velen in veiligheid te brengen. Nu moet ze hen helpen genezen en ervoor
zorgen dat ze het licht en vertrouwen in zichzelf herontdekken. Ze heeft
haar zinnen gezet op niets minder dan het bolwerk van de vijand, en
moet proberen het mystieke schild dat hen ooit allemaal beschermde te
herstellen. Maar hoewel Fallon vanaf haar geboorte al De Ene is
geweest, is ze nog steeds in haar eentje – en als ze wordt geconfronteerd
met een oude aartsvijand zal ze een heel leger nodig hebben. De pers
over Het begin en Vanuit het duister ‘Alle ingrediënten voor een goede
thriller worden ingezet, met een grandioos resultaat.’ The New York
Times ‘Roberts weet precies hoe ze haar publiek moet betoveren. Het
begin zit vol hartverscheurende verliezen, ijzingwekkende ontsnappingen
en afgrijselijke gevechten. Pak een warme kop thee, kruip met dit boek
op de bank en bid dat jij een van de overlevenden bent.’ The Washington
Post ‘Spannend, goed doordacht en bijzonder interessant. Vanuit het
duister is een abso-lute must-read voor de fantasyfans.’ Playwatchread.nl
De verloren kolonie (dl. 5) Eoin Colfer 2010 Artemis Fowl, de jonge Ierse
meestercrimineel, wordt door een fee ingezet in de strijd tegen demonen
en wordt daarbij uitgedaagd door een andere whizzkid. Vanaf ca. 14 jaar.
Het bedrog van Opal Eoin Colfer 2010-11-30 Het veertienjarige criminele
genie Artemis Fowl weet op geniale wijze het beroemde kunstwerk De
elfendief uit een bankkluis te ontvreemden. Wanneer hij de authenticiteit van het schilderij wil vaststellen, weet Butler, Artemis'
bodyguard, nog maar net een aanslag op zijn jonge meester te verijdelen.
Welke vijand heeft het op Artemis' leven voorzien? Op hetzelfde moment
wordt Holly Short samen met haar elfBI-commandant Julius Root in een
hinderlaag gelokt. Voor de surveillancecamera's lijkt het net alsof Holly
haar commandant neerschiet, alvorens uit de hinderlaag te ontsnappen
en naar de oppervlakte te vertrekken. Wie zal Holly geloven als ze vertelt
dat ze Julius Root juist probeerde te redden? Het wordt al snel duidelijk
wie er verantwoordelijk is voor de problemen: Opal Koboi. Na het
mislukken van de koboldenopstand leek de kwaadaardige
ninja-squad-become-a-ninja-with-angular-2-board4all

rebellenleidster in een diepe coma beland te zijn Maar eenmaal ontwaakt
uit haar schijncoma wil ze wraak nemen op iedereen die
verantwoordelijk was voor haar falen: Holly Short, Julius Root en Artemis
Fowl. Een flitsend, modern sprookje.' HET PAROOL Spannend, vol
technologische en futuristische trucs.' NBD
Maximum Rocknroll 2002
Spiegeldoolhof Jia Tolentino 2020-03-31 Jia Tolentino’s blik is die van de
millennial, gevormd door een online leven en een gebrek aan
economische stabiliteit. Maar geen millennial kijkt zo ver als zij. En zo
weet ze de onderwerpen die er in dit internettijdperk het meest toe doen
te doorgronden als geen ander. Of het nu gaat over social media, de
obsessie met fysieke perfectie, vrouwen in de literatuur, of het
zelfbedrog en het gehossel die deze tijd op allerlei manieren kenmerken,
Jia Tolentino doorziet wat we onszelf en elkaar voorspiegelen. De negen
essays, die meanderen tussen autobiografie en cultuurkritiek, leggen
bloot hoe moeilijk het is om onszelf echt te zien in een maatschappij waar
alles draait om het ego.
De Cirkel Dave Eggers 2021-10-19 De moderne klassieker van Dave
Eggers Mae Holland kan haar geluk niet op als ze wordt aangenomen bij
de Cirkel, het machtigste internetbedrijf ter wereld. De persoonlijke emails van de gebruikers, hun sociale media, betalingsverkeer en
aankopen zijn met elkaar verbonden door een universeel
besturingsprogramma. Het resultaat: iedereen heeft slechts één online
identiteit. Een nieuw tijdperk van openheid en gemeenschapszin is
aangebroken. Mae laat zich meeslepen door de energie van het bedrijf,
de groepsactiviteiten en de feestjes, de oneindige mogelijkheden – zelfs
als ze het leven buiten de campus langzaam uit het oog verliest, een
ontmoeting met een collega haar in verwarring brengt, en haar bijdrage
aan de Cirkel steeds meer openbaar wordt. De Cirkel is een intelligente,
scherpe en spannende roman die vragen oproept over ons geheugen,
onze geschiedenis, privacy, democratie en de grenzen aan onze kennis
van de wereld.
Het schip der doden Rick Riordan 2018-01-09 Het schip der doden van
Rick Riordan Het slot van de spannende serie over Magnus Chase
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Magnus Chase, die ooit een dakloze tiener was, is nu een van Odins
einherji-krijgers en hij woont in Hotel Walhalla. Als zoon van Frey, de
god van de zomer, vruchtbaarheid en gezondheid, is Magnus van nature
niet zo geneigd om te vechten. Maar gelukkig heeft hij sterke, trouwe
vrienden; Hearthstone de elf, Blitzen de dwerg en Samira de Walkure.
Samen hebben ze Fenriswolf verslagen en met reuzen gevochten om de
hamer van Thor. Nu moeten Magnus en zijn vrienden naar de verste
grenzen van Jutunheim en Nilfheim varen, naar Asgards grootste
bedreiging. Zullen ze slagen in hun gevaarlijke reis, of ligt Ragnarok op
de loer achter de horizon? Over het eerste deel van Magnus Chase en de
goden van Asgard, Het verdoemde zwaard: 'De belevenissen van Magnus
en zijn kompanen barsten van het avontuur en de spanning en het thema
"van zero to hero" blijft tot de verbeelding spreken.' Hebban.nl 'Het
verdoemde zwaard heeft het allemaal. Mysterie, spanning, fantasie en
vooral ook humor!' Chicklit.nl 'Het verdoemde zwaard bewijst maar weer
dat Rick Riordan precies weet wat de jeugd wil lezen.' Zonenmaan.net
'Vooral om Thor moest ik enórm lachen. Riordan heeft hem echt
hilarische trekjes mee gegeven.' Booknuts.nl Lees alle series van Rick
Riordan! Percy Jackson (5 delen) Helden van Olympus (5 delen) De
avonturen van de familie Kane (3 delen) Magnus Chase en de goden van
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Asgard (3 delen) De beproevingen van Apollo (2 delen verschenen)
De Russische connectie Eoin Colfer 2009-10-31 In De Russische
connectie gaat de dertienjarige wizzkid Artemis Fowl op zoek naar zijn
vader, die nog in leven blijkt te zijn maar is ontvoerd door de Russische
Mafiya. Op het moment dat Artemis en zijn bodyguard Butler zich
gereedmaken om naar het koude Noorden af te reizen, worden ze echter
zelf ontvoerd, en wel door een oude bekende: elfBI-kapitein Holly Short.
De elfen willen dat Artemis hen bijstaat in hun strijd tegen de kobolds,
die voor hun wapenarsenaal door een Moddermens van batterijen
worden voorzien. Artemis stemt in, op voorwaarde dat de elfen hem naar
Rusland brengen en hem helpen zijn vader te bevrijden...
Beautiful Boy David Sheff 2018-11-21 Wanneer de jonge Nic zichzelf
verliest in een drugsverslaving, gaat zijn vader, journalist David Sheff,
wanhopig op zoek naar een manier om zijn zoon te redden. Hij probeert
de situatie te bevatten door meer inzicht te krijgen in de ziekte. Maar
terwijl zijn kind steeds dieper wegzakt in de verwoestende cirkel van
drugs, afkicken en hervallen, komt het gezin hard onder druk te staan.
Nic blijft wegvluchten voor de familie die hem weigert los te laten, tot hij
uiteindelijk op de grenzen van hun liefde botst...
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