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Science For The Layman No Math Added and
collections to check out. We additionally have the funds for
variant types and with type of the books to browse. The
satisfactory book, ﬁction, history, novel, scientiﬁc research,
as without diﬃculty as various other sorts of books are
readily comprehensible here.
As this Numsense Data Science For The Layman No Math
Added, it ends in the works swine one of the favored ebook
Numsense Data Science For The Layman No Math Added
collections that we have. This is why you remain in the best
website to see the amazing ebook to have.

Теоретический минимум
по Big Data. Всё что
нужно знать о больших
данных Ын Анналин
2018-09-18 Cегодня Big
Data — это большой
бизнес. Нашей жизнью
управляет информация, и
извлечение выгоды из нее
становится центральным
моментом в работе
современных организаций.
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Не важно кто вы - деловой
человек, работающий с
аналитикой, начинающий
программист или
разработчик, "Теоретический минимум
по Big Data" позволит
разобраться в основах
новой и стремительно
развивающейся отрасли
обработки больших
данных. Хотите узнать о
больших данных и
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механизмах работы с
ними? Каждому алгоритму
посвящена отдельная
глава, в которой не только
объясняются основные
принципы работы, но и
даются примеры
использования в реальных
задачах. Большое
количество иллюстраций и
простые комментарии
позволят легко
разобраться в самых
сложных аспектах Big
Data. "Отличная
визуализация концепций
машинного обучения
позволяет «нетехнарям»
интуитивно понять
сложные абстрактные
понятия. Это лаконичная и
точная выжимка содержит
теоретический минимум
информации,
необходимый для первого
знакомства с Big Data."
Этан Чен, автор курса CS
102: Big Data,
Стэнфордский
университет
(Dis)Obedience in Digital
Societies Sven Quadﬂieg
2022-03-31 Algorithms are
not to be regarded as a
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

technical structure but as a
social phenomenon - they
embed themselves,
currently still very subtle,
into our political and social
system. Algorithms shape
human behavior on various
levels: they inﬂuence not
only the aesthetic reception
of the world but also the
well-being and social
interaction of their users.
They act and intervene in a
political and social context.
As algorithms inﬂuence
individual behavior in these
social and political
situations, their power
should be the subject of
critical discourse - or even
lead to active disobedience
and to the need for
appropriate tools and
methods which can be used
to break the algorithmic
power.
De plek van de verloren
dingen Cecelia Ahern
2011-07-28 Betoverende
nieuwe roman van
bestsellerschrijfster Cecelia
Ahern Sins de verdwijning
van haar klasgenote
twinting jaar geleden, is
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Sandy Short geobsedeerd
door alles wat verdwijnt.
Vinden is haar Levensdoel,
of het nu gaat om de
autosleutels, die ene sok die
in de was verloren is gegaan
of om personen die
spoorloos Lijken te zijn. Op
haar zoektocht naar een van
die mensen, verdwijnt Sandy
zelf en komt terecht op de
plek van de verloren dingen.
Maar al snel gaat Sandy
weer op zoke, ditmaal naar
de weg naar huis... Cecelia
Ahern (1981)is de dochter
van de lerse ministerpresident Bertie Ahern. Op
21-jarige leeftijd debuteerde
Cecelia met PS: lk hou van
je, een boek dat in meer dan
veerting landen werd
uitgegeven en wordt
verﬁlmd met o.a. Hilary
Swank en Lisa Kudrow. De
plek van de verloren dingen
is Cecelia's vierde roman en
stond in Amerika, Engeland
en lerland wekenlang in de
bestsellerlijsten. Het boek
werd bovendien
genomineerd voor de lrish
Book Award.
De invasie van de
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Tearling Erika Johansen
2016-06-14 Erika Johansen
heeft een prachtige wereld
geschapen, vol magie,
avontuur en geweldige
personages Kelsea Glynn
groeit elke dag meer in haar
nieuwe rol als koningin van
de Tearling. Door te stoppen
met het leveren van slaven
aan het naburige koninkrijk
Mortmesme, maakt ze van
de Rode Koningin een
geduchte vijand. Leger na
leger wordt er naar de
Tearling gestuurd om haar
bezit op te eisen. En niets
kan de invasie stoppen. De
enige kans op overleven ligt
in handen van een vreemde,
en mogelijk gevaarlijke
bondgenoot. Lily is een
vrouw die in een andere tijd
leeft, een tijd waarin het al
als een misdaad voelt om
een vrouw te zijn. En het lot
van de Tearling – en dat van
Kelsea – ligt in haar handen.
Erika Johansen voegt
spannende lagen toe aan
haar multidimensionale
verhaal van magie, mysterie
en een onverwoestbare
jonge heldin. Over De kroon
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van de Tearling: ‘Een van de
spannendste fantasytitels
dit jaar.’ Hebban Fantasy
‘Game of Thrones en The
Hunger Games ontmoeten
Pulp Fiction.’ The Daily Mail
‘Het verhaal wordt goed
verteld, met wisselende
perspectieven, en het is
spannend en intrigerend.’
NBD/Biblion
Guide for IPhone Ayato
Akiko 2018-01-26 ARE YOU
JUST GETTING AN IPHONE
OR YOU JUST UPGRADED TO
IPHONE X, IPHONE 8 PLUS,
IPHONE 8, IPHONE 7 PLUS,
IPHONE 7, IPHONE 6PLUS,
IPHONE 6S, IPHONE 6,
IPHONE 5S, IPHONE5C OR
IPHONE 5) HOW WELL DO
YOU KNOW YOUR IPHONE?
DO YOU WANT TO GET THE
BEST OF YOUR IPHONE?
"Guide for iPhone" is the
perfect guide that you need
to eﬀectively and eﬃciently
get you started, explore
your iPhone and getting the
most out of your iPhone.
This book is presented to
you as an all-encompassing
solution to every
outstanding question that
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

you''ve ever had about your
iPhone. In this book title
"Guide for iPhone" Ayato
Akiko walk you through a
step-by-step process on how
to setup, backup,
securitization, tricks, hacks,
and everything that you
need to know about your
iPhone, by exposing all the
possibilities and capabilities
of your iPhone.However, in
this book you will learn how
to: Set up your iPhone
iTunes and iCloud
Understand iPhone hacks
and tricks How to enjoy
music, videos, and iBooks
Customize your iPhone to
suit your needs and get
optimal performance from
your iPhone How to ﬁnd
apps and services that can
make your life easier Master
the iPhone''s basic functions
and learn the latest features
How to backups and restore
your iPhone How to
eﬀectively use your iPhone
camera and mastering the
secrets of photography How
to maximize your iPhone
apps and games How to
recover or ﬁnd your lost
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iPhone How a blind person
can operate his/her IPhone
How to get the best out of
your iPhone podcast And a
lot more! Join Ayato Akiko as
he journey into the world of
IPhone..... Wait No Further
And CLICK THE BUY BUTTON
NOW! tags: cute iphone 7
case for black iphone,
iphone, iphone 7, dummies,
ipad pro, ipad pro books,
iphone x,apple iphone apple
iphone charger apple iphone
7 plus book apple iphone 7
phone apple iphone 6 plus
apple iphone 6s iphone help
me guide to ios 11 Charles
Hughes iphone 7 Charles
Pate the compleat apple
iphone(r) & ipad(r) camera
guide seniors for dummies
Dwight Spivey iphone and
ios forensics Andrew
Hoog,Katie Strzempka my
iphone for seniors Brad
Miser the iphone and the
smartphone wars all new
ﬁre hd 8 & 10 user guide
Tom Edwards the art of
invisibility 250+ best ﬁre &
ﬁre hd appsApple, Apple''s
device, latest iphone, ios, ios
10, iphone 7 plus, icloud,
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itunes, Siri, imessage, smart
phone, user manual, users
guide, iphone beneﬁts, tips
and tricks, troubleshooting
Issues, the 2017 updated
user guide, smart device,
multifunctional device,
beginners guide, main
functions, personal control,
time management, business
device, to-do lists,
audiobooks, ULTIMATE
Guide, Beginners Guide, tips
and tricks, hidden features,
How to use iphone 7,
Apple''s device to the fullest,
jailbreak iphone, jailbreak,
defender selﬁe stick extra
zagg battery life proof 5se
car and headphone jack
mount tech 21 armor
speakers rhinoshield glitter
ring light rose gold used
cord spigen lumee slim with
card holder incipio akna
otterbox iphone 7 plus case
lifeproof 6s clear 10ft
charger 6 screen protector
10 ft pop socket for cable 2
in 1 lightning adapter
marble red apple kate spade
privacy girls tempered glass
cases holsters long phone
portable speck tripod
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charging replacement cute
caseology cheap foot wallet
accessories 5s 5 5c otter
box short cover waterproof
se stand protective
accesorios para unlocked
grip, Machine Learning With
Random Forests And
Decision Trees: A Visual
Guide For Beginners, New
Kindle Fire HD Manual: The
Complete User Guide With
Instructions, Tutorial to
Unlock The True Potential of
Your Device in 30 Minutes
(May 2017), Turn Your
Computer Into a Money
Machine in 2017, Live,Work
and Think, MARKETING DE
CONTENIDOS Para
Principiantes (Spanish
Edition), Numsense! Data
Science for the Layman: No
Math Added, Make Your Own
Neural
Hypothyroidism Iﬁgenia
Kostoglou-Athanassiou
2022-04-06 Hypothyroidism
is an endocrine disorder
commonly caused by
Hashimoto’s disease.
Nowadays, autoimmune
diseases appear to be on
the rise. As such, there is
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

renewed interest in
hypothyroidism. This book
presents a comprehensive
overview of the disorder
with chapters on etiology
and pathogenesis, precision
medicine tools for detection,
diagnosis and treatment,
the morphology of the
thyroid gland, the eﬀect of
hypothyroidism on various
organ systems, and much
more.
Een onzeker licht
Alexandra Bracken
2018-01-24 De
overlevenden zullen nooit
ophouden te vechten. Maar
hun persoonlijke strijd kan
het falen van hun missie
betekenen. 'De
overlevenden is een van de
beste boeken die ik ooit heb
gelezen. Geen grapje. Ik kan
niet uitdrukken hoeveel ik
van dit boek hou. Het raakte
mijn ziel. Het spookte dagen
en dagen door mijn hoofd
(en nog steeds!). De
wereldbouw en het plot zijn
fenomenaal (je zult je adem
inhouden), en de karakters
zijn de meest levendige die
ik ben tegengekomen.' 6/26
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Sarah J. Maas,
bestsellerauteur van de
series De glazen troon en
Hof van doorns en rozen
over De overlevenden, deel
1 van The Darkest Mindstrilogie: Een onzeker licht
Ruby kan niet terugkijken.
Gebroken door een
ondraaglijk verlies reizen zij
en de kinderen die de
aanval van de regering
hebben overleefd naar het
noorden om zich te
hergroeperen. Alleen Ruby
kan hun zeer gevaarlijke
gevangene Clancy Gray
onder controle houden. Maar
er is geen garantie, slechts
een kleine fout kan ertoe
leiden dat Clancy een
ravage in hun hoofden
aanricht. - Ruby heeft weten
te ontsnappen, maar
duizenden Psi-kinderen
zitten nog vast in de
heropvoedingskampen en
lijden onder de erbarmelijke
omstandigheden. Ruby ziet
het als haar missie hen te
bevrijden. Daarnaast is ze
vastbesloten de regering de initiator van de kampen te ontmaskeren en ten val
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

te brengen. Terwijl de
spanningen toenemen,
bedreigen concurrerende
idealen Ruby's missie. Met
het lot van een generatie in
handen is er geen ruimte
voor fouten. Een fatale
beslissing kan de wereld in
vlammen doen opgaan...
Awkward Ty Tashiro
2018-03-06 Spinazie tussen
je tanden bij een formele
lunch, een zoen die op een
mond belandt, over iemand
praten terwijl hij achter je
staat of een glas wijn
omgooien tijdens een date –
ongemakkelijke momenten
kennen we allemaal. Bij
twintig procent van de
mensen wijkt het gedrag
echter vaak af van de
sociale norm omdat ze
sociale signalen niet
oppikken en de
vaardigheden die nodig zijn
voor soepel verlopende
sociale contacten niet onder
de knie krijgen. Zij lijden aan
chronische awkwardness,
sociale onhandigheid. Ty
Tashiro beschrijft hoe je
dankzij de eigenschappen
die je sociaal onhandig
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maken juist buitengewone
prestaties kunt leveren –
mensen met awkwardness
zijn vaak bijzonder
getalenteerd.
Nagelaten Alexandra
Bracken 2018-10-26 Vijf jaar
na de vernietiging van de
heropvoedingskampen
waarin Zu en haar vrienden
tegen hun wil werden
vastgehouden, is de strijd
nog altijd niet gestreden...
De inmiddels
zeventienjarige Suzume,
'Zu' Kimura heeft de rol van
woordvoerster voor de
interim-regering op zich
genomen. Ze vecht voor de
rechten van Psi-jongeren in
een maatschappij waar nog
steeds veel vooroordelen en
onjuiste informatie rond
gaan over deze groep. Als
Zu wordt beschuldigd van
het plegen van een
verschrikkelijke daad komt
ze in een positie terecht
waarin ze opnieuw moet
vechten voor haar leven.
Vastberaden haar naam te
zuiveren stuit ze tijdens haar
zoektocht naar veiligheid en
antwoorden op een duister
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

complot en ontdekt ze dat,
onder de dekmantel van het
herstel van het land, er nog
altijd dubieuze praktijken
gaande zijn die de toekomst
van de Psi-jongeren op het
spel zetten. Wie kan zij nog
vertrouwen in haar gevecht
en wie kan haar helpen in
haar strijd haar vrienden te
redden die ooit haar
beschermers waren?
Nagelaten is het opzichzelf
staande verhaal dat aansluit
op The Darkest Mindstrilogie.
Big Data, Code and the
Discrete City Silvio Carta
2019-06-19 Big Data, Code
and the Discrete City
explores how digital
technologies are gradually
changing the way in which
the public space is designed
by architects, managed by
policymakers and
experienced by individuals.
Smart city technologies are
superseding the traditional
human experience that has
characterised the making of
the public space until today.
This book examines how
computers see the public
8/26

Downloaded from
amalattea.com on August
9, 2022 by guest

space and the eﬀect of
algorithms, artiﬁcial
intelligences and automated
processes on the human
experience in public spaces.
Divided into three parts, the
ﬁrst part of this book
examines the notion of
discreteness in its origins
and applications to
computer sciences. The
second section presents a
dual perspective: it explores
the ways in which public
spaces are constructed by
the computer-driven logic
and then translated into
control mechanisms, design
strategies and softwareaided design. This
perspective also describes
the way in which individuals
perceive this new public
space, through its digital
logic, and discrete
mechanisms (from Wi-Fi
coverage to self-tracking).
Finally, in the third part, this
book scrutinises the discrete
logic with which computers
operate, and how this is
permeating into aspects of
city life. This book is
valuable for anyone
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

interested in urban studies
and digital technologies, and
more speciﬁcally in big data,
urban informatics and public
space.
Tijd van mijn leven
Cecelia Ahern 2012-07-05
'Mijn leven had me nodig.
Het had het moeilijk en ik
had het veel te weinig
aandacht geschonken.' Lucy
Silchester komt thuis van
haar werk en vindt een
envelop op haar deurmat. In
de envelop zit een
uitnodiging voor een
ontmoeting met haar leven.
Maar Lucy, te druk met het
ontwijken van haar familie
en vrienden en het schelden
op haar werk, mist de
afspraak. Cecelia Ahern laat
in De tijd van mijn leven op
charmante wijze en met veel
humor zien wat er kan
gebeuren als je jezelf
voorbijloopt. Het is opnieuw
een betoverende roman van
de schrijfster van PS: Ik hou
van je, waarvan inmiddels
150.000 exemplaren zijn
verkocht. Cecelia Ahern
(1981) besloot op 21-jarige
leeftijd te stoppen met haar
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master ﬁlmwetenschappen
om haar eerste roman, PS:
Ik hou van je, te schrijven.
Die werd ogenblikkelijk een
bestseller en is verﬁlmd met
Hilary Swank in de hoofdrol.
Aherns boeken zijn in 46
landen vertaald. Ze woont
met haar familie in Dublin.
'Een van haar beste romans.
Grappig, ontroerend en met
in de kern een inzichtelijke
boodschap.' daily express
'Een lief verhaal met een
diepere laag en Aherns
kenmerkende magische
twist.' the daily telegraph
Apple IPad Master Manual
Steve Andrew Paul
2017-09-04 Apple iPad
Master Manual is your the
best and suitable guide to
getting the most out of your
iPad! This book uses a
simple approach to show
you everything you need to
know to get up and running-and much more. This book
will walk you step-by-step
through setup,
customization, and
everything your iPad can do.
As you read this book, it will
help you develop your skills
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

with the use of Apple iPad
devices. Likewise, you will
learn; HOW TO EXTEND
YOUR IPAD''S BATTERY LIFE
RESTORING FROM AN
ICLOUD OR ITUNES BACKUP
HOW TO CONNECT IPAD TO
YOUR TV WIRELESSLY OR
WITH CABLE What to Do If
Your iPad won''t Charge
...and lots more! Whether
you are new to the iPad or
have just upgraded to the
iPad Pro,iPad mini 2,iPad air
2, iPad Air,iPad mini 4,iPad
pro 9.7, iPad pro 12.9 etc,
this book helps you discover
your phone''s full
functionality and newest
capabilities. Stay in touch by
phone, text, email,
FaceTime Audio or FaceTime
Video calls, or social media;
download and enjoy books,
music, movies, and more;
take, edit, and manage
photos; track your health,
ﬁtness, and habits; organize
your schedule, your
contacts, and your
commitments; and much
more! The iPad is designed
to be user-friendly,
attractive, and functional.
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But it is capable of so much
more than you think--don''t
you want to explore the
possibilities? This book
walks you through iOS to
help you stay in touch, get
things done, and have some
fun while you''re at it! The
iPad you hold in your hand
represents the top of mobile
technology, and is a
masterpiece of industrial
design. Once you get to
know it, you''ll never be
without it. SCROLL UP TO
CLICK BUY BUTTON NOW!
Tags: The One Hour Content
Plan: The Solopreneur''s
Guide to a Year''s Worth of
Blog Post Ideas in 60
Minutes and Creating
Content That Hooks and
Sells, The Complete
Software Developer''s
Career Guide: How to Learn
Your Next Programming
Language, Ace Your
Programming Interview, and
Land The Coding Job Of Your
Dreams, Perennial Seller:
The Art of Making and
Marketing Work that Lasts,
SEO 2018: Learn search
engine optimization with
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smart internet marketing
strategies, Mastering
Bitcoin: Programming the
Open Blockchain, The
Internet of Money, Ultimate
Guide to Local Business
Marketing (Ultimate Series),
Clean Architecture: A
Craftsman''s Guide to
Software Structure and
Design (Robert C. Martin
Series), Python (2nd
Edition): Learn Python in
One Day and Learn It Well.
Python for Beginners with
Hands-on Project. (Learn
Coding Fast with Hands-On
Project Book 1), The SelfTaught Programmer: The
Deﬁnitive Guide to
Programming Professionally,
C#: Learn C# in One Day
and Learn It Well. C# (Learn
Coding Fast with Hands-On
Project Book 3), Life 3.0
Master Todoist,Hacking Kali
Linux,Your First Hack,Big
Data:A Revolution That Will
Transform How We
Live,Work and Think,
MARKETING DE
CONTENIDOS Para
Principiantes (Spanish
Edition), Numsense! Data
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Science for the Layman: No
Math Added, Make Your Own
Neural Network: An In-depth
Visual Introduction For
Beginners, Python for
Everybody:Exploring Data in
Python 3,ipad pro for
dummies, ipad pro, ipad pro
books, iphone x,apple
iphone apple iphone charger
apple iphone 7 plus book
apple iphone 7 phone apple
iphone 6 plus apple iphone
6s iphone help me guide to
ios 11 Charles Hughes
iphone 7 Charles Pate the
compleat apple iphone® &
ipad® camera guide seniors
for dummies Dwight Spivey
iphone and ios forensics
Andrew Hoog,Katie
Strzempka my iphone for
seniors Brad Miser the
iphone and the smartphone
wars all new ﬁre hd 8 & 10
user guide Tom Edwards the
art of invisibility 250+ best
ﬁre & ﬁre hd apps,Python for
Everybody: Exploring Data
in Python 3, Cracking the PM
Interview: How to Land a
Product Manager Job in
Technology, Hands-On
Machine Learning with
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Scikit-Learn and TensorFlow:
Concepts, Tools, and
Techniques to Build
Intelligent Systems, Kindle
Unlimited
Kon je me maar zien
Cecilia Ahern 2011-07-28 De
vierendertigjarige Elizabeth
heeft alles in haar leven
onder controle,alleen haar
twaalf jaar jongere zus
Saoirse blijft een storende
factor. Saoirseis een
wervelwind die overal
brokstukken achterlaat, die
Elizabeth wanhopigprobeert
op te ruimen. Zo neemt ze
tegen wil en dank de zorg
op zich voorLuke, de
zesjarige zoon van Saoirse,
haalt ze om de haverklap
haar zus uit deproblemen en
hoort ze de klaagzangen van
haar vader aan. Intussen
probeertze haar eigen
interieurbedrijf met perfectie
te runnen. Een leven dat
weinigruimte laat voor
misstappen, laat staan voor
plezier...Tot Ivan op een dag
arriveert: een spontane,
zorgeloze vreemdeling die
onmiddellijkhet hart van
Luke wint, maar ook
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Elizabeth binnen no time
weet teberoeren. Ivan
verandert het leven van
Elizabeth op een manier die
ze nooitvoor mogelijk heeft
gehouden. Maar is Ivan wel
wie hij zegt dat hij is? En iser
een toekomst voor hen
beiden?
数式なしでわかるデータサイエンス ビッグデータ時
代に必要なデータリテラシー Annalyn Ng
2019-07-23 まずはじめに手をとるデータサ
イエンスの入門書。 数式なしでデータサイエンスの
要点がわかる。 本書は数式なしで、データサイエン
スの要点を解説した入門書です。 ビッグデータを想
定したデータサイエンスの考え方を初学者にわかりや
すく解説されており、米国をはじめ、中国、ドイツ、
ロシア、韓国でも大注目されている書籍の翻訳書です。
第1章 きほん中の基本 1-1 データを準備する－
データ・プレパレーション－ 1-2 アルゴリズムを
選択する－選択アルゴリズム－ 1-3 パラメーター
を調整する－パラメータチューニング－ 1-4 モデ
ルの精度を評価する 1-5 本章のまとめ 第2章 ク
ラスター分析 2-1 顧客クラスターを発見する
2-2 事例：映画ファンのパーソナリティ・プロファ
イル 2-3 クラスターを確定する 第3章 主成分分
析 3-1 食品の栄養成分を調べる 3-2 主成分
3-3 事例：食品群を分析する 3-4 利用上の注意
点 3-5 本章のまとめ 第4章 相関ルール 4-1
購入パターンを発見する 4-2 支持度・信頼度・リ
フト値 4-3 事例：スーパーマーケットの売買履歴
4-4 アプリオリ原理 4-5 利用上の注意点
4-6 本章のまとめ 第5章 社会ネットワーク分析
5-1 関係を地図化する 5-2 事例：兵器貿易の地
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

政学 5-3 ルーバン法 5-4 ページランクアルゴ
リズム 5-5 利用上の注意点 5-6 本章のまとめ
第6章 回帰分析 6-1 傾向線を引く 6-2 事例：
住宅価格を予測する 6-3 最急降下法 6-4 回帰
係数 6-5 相関係数 6-6 利用上の注意点 6-7
本章のまとめ 第7章 k近傍法と異常検知 7-1 食
品鑑定 7-2 同じ羽の鳥は群れをなす 7-3 事例：
ワインの不純物を取り去る 7-4 異常検知 7-5
利用上の注意点 7-6 本章のまとめ 第8章 サポー
トベクターマシン 8-1 「病気」なのか「病気でな
い」のか？ 8-2 事例：心臓病を予測する 8-3
最適な境界線を引く 8-4 利用上の注意点 8-5
本章のまとめ 第9章 決定木 9-1 災害時の生存者
を予測する 9-2 事例：タイタニック号から避難す
る 9-3 決定木をつくる 9-4 利用上の注意点
9-5 本章のまとめ 第10章 ランダムフォレスト
10-1 群衆の知恵－みんなの意見は案外正しい－
10-2 事例：犯罪を予測する 10-3 アンサンブ
ル学習 10-4 ブートストラップ集約－バギング－
10-5 利用上の注意点 10-6 本章のまとめ
第11章 ニューラルネットワーク 11-1 脳をつ
くる 11-2 事例：手書きの数字を認識する
11-3 ニューラルネットワークの構成要素
11-4 活性化関数 11-5 利用上の注意点
11-6 本章のまとめ 第12章 A/Bテストと多
腕バンディット 12-1 A/Bテストの基本
12-2 A/B テストに関する利用上の注意点
12-3 ε－減衰法 12-4 事例：多腕バンディッ
ト 12-5 面白い事実：勝ちにこだわる 12-6
ε‐減衰法に関する利用上の注意点 12-7 本章の
まとめ
Your Iphone
Encyclopaedia Craig S.
Stefan 2017-10-15 Your
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iPhone Encyclopaedia is
your ultimate guide to
getting the most out of your
iPhone! Apple's graphicsdriven iOS is perfect for
visual learners, so this book
uses a simple approach to
show you everything you
need to know to get up and
running-and much more.
This book will walk you stepby-step through setup,
customization, and
everything your iPhone can
do especially with the
camera functions to make
you become a Pro with the
use of iPhone camera.
Whether you are new to the
iPhone or have just
upgraded to the 7s, 7s Plus,
or 8, this book helps you
discover your phone's full
functionality and newest
capabilities. Stay in touch by
phone, text, email,
FaceTime Audio or FaceTime
Video calls, or social media;
download and enjoy books,
music, movies, and more;
take, edit, and manage
photos; track your health,
ﬁtness, and habits; organize
your schedule, your
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

contacts, and your
commitments; and much
more! The iPhone is
designed to be user-friendly,
attractive, and functional.
But it is capable of so much
more than you think-don't
you want to explore the
possibilities? This book
walks you through iOS to
help you stay in touch, get
things done, and have some
fun while you're at it! The
iPhone you hold in your
hand represents the
pinnacle of mobile
technology, and is a
masterpiece of industrial
design. Once you get to
know it, you'll never be
without it. BUY NOW!
Machine Learning With
Random Forests And
Decision Trees: A Visual
Guide For Beginners, New
Kindle Fire HD Manual: The
Complete User Guide With
Instructions, Tutorial to
Unlock The True Potential of
Your Device in 30 Minutes
(May 2017), Turn Your
Computer Into a Money
Machine in 2017: How to
make money from home and
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grow your income fast, with
no prior experience! Set up
within a week!, The One
Hour Content Plan: The
Solopreneur's Guide to a
Year's Worth of Blog Post
Ideas in 60 Minutes and
Creating Content That Hooks
and Sells, The Complete
Software Developer's Career
Guide: How to Learn Your
Next Programming
Language, Ace Your
Programming Interview, and
Land The Coding Job Of Your
Dreams, Perennial Seller:
The Art of Making and
Marketing Work that Lasts,
SEO 2018: Learn search
engine optimization with
smart internet marketing
strategies, Mastering
Bitcoin: Programming the
Open Blockchain, The
Internet of Money, Ultimate
Guide to Local Business
Marketing (Ultimate Series),
Clean Architecture: A
Craftsman's Guide to
Software Structure and
Design (Robert C. Martin
Series), Python (2nd
Edition): Learn Python in
One Day and Learn It Well.
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

Python for Beginners with
Hands-on Project. (Learn
Coding Fast with Hands-On
Project Book 1), The SelfTaught Programmer: The
Deﬁnitive Guide to
Programming Professionally,
C#: Learn C# in One Day
and Learn It Well. C# for
Beginners with Hands-on
Project. (Learn Coding Fast
with Hands-On Project Book
3), Life 3.0: Being Human in
the Age of Artiﬁcial
Intelligence, Silent Sales
Machine 10.0, Make Your
Own Neural Network, Master
Todoist,Hacking Kali
Linux,Your First Hack,Big
Data:A Revolution That Will
Transform How We
Live,Work and Think,
MARKETING DE
CONTENIDOS Para
Principiantes (Spanish
Edition), Numsense! Data
Science for the Layman: No
Math Added, Make Your Own
Neural Network: An In-depth
Visual Introduction For
Beginners, Python for
Everybody:Exploring Data in
Python 3,ipad pro for
dummies, ipad pro, ipad pro
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books, iphone x,apple
iphone apple iphone charger
apple iphone 7 plus book
apple iphone 7 phone apple
iphone 6 plus apple iphone
6s iphone help me guide to
ios 11 Charles Hughes
iphone 7 Charles Pate the
compleat apple iphone(r) &
ipad(r) camera guide seniors
for dummies Dwight Spivey
iphone and ios forensics
Andrew Hoog,Katie
Strzempka my iphone for
seniors Brad Miser the
iphone and the smartphone
wars all new ﬁre hd 8 & 10
user guide Tom Edwards the
art of invisibility 250+ best
ﬁre & ﬁre hd apps
Algoritmes aan de macht
Hannah Fry 2018-12-11 Stel,
je staat terecht. Wie laat je
liever beslissen over je lot:
een foutgevoelige want
menselijke rechter of een
algoritme zonder enige
empathie? Stel, je koopt een
zelfrijdende auto. Wil je dat
die zo veel mogelijk levens
redt bij een botsing, of dat
hij de eigen inzittenden
bevoordeelt? Stel, een
nieuwe machine heeft je
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

medische gegevens nodig
om kankerpatiënten te
redden. Geef je je privacy op
voor het algemeen belang?
Algoritmes spelen een
steeds grotere rol in ons
leven. Op wat voor manier
precies? En is het wel
verstandig om belangrijke
beslissingen zo klakkeloos
aan ze uit te besteden?
Wiskundige Hannah Fry
gidst ons langs de
dilemma’s van ons nieuwe,
geautomatiseerde bestaan.
Aanpakken! Sophie Kinsella
2007-09-14 Samantha is een
jonge topadvocate in
Londen. Ze werkt keihard en
vindt het heerlijk als de
adrenaline door haar slanke
lijf jaagt. Tot ze op een dag
een enorme fout maakt... zo
enorm dat haar hele carriere
op het spel staat. In paniek
ontvlucht Sam haar kantoor,
stapt op de eerste de beste
trein en belandt op het
Engelse platteland. Ze klopt
aan bij een grote villa, waar
ze wordt versleten voor de
nieuwe huishoudster. De
heer en mevrouw Geiger
hebben geen idee dat ze
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een advocate met een IQ
van 158 in huis hebben
gehaald. En Samantha heeft
geen idee hoe ze de
wasmachine moet
aanzetten, ze krijgt de
strijkplank niet eens
uitgeklapt. En die #@%#
over werkt ook al niet mee.
Maar sam bijt nog liever
haar tong af dan de
aantrekkelijk bemodderde
tuinman Nathaniel om hulp
te vragen bij het bereiden
van haar eerste cordon bleu
maaltijd. Zal Samantha ooit
nog terugkeren naar
Londen? En zo ja, wil ze haar
oude leven dan weer terug?
Hoe staat het eigenlijk met
haar emotionele
huishouding?
Witte zwanen, zwarte
zwanen Irwin Shaw 1976
Data Science – was ist das
eigentlich?! Annalyn Ng
2018-10-24 Sie möchten
endlich wissen, was sich
hinter Schlagworten wie
„Data Science“ und
„Machine Learning“
eigentlich verbirgt – und was
man alles damit anstellen
kann? Auf allzu viel
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

Mathematik würden Sie
dabei aber gern verzichten?
Dann sind Sie hier genau
richtig: Dieses Buch bietet
einen kompakten Einblick in
die wichtigsten
Schlüsselkonzepte der
Datenwissenschaft und ihrer
Algorithmen – und zwar
ohne Sie mit
mathematischen Formeln
und Details zu belasten! Der
Fokus liegt – nach einer
übergeordneten Einführung
– auf Anwendungen des
maschinellen Lernens zur
Mustererkennung und
Vorhersage von
Ergebnissen: In jedem
Kapitel wird ein Algorithmus
erläutert und mit einem
leicht verständlichen, realen
Anwendungsbeispiel
verknüpft. Die Kombination
aus intuitiven Erklärungen
und zahlreichen
Abbildungen ermöglicht
dabei ein grundlegendes
Verständnis, das ohne
mathematische
Formelsprache auskommt.
Abschließend werden auch
die Grenzen und Nachteile
der betrachteten
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Algorithmen explizit
aufgezeigt.
IPhone User Guide Austine
Clement 2018-01-27 WHAT
DO YOU KNOW ABOUT YOUR
iPHONE? HOW EFFECTIVE
AND EFFICIENT ARE YOU
USING YOUR IPHONE? DO
YOU WANT TO GET THE
BEST OF YOUR IPHONE AND
UTILIZED IT TO THE
FULLEST? "iPhone user
guide" is your number one,
100% simpliﬁed guide that
will make you get the best
of your iphone and exposes
you to all the posibilities,
that will make you to
eﬀectively and eﬃciently
use your iPhone to the
fullestIn this book titled
"iPhone User Guide" the
author, Eng. Clement called
it "iPhone Compendium: All
You Need to Know About
iPhone & All Questions
About iPhones Answered"
this is because, in this book
you will learn: How to set up
your iPhone All about iPhone
Wi-Fi How to Backup your
iPhone with iCloud How to
Backup your iPhone with
iTunes How to set up face ID
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

How Two-factor
Authentication works How to
unlock your iPhone to use
Diﬀerent Cellular Networks
Provider How to setup
ﬁngerprint Recognition and
how it works How to setup
touch ID and how it works
How to set up iCloud
Keychain? How to track and
ﬁnd your lost iPhone How to
sketch with your iPhone How
to send handwriting
messages How to animate
messages How to ﬁlter
iMessage Understanding all
about face time calls How to
purchase, share and redeem
games How to share,
purchase, borrow and
redeem movies How to
snap, edit, share image and
being an expert
iPhonographer How to block
unwanted calls and
messages and a host of
other things that you would
love to know about your
iPhone. I''ll rather not bother
you with lengthy
explanations of what this
book entails.... join Mr
Clement as he journey you
into the world of iPhone!
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what are you waiting for?
CLICK THE BUY BUTTON
NOW! tags: Live,Work and
Think, MARKETING DE
CONTENIDOS Para
Principiantes (Spanish
Edition), Numsense! Data
Science for the Layman: No
Math Added, Make Your Own
Neural Network: An In-depth
Visual Introduction For
Beginners, Python for
Everybody:Exploring Data in
Python 3,ipad pro for
dummies, ipad pro, ipad pro
books, iphone x,apple
iphone apple iphone charger
apple iphone 7 plus book
apple iphone 7 phone apple
iphone 6 plus apple iphone
6s iphone help me guide to
ios 11 Charles Hughes
iphone 7 Charles Pate the
compleat apple iphone(r) &
ipad(r) camera guide seniors
for dummies Dwight Spivey
iphone and ios forensics
Andrew Hoog,Katie
Strzempka my iphone for
seniors Brad Miser the
iphone and the smartphone
wars all new ﬁre hd 8 & 10
user guide Tom Edwards the
art of invisibility 250+ best
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

ﬁre & ﬁre hd apps, for
iphone 7 plus, iphone lenses
case for iphone 7 plus,
iphone battery charger
Design (Robert C. Martin
Series), Python (2nd
Edition): telephone iphone,
4s cases iphone, cables
iphone 7, iphone 7
accessories, microphone for
iphone 5, charger for
iphone, charger for iphone
6, charger iphone 6,
telephone iphone 5,
accessories for iphone 6,
iphone accessories 6s, cases
for iphone 6plus, iphone
lenses case, iphone 6 cases,
iphone 7plus cases, iphone
6s cases, iphone 5 case,
iphone chargers, cover
iphone 5s, iphone 5c case,
iphone 5s case, accessories
for iphone 5s, charges for
iphone 7, iphone 6 case,
accessories iphone, cover
iphone 5, iphone 5 cases,
holster for iphone 7, skin
iphone, popsockets for
iphone, iphone fan
attachment, iphone
headphone adapter for
iphone 7 plus , cute iphone
7 case for black iphone,
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iphone, iphone 7, dummies,
ipad pro, ipad pro books,
iphone x,apple iphone apple
iphone charger apple iphone
7 plus book apple iphone 7
phone apple iphone 6 plus
apple iphone 6s iphone help
me guide to ios 11 Charles
Hughes iphone 7 Charles
Pate the compleat apple
iphone(r) & ipad(r) camera
guide seniors for dummies
Dwight Spivey iphone and
ios forensics Andrew
Hoog,Katie Strzempka my
iphone for seniors Brad
Miser
Toen ik jou ontmoette
Cecelia Ahern 2016-01-29
Het jaar waarin alles
veranderde. Het jaar waarin
ik mijn thuis vond. Het jaar
dat ik jou ontmoette. Op het
moment dat Jasmine haar
baan verliest, lijkt haar
wereld in te storten. Gewend
aan een leven waarin haar
werk en haar geliefde zus
haar volledig in beslag
nemen, valt ze met haar
plotselinge vrijheid in een
zwart gat. Maar haar ontslag
opent nieuwe deuren. In
haar jaar als werkloze leert
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

ze meer over zichzelf dan ze
ooit had kunnen bedenken en meer over anderen dan
ze ooit had durven dromen.
Soms dient vriendschap zich
aan op de meest
onverwachte momenten.
Cecelia Ahern (1981)
debuteerde met PS: Ik hou
van je, dat in meer dan
veertig landen de
bestsellerlijsten haalde. Het
succesvolle debuut werd in
2007 verﬁlmd met Hilary
Swank en Gerard Butler in
de hoofdrollen. Sindsdien
schreef ze onder meer Het
boek van morgen, De tijd
van mijn leven, Honderd
namen en Love, Rosie, dat
eveneens succesvol werd
verﬁlmd in 2014. ‘Oﬃcieel
één van haar beste boeken.
[...] Een hartverwarmend
verhaal over de dingen die
we kunnen leren van
anderen als we onze
vooroordelen opzijschuiven.’
IRISH INDEPENDENT ‘Ahern
draait op een scherpzinnige
manier de rollen om, en
voorziet de lezer van
intrigerende levenslessen. Ik
was compleet verslaafd.’
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SUNDAY EXPRESS
‘Meeslepend, oprecht en
ambachtelijk. Cecelia Ahern
is een onbetwiste meester in
het schrijven over relaties.
We verslonden elk hapje.
Mis het niet.’ HEAT ‘Prachtig
geschreven en uitdagend
voor de geest.’ CLOSER
Statistiek voor Dummies
/ druk 2 Deborah Jean
Rumsey 2012
Numsense! Data Science for
the Layman Annalyn Ng
2017-03-24 Used in
Stanford's CS102 Big Data
(Spring 2017) course. Want
to get started on data
science? Our promise: no
math added. This book has
been written in layman's
terms as a gentle
introduction to data science
and its algorithms. Each
algorithm has its own
dedicated chapter that
explains how it works, and
shows an example of a realworld application. To help
you grasp key concepts, we
stick to intuitive
explanations, as well as lots
of visuals, all of which are
colorblind-friendly. Popular
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

concepts covered include:
A/B Testing Anomaly
Detection Association Rules
Clustering Decision Trees
and Random Forests
Regression Analysis Social
Network Analysis Neural
Networks Features: Intuitive
explanations and visuals
Real-world applications to
illustrate each algorithm
Point summaries at the end
of each chapter Reference
sheets comparing the pros
and cons of algorithms
Glossary list of commonlyused terms With this book,
we hope to give you a
practical understanding of
data science, so that you,
too, can leverage its
strengths in making better
decisions.
Knopen en Haat Penelope
Sky 2018-04-27 Iedere dag
werk ik voor mijn knopen.
Maar ik geef ze ook weer
terug. Hoe meer ik voor
Crow val, hoe meer ik van
hem wil. Etentjes, dates en
wandelingen over het
strand. Alles heeft echter
een prijs. De knopen die ik
verdien, ben ik net zo snel
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weer kwijt. Blijven we zo
doorgaan? Of zal een van
ons als eerste geen knopen
meer overhouden?
Onzichtbare vrouwen
Caroline Criado-Perez
2019-09-30 Stel je een
wereld voor waarin jouw
telefoon niet goed in je hand
past, een voorgeschreven
medicijn voor jouw lichaam
verkeerd is en de eindeloze
uren die je elke week werkt
niet erkend of gewaardeerd
worden. Komt iets hiervan je
bekend voor? Grote kans dat
je een vrouw bent.
Onzichtbare vrouwen toont
hoe in een wereld die
grotendeels voor mannen is
ingericht de halve bevolking
systematisch genegeerd
wordt. Het boek onthult de
'genderdatakloof' die wordt
veroorzaakt door eeuwige,
consequente discriminatie
van vrouwen. Caroline
Criado Perez brengt voor het
eerst een indrukwekkend
aantal wereldwijde
casestudy's, verhalen en
nieuw onderzoek samen.
Van overheidsbeleid en
medisch onderzoek tot
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

technologie, werkplekken,
stadsplanning en de media Onzichtbare vrouwen
onthult de verborgen
manieren waarop vrouwen
vergeten worden en de
impact van die uitsluiting op
hun gezondheid en welzijn.
Een krachtig en prikkelend
boek dat je kijk op de wereld
voorgoed verandert.
Caroline Criado Perez (1984)
is journalist en gelauwerd
activist. Zij werd in 2017
beroemd doordat er dankzij
haar oproep een beeld van
Jane Austen op het Engelse
10 pond-biljet werd
geplaatst. Zo voorkwam zij
dat er, naast de koningin,
alleen mannen op de
biljetten zouden staan.
Criado Perez woont in
Londen. 'Onzichtbare
vrouwen is een doorbraak;
een compromisloos
bombardement van
droevige, boze, slechte en
grappige feiten waarmee
het op briljante wijze een
onweerlegbare zaak
aanspant. (...) Dit boek zou
op het nachtkasje van
iedere beleidsmaker,
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politicus en manager
moeten liggen.' THE TIMES
'Een uitdagend, onmisbaar
boek.' PUBLISHERS WEEKLY
'In heldere taal bouwt de
auteur een sterke zaak voor
grotere inclusiviteit, met een
zeer doordachte en
verrassend humoristische
kijk op geïnstitutionaliseerde
bevoorrechting en
genderdatakloven. Voor wie
suggereert dat gender geen
rol meer speelt is dit boek,
dat een groot publiek zal
aanspreken, een gedegen
correctie.' KIRKUS REVIEWS
'Een strijdkreet om terug te
vechten.' THE SUNDAY
TIMES 'Een briljant boek dat
de wereld waarin alles is
ontworpen voor mannen
bekritiseert. (...) Boordevol
praktische informatie voor
hen die het patriarchaat
willen ontmantelen.' THE
IRISH TIMES
Het monsterplan Lisi
Harrison 2012-08-24 Het
leven op een high school
met wel heel bijzondere
leerlingen De spanning
tussen de normo's en de
monsters loopt hoog op.
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

Frankie en Melody vinden
dat de tijd gekomen is om
beide groepen voor eens en
altijd met elkaar te
verzoenen. Ze bedenken
een geniaal plan. Maar dan
hebben ze niet op Cleo
gerekend. Deze populaire
Egyptische prinses was
lange tijd de bijenkoningin
onder de monsters en doet
er nu alles aan om het
masterplan van Frankie en
Melody te laten mislukken.
Geestesoog James Dashner
2016-02-19 Voor Michael en
zijn medegamers kan het
VirtNet je stoutste dromen
doen uitkomen. Hoe beter je
kunt hacken, hoe leuker het
wordt. Waarom zou je de
regels volgen als je door te
hacken alles wat je wilt
binnen handbereik hebt?
Sommige regels blijken er
echter niet voor niks te zijn:
iemand houdt gamers in het
VirtNet gegijzeld, met
afgrijselijke gevolgen. De
overheid vraagt Michael de
losgeslagen gamer op te
sporen. Dat blijkt een
levensgevaarlijke opdracht.
De grens tussen spel en
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realiteit zou weleens
voorgoed kunnen
verdwijnen... Geestesoog is
het spannende eerste deel
van de nieuwe serie van
James Dashner: THE
MORTALITY DOCTRINE.
Dutch William Z. Shetter
1994 Dutch: An Essential
Grammar shows, step by
step, how the language is
constructed. It presents a
lively and accessible
description of the language
using plenty of relevant
examples. Particular
attention is paid to areas of
diﬃculty for English
speakers. With a range of
suporting exercises and
lavish use of illustration, this
is the ideal ﬁrst grammar for
the Dutch learner.
Verlichting Door Het Pad
Van Kundalini Tara
Springett 2017-04-20 Dit
boek is voor iedereen
geschreven die meer wil
weten over het mysterieuze
fenomeen van kundalini en
het wil gebruiken om het
allerhoogste van de
menselijke ontwikkeling te
bereiken - verlichting. Dit
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

boek is ook geschreven voor
al diegenen die door een
onvrijwillig kundaliniontwaken gaan en hulp
zoeken om hun symptomen
te verzachten en het beste
van deze gebeurtenis te
maken. Je zult leren: Hoe we
veranderen door het
ontwaken van de kundalini,
hoe de kundalini veilig en
langzaam te wekken, hoe
eventuele symptomen te
boven te komen, hoe de
kundalini voor verlichting te
gebruiken. Tara Springett
M.A. zit bijna 30 jaar in haar
eigen kundalini-proces. Zij is
een gekwaliﬁceerd
boeddhistisch lerares en een
gekwaliﬁceerd
psychotherapeute sinds
1990. Tara helpt sinds 2011
cli�nten uit de hele wereld
om met succes de
symptomen te overwinnen.
Tara is de auteur van
Soulmate Relationships, The
Five-Minute Miracle en
Advanced Manifesting,
welke in meerdere talen zijn
vertaald.
www.taraspringett.com
De knikkerverzamelaar
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Cecilia Ahern 2017-05-29
Een doos met
eigendommen. Een vader
zonder geheugen. Als
Sabrina Boggs een
mysterieuze collectie van
haar vaders spullen aantreft,
ontdekt ze een waarheid
waarvan ze niet wist dat
erover gelogen werd. De
vertrouwde man met wie ze
opgroeide blijkt plotseling
een volstrekte vreemde. Een
onverwachte wending in
haar dagelijkse routine geeft
haar één dag de tijd om de
geheimen te onthullen van
een man die ze dacht te
kennen. Een dag waarin
onbekende herinneringen,
verborgen verhalen en
mensen van wie ze niets af
wist aan het licht komen.
Een dag die haar en
degenen om haar heen voor
altijd verandert. De
knikkerverzamelaar is een
aangrijpend verhaal over
hoe de meest alledaagse
beslissingen een
uitzonderlijk grote invloed
kunnen hebben op hoe we
ons leven leiden. Soms blijkt
dat de mensen die het
numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

dichtst bij je staan eigenlijk
de mensen zijn die je het
slechtst kent... Cecelia
Ahern (1981) debuteerde
met PS: Ik hou van je, dat in
meer dan veertig landen de
bestsellerlijsten haalde. Dit
succesvolle debuut werd in
2007 verﬁlmd met Hilary
Swank en Gerard Butler in
de hoofdrollen. Sindsdien
schreef ze onder meer Het
boek van morgen, De tijd
van mijn leven, Honderd
namen en Love, Rosie, dat
eveneens succesvol werd
verﬁlmd in 2014. 'Een mustread!' Marie Claire 'Kundig
geconstrueerd, vol smaak
en meeslepend.' Daily Mail
'Echt volmaakt geweldig.'
Grazia 'Adembenemend en
fascinerend.' Irish
Independent
Het lot van de Tearling Erika
Johansen 2017-09-28
Bloedstollende ﬁnale van de
internationaal populaire
Koningin van de Tearlingserie De Koningin van de
Tearling-serie volgt de
negentienjarige prinses
Kelsea Glynn die na het
overlijden van haar -moeder
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de troon moet terugwinnen
en haar koninkrijk, de
Tearling, moet verlossen
van de Rode Koningin, die
de -bevolking terroriseert
met duistere magie. Kelsea
worstelt niet alleen met de
ethische dilemma’s van het
regeren maar ook met de
dagelijkse problemen die
komen kijken bij het
opgroeien – en dit alles
terwijl ze moet proberen te
overleven in een wrede
wereld. Om haar volk te
beschermen tegen een
verwoestende invasie heeft
Kelsea het ondenkbare
gedaan: ze heeft zichzelf én
haar magische saﬃeren aan
de Rode Koningin gegeven,
haar felste tegenstander. En
ze heeft de Mace, een
betrouwbaar lid van de
Wachters van de Koningin,

numsense-data-science-for-the-layman-no-math-added

in haar plaats regent
gemaakt. Maar de Mace zal
niet rusten voordat hij en
zijn mannen hun koningin
hebben bevrijd. De pers
over de Koningin van de
Tearling-serie ‘Een van de
spannendste fantasytitels
dit jaar.’ Hebban.nl ‘Game of
Thrones en The Hunger
Games ontmoeten
PulpFiction.’ TheDaily Mail
‘Goed uitgewerkte
personages die nooit saai of
zwart-wit zijn en schurken
die al even fascinerend zijn
als de helden. De ﬁnale van
een fantastische serie.’
Library Journal ‘Het laatste
deel uit de Koningin van de Tearling-serie volgt het lot
van Koningin Kelsea en de
Tearling in een
bloedstollend, episch
slotdeel.’ Buzzfeed
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