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In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de orde, zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep
behandelen de auteurs: · de belangrijkste eigenschappen; · de manier van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot constructies; · de manier van
specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de
nieuwste ontwikkelingen en het mag dan ook met recht een klassieker genoemd worden.
John, een Australische toerist, ontmoet Sabiha in een klein Tunesisch restaurant in Parijs. Zon prachtige, exotische vrouw heeft hij nog nooit gezien. Sabiha bespeurt onmiddellijk haar
toekomst in Johns kalme grijze ogen. Hun huwelijk is goed maar blijft kinderloos. John wil terug naar Australië om een bestaan op te bouwen. Sabiha weigert. Zij kan pas mee als ze voorgoed
afscheid heeft kunnen nemen van haar oude vader in Tunesië met man én tenminste één kind. Ten slotte wordt de impasse ondraaglijk. Sabiha besluit actie te nemen.
Docentenhandleiding bij de teksteditie Karel en Elegast ISBN 978 90 5356 245 1
In dit derde en laatste, los te lezen, boek over de vrouwen van Kiward reis je terug naar Nieuw-Zeeland aan het begin van de 20e eeuw. Zal Gwyns achterkleindochter haar weg naar huis
vinden? Nieuw-Zeeland, 1907. De 12-jarige Gloria groeit op tussen de weidse vergezichten van Kiward Station. Door haar overgrootmoeder Gwyneira wordt ze klaargestoomd om later de
leiding van de uitgestrekte schapenboerderij over te nemen. Aan haar gelukkige jeugd komt echter abrupt een einde als Gloria’s moeder Kura, een gevierd concertfluitiste en operazangeres
die in Engeland haar carrière heeft, besluit haar naar een kostschool in Engeland te halen. Afgesneden van de wereld die ze kent en gepest door haar rijke en arrogante medeleerlingen is
Gloria diep ongelukkig. Ze probeert te voldoen aan de verwachtingen die haar moeder heeft, maar uiteindelijk besluit ze koste wat kost terug te keren naar haar geliefde Nieuw-Zeeland. Ze
smeedt een gewaagd plan, dat echter levensgevaarlijk blijkt... ‘De roep van het land’ is een meeslepend verhaal over liefde en verlies, de betekenis van familie en de vrouwen van Kiward
Station die elk hun eigen plek in de wereld zoeken. Het verhaal van Gloria, Lillian en hun families begint in ‘Het land van belofte’ en gaat verder in ‘De roep van het land’.
Een voormalige ambtenaar leidt een teruggetrokken bestaan in een vervuilde kamer en broedt daar zijn dwarse, antirationalistische gedachten uit over de vrije wil.
STUDENT COMPANION SITE Every new copy of Stuart Wentworth's Applied Electromagnetics comes with a registration code which allows access to the Student's Book Companion Site. On
the BCS the student will find: * Detailed Solutions to Odd-Numbered Problems in the text * Detailed Solutions to all Drill Problems from the text * MATLAB code for all the MATLAB examples in
the text * Additional MATLAB demonstrations with code. This includes a Transmission Lines simulator created by the author. * Weblinks to a vast array of resources for the engineering
student. Go to www.wiley.com/college/wentworth to link to Applied Electromagnetics and the Student Companion Site. ABOUT THE PHOTO Passive RFID systems, consisting of readers and
tags, are expected to replace bar codes as the primary means of identification, inventory and billing of everyday items. The tags typically consist of an RFID chip placed on a flexible film
containing a planar antenna. The antenna captures radiation from the reader's signal to power the tag electronics, which then responds to the reader's query. The PENI Tag (Product Emitting
Numbering Identification Tag) shown, developed by the University of Pittsburgh in a team led by Professor Marlin H. Mickle, integrates the antenna with the rest of the tag electronics. RFID
systems involve many electomagnetics concepts, including antennas, radiation, transmission lines, and microwave circuit components. (Photo courtesy of Marlin H. Mickle.)

Washington, 1972. Derek Strange heeft de politie verlaten en is zojuist voor zichzelf begonnen als privédetective. Zijn voormalige collega Frank `de bloedhond Vaughn werkt er
nog altijd. Wanneer een jonge vrouw Strange inschakelt om een zoekgeraakte ring op te sporen, betreedt Derek het werkgebied van Vaughn. Daar is een drugsgebruiker
vermoord doodgeschoten in zijn appartement. Al snel komen beide mannen de moordenaar op het spoor, Red Fury, zo genoemd vanwege zijn uiterlijk en de auto waarin zijn
vriendin rijdt. Het interesseert hem niet wie hij moet vermoorden om te krijgen wat hij wil. Wanneer het geweld escaleert en er steeds meer op het spel komt te staan, weten
Strange en Vaughn dat er maar één manier is om deze man te pakken: hun eigen manier.
Pleidooi voor spirituele groei om het leven als mens van middelbare leeftijd te aanvaarden en ten volle te gaan leven.
Bevat tips, voorbeelden en checklists voor het voeren van sollicitatiegesprekken.
In het noorden van New York worden vrouwen vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze wijze in kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de bizarre aard van de
moorden – en het gebrek aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en er is maar één agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog van
slag is over haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen. Want ze is er nog steeds van overtuigd er dat een voormalig seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar ze
weet dat haar vermogen om de geest van een seriemoordenaar binnen te dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn om deze zaak op te lossen. En ze kan gewoon niet
weigeren; zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal drijven. Rileys zoektocht brengt haar dieper in de verwarde geest van een moordenaar, en leidt haar naar weeshuizen,
psychiatrische inrichtingen en gevangenissen in een poging om zijn psychose helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen een ware psychopaat opneemt en ze weet
dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar baan staat op de tocht en haar gezin is het doelwit... Met haar kwetsbare geest die op instorten staat, zou het allemaal te veel voor haar
kunnen worden – en te laat. Eens gepakt is een duistere psychologische thriller met een spanning die je hartslag omhoog jaagt. Het is het tweede boek in een aangrijpende
nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Op een winterse namiddag opent Sonia de deur voor de vijftienjarige Jez. Hij komt langs om wat muziek te lenen in het huis aan de rivier de Theems, dat eens haar ouderlijk huis
was. Sonia laat hem binnen, maar besluit al snel dat ze hem niet meer laat gaan. Ze wordt overvallen door een obsessief verlangen om Jez te beschermen tegen de
buitenwereld. Tijdens de dagen die volgen wordt Sonia overspoeld door herinneringen aan de intense relatie met haar eigen broer, toen ze tieners waren.Wanneer de zoektocht
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naar Jez het huis aan de rivier steeds meer nadert, wordt Sonia gedwongen haar plannen te wijzigen, om de verdwijning van Jez verborgen te houden.
Behandeling van basisbegrippen en uiteenzetting van de belangrijkste theorieën over de werking en de invloed van massamedia.
Judith Dunbar is veertien als ze wordt ondergebracht op een kostschool in Cornwall omdat haar familie in het buitenland verblijft. Ze sluit vriendschap met de eigenzinnige
Loveday en leert een nieuwe wereld kennen: de rijkdom en glamour van de Britse aristocratie. Het landgoed van Lovedays familie voelt als een tweede thuis. Totdat de Tweede
Wereldoorlog uitbreekt en Judith – weer helemaal op zich zelf aangewezen – heel andere dingen leert, over moed... en over liefde. Ze zal een lange reis moeten maken voor ze
eindelijk thuis kan komen. De thuisreis is een grootse, meeslepende roman, met het reliëf van het echte leven, rijk aan detail, zorgvuldig en subtiel in observatie.
'De zwembadmentaliteit' is de mentaliteit van het met elkaar meehuilen, het gedachteloos met elkaar meepraten en -schreeuwen, zoals je dat, min of meer symbolisch, kunt
vernemen in een overdekt, betegeld zwembad. In onze mannenmaatschappij komt zulk collectief geschreeuw vooral van de kant van de mannen in hun mannenmedia en -fora.
Vrouwen die de mannenheerschappij willen aantasten weten vaak niets beters te verzinnen dan een analoog geschreeuw uit het damesbad. Deze collectie essays belicht deze
problemen onder andere vanuit de technocultuur, tegencultuur, masculinisme, androgynie, feminisme en kunstbeleid. Nieuwe editie met een voorwword van Xandra Schutte.
In Blinde obsessie wordt de lezer uitgedaagd om mee te denken. Weet jij wie de moordenaar is? In Blinde obsessie van bestsellerauteur Val McDermid ontvangt psychiater
Charlie Flint een mysterieus pakketje krantenknipsels over een gruwelijke moord. Haar interesse is meteen gewekt: de misdaad vond plaats in Oxford, op haar oude school, en
betreft een bruidegom. Zijn toegetakelde lichaam werd slechts een paar uur na de huwelijksplechtigheid gevonden – terwijl zijn bruid nog champagne stond te drinken. Charlie
heeft geen idee van wie het pakketje afkomstig is en waarom het juist aan haar gestuurd werd, maar ze krijgt het verhaal niet meer uit haar hoofd en besluit op onderzoek te
gaan in de gesloten wereld van de universiteit van Oxford. Hoe dieper ze graaft, hoe meer ze overhoophaalt, en iedere stap richting de waarheid brengt haar meer in gevaar...
Val McDermid is de internationale bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol Jordan-reeks. Haar werk is onderscheiden met o.a. de Diamond Dagger Award en de Gold Dagger
Award, de prijs voor de beste Engelse thriller. Ze wordt in meer dan dertig talen uitgegeven en haar werk is wereldwijd al meer dan 16 miljoen keer verkocht.
De markt van mobiele communicatie is nog altijd het snelst groeiende segment van de wereldwijde computer- en communicatiemarkt. Jochen Schiller behandelt in zijn boek
Mobiele communicatie uitgebreid de huidige stand van zaken in de technologie en het onderzoek van mobiele communicatie, en schetst daarnaast een gedetailleerde
achtergrond van het vakgebied. In het boek worden alle belangrijke aspecten van mobiele en draadloze communicatie besproken, van signalen en toegangsprotocollen tot
beveiliging en de eisen die applicaties stellen. De nadruk ligt hierbij op de overdracht van digitale data. Schiller illustreert de theorie met vele voorbeelden en maakt gebruik van
diverse didactische hulpmiddelen, waardoor het boek zeer geschikt is voor zelfstudie en gebruik in het hoger onderwijs. In dit boek:nieuw materiaal van derdegeneratiesystemen(3g) met uitgebreide behandeling van UMTS/W-CDMABehandeling van de nieuwe WLAN-standaarden voor hoger data rates: 802.11a, b, g en
HiperLan2uitgebreide behandeling van Bluetooth met IEEE 802.15, profielen en applicatiesuitgebreide behandeling van ad-hoc netwerken/networking en draadloze
'profiled'TCPMigratie van WAP l.x. en i-mode richting WAP 2.0.
Studieboek op hbo/wo-niveau.
Adeline wandelt elke dag met haar hond langs de zee, zorgt voor haar vader en trekt baantjes in het zwembad. Ze is een werkloze architecte die zich bij haar singlebestaan heeft
neergelegd. Bruno is een Amerikaanse ex-bankier die in Ierland rondreist op zoek naar invulling van zijn leven. Geen van beiden had verwacht de ware nog te vinden, maar hun
liefde ontvlamt direct bij de eerste ontmoeting. De weken die volgen zijn de gelukkigste uit hun leven. Dan gebeurt het ondenkbare: Adeline blijkt kanker te hebben en haar
vooruitzichten zijn niet goed. desondanks wil Bruno niets liever dan met haar trouwen.En toen vond ik jou is een schitterende, hartverscheurende roman over het vinden van de
perfecte liefde, de kracht van optimisme en het onherroepelijke afscheid van het leven.
Wervelende roman over drie zussen - boordevol verrassingen De zusjes Grey wonen in Washington, op een paardenranch die al vier generaties in de familie is. Wanneer hun
moeder overlijdt hebben ze alleen elkaar nog, want hun verbitterde vader geeft niets om zijn kinderen. Winona, de oudste, wordt advocaat, Aurora trouwt en Vivi Ann blijft op de
ranch. Als jongste van de drie, met een hart zo groot als de oceaan voor haar huis, probeert Vivi Ann een plichtsgetrouwe dochter te zijn - tot er een vreemdeling in het stadje
verschijnt en ook zij besluit haar hart te volgen. Kristin Hannah schreef al vele bestsellers, waaronder Zomernacht en De wintertuin. Haar boeken worden in meer dan twintig
landen gepubliceerd. Ze woont met haar gezin in Washington, V.S. www.kristinhannah.com
In 2008 ontstaat discussie over de vraag of de moord op Kerwin Duinmeijer op 20 augustus 1983 wel als racistisch te bestempelen is. Deze discussie wordt aangejaagd door
een net verschenen documentaire over de dader. In 1983 bestond nauwelijks discussie over de vraag of hier sprake was geweest van een racistische moord. In april 2008 stelt
Rita Verdonk tijdens de startbijeenkomst van haar beweging Trots op Nederland dat Nederlanders het helemaal niet in zich hebben te discrimineren en dus ook niet racistisch
gewelddadig te zijn. ‘Wij zijn al eeuwenlang een gastvrij volk’, zo meent zij. Hoe komt het dat 25 jaar na dato het racistische karakter van de moord op Kerwin in twijfel wordt
getrokken? En is het inderdaad waar dat discriminatie, laat staan racistisch geweld, geen onderdeel uitmaakt van de Nederlandse historie? In dit boek wordt aangetoond dat dit
dominante Nederlandse zelfbeeld niet klopt. Racistisch geweld is een hardnekkig probleem in de hier besproken periode van 1950 tot en met 2009. In reactie op incidenten
bestaat echter een grote neiging tot bagatelliseren en om het structurele karakter van dit geweld te ontkennen. En juist die overheidsreactie heeft grote invloed op de wijze
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waarop dit geweld de kop opsteekt en blijft voortduren. ‘Het boek stemt tot nadenken’, zo stelt Ronald Bandell, in 2009 burgemeester van Dordrecht en voorzitter van het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters, in zijn voorwoord. Hij spreekt van een conclusie die lang nadreunt en waarvan iedere bestuurder kennis zou moeten nemen.
In zijn Lectorale Rede gaat Willem Verbaan in op de veranderingen die de stad doormaakt, nu en in de toekomst. Door het globaliseringsproces is de competitie tussen steden
op dit moment enorm. Het aantrekken en ontwikkelen van talent is hierdoor cruciaal. Klimaatveranderingen beïnvloeden de leefbaarheid van de stad en de vitaliteit van haar
inwoners. Duurzaamheidsdenken en waardencreaties zijn daarom nieuwe koersen waarvoor ideeën en concepten ontwikkeld moeten worden. Er zal een verschuiving
plaatsvinden van bouw naar beheer om de leefomgeving te verbeteren, met waardestijging als resultaat. Governance-vraagstukken en een multidisciplinaire benadering worden
uitgangspunten daarbij. Oude financieringsvormen voldoen niet meer. Kernthema's voor de stad worden samenhang en het verbinden met nieuwe verdienmodellen; nieuwe
partner- en financieringsvormen zullen ontstaan. Ketenintegratie en ICT gaan een fundamentele rol spelen in de nieuwe urbane processen.
In Washington D.C. vinden kort na elkaar twee prominente figuren de dood. De een is Robert Bradley, Speaker of Congres, die wordt doodgeschoten tijdens een politieke
bijeenkomst. De tweede dode is Jonathan DeHaven. Hij sterft onder mysterieuze omstandigheden op de afdeling Zeldzame Boeken van de Library of Congres, waar van hij de
directeur is. Op het eerste gezicht hebben de twee gebeurtenissen niets met elkaar te maken. Maar wanneer DeHavens collega Caleb Shaw wordt aangesteld als executeurtestamentair van de priv llectie van DeHaven, komt hij met behulp van zijn vrienden van de Camel Club achter het bestaan van een spionagenetwerk waarin DeHaven verstrikt
was geraakt. Onder leiding van de vroegere CIA-agent John Carr, beter bekend onder zijn pseudoniem Oliver Stone, gaan de mannen achter de moordenaar van Jonathan
DeHaven aan. Hierbij krijgen zij hulp van de mooie, maar vooral ook geheimzinnige Annabelle Conroy. Zij komen terecht in een wereld van zeldzame boeken, geheime codes en
intriges op hoog niveau.
A biographical dictionary of noteworthy men and women of the Southern and Southwestern States.
Maryann komt in een rechtszaak pal tegenover haar eeuwige liefde en vader van haar kind te staan. De aantrekkelijke en begeerlijke Maryann is na een zware jeugd in de
prostitutie terecht gekomen en wist geleidelijk mannen uit welgestelde kringen te bereiken. Ze leidt een succesvol leven als baas van een chique callgirl bedrijf, totdat de politie
haar zaakje ontdekt en haar voor de rechter sleept. Maryann kende vele mannen in haar leven, maar de openbaar aanklager in de rechtszaak, Mike Keyes, heeft haar hart voor
altijd veroverd. Zal Mike haar ontzien of wordt het een onvermoeibare strijd? De in New York geboren Harold Robbins (1916 - 1997) is een van de meest gelezen auteurs ter
wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen van zijn romans verkocht en zijn dertig boeken zijn vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder
toegang’ dat door enkele expliciete seksuele passages de aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans verfilmd met niemand minder
dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie in Hollywood en was gedeeltelijk
gebaseerd op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’
(1966). Hoewel sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod zoals, prestige, geld en macht.
Applied ElectromagneticsEarly Transmission Lines ApproachJohn Wiley & Sons
Poëtische vertelling over een vrouw die terugkeert naar het geheimzinnige landschap van haar jeugd.
Een Australisch gezelschap bezoekt tijdens een wereldreis zoveel bezienswaardigheden dat er een groot verlangen naar de vertrouwde omgeving groeit bij de deelnemers.
'Tot in de dood' is het nieuwe deel in de Roy Grace-serie van Peter James waarvan alle delen afzonderlijk te lezen zijn. 'Wie eenmaal aan een Roy Grace-thriller begint, is voor zijn omgeving onbereikbaar.'
De laatste woorden die Jamie van zijn verloofde Logan hoort, zijn in een paniekerig telefoongesprek. Zij is zojuist de ondergrondse parkeergarage van hun flat in Brighton in gereden. Jamie hoort haar gillen
en dan is de lijn dood. De politie is er snel maar Logan is verdwenen. Diezelfde dag graven werklui in een park aan de andere kant van de stad de resten op van een vrouw die ruim dertig jaar geleden als
vermist werd opgegeven. Roy Grace en zijn team zien geen verband tussen de twee zaken, maar dan verdwijnt er weer een vrouw in Brighton en opnieuw wordt vlak daarna een vermist persoon opgegraven.
Wordt Brighton geconfronteerd met de eerste seriemoordenaar in jaren? Peter James is een van de bestverkopende thrillerauteurs ter wereld.
Twee dochters van een rijke advocaat zetten zich in voor de Ierse vrijheidsstrijd rond 1916.
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