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Ross en Wilson is de eerste keuze van reeds meer dan een miljoen studenten sinds de
eerste publicatie meer dan 50 jaar geleden. Als een van de meest populaire
handboeken voor anatomie en fysiologie introduceert het de systemen en functies van
het menselijk lichaam en de effecten van ziektes en aandoeningen op het normaal
functioneren van het lichaam. Meer dan eender welk handboek is Ross and Wilson
gekenmerkt door het gebruik van heldere taal aangevuld met kleurrijke illustraties en
een groot aanbod van interactieve online-activiteiten voor een boeiende leerervaring.
Ross and Wilson is noodzakelijk studie en leesmateriaal voor ieder in de ziekenzorg en
vooral voor professionelen in opleiding in de verpleging en aanverwande beroepen,
complementaire/alternatieve geneeskunde of voor paramedici en ambulancepersoneel.
Zorvuldig herwerkte tekst zonder onnodige details om verwarring bij de student, nieuw
aan dit leervak, te vermijden Vele duidelijke illustraties in kleur met diagrammen en
foto's Reeks van paragrafen, punten- en bulletlijst helpen bij het leren en herhalen van
de leerstof Leerdoelen voor paragrafen in elk hoofdstuk Lijst met veel gebruikte
voorzetsels, achtervoegsels en woordstammen in anatomie en fysiologie Appendix met
biologische waarden als referentie Toegang tot extra electronische bronnen, inclusief
animaties, inkleur oefeningen, studies, zelftestactiviteiten , en weblinks Volledig
herziende tekst met focus op de meest voorkomende aandoeningen Nieuwe
paragrafen over de invloed van het verouderen op de lichaamssystemen om de
kernonderdelen van de leerstof te bestendigen en het weerspiegelt ook de veroudering
van onze bevolking Een nieuw en gemakkelijk te gebruiken functie is toegevoegd voor
de uitgebreide en variërende selectie van populair web gebaseerde online zelfevaluatie
taken Extrra gekleurde micrografie ën en foto's evenals bijgewerkte illustraties
Aangevulde verklarende woordenlijst voor een vlug en gemakkelijk te gebruiken
referentie naar veel gebruikte terminologie.
Twee honden en een kat trekken door de Canadese wildernis en beleven vele
avonturen tijdens hun poging hun thuis terug te vinden.
In 1820 publiceerden de jonggestorven dichters Keats en Shelley allebei hun laatste en beste
bundel. Toen Keats een jaar later aan de tering gestorven was, schreef Shelley een befaamd
gedicht als in memoriam; nog een jaar later kwam hijzelf om bij een schipbreuk. De beide
bundels en de lijkzang vormen de inhoud van dit boek. Keats bundel Lamia, Isabella,
Agnietenavond en andere gedichten is minder beroemd om de in de titel genoemde gedichten
dan om het lange fragment `Hyperion en om de vijf odes (aan een nachtegaal, op een Grieks
mengvat, aan Psyche, aan de herfst en aan de neerslachtigheid), die evenzoveel
hoogtepunten van de Engelse poëzie uitmaken. Shelleys Prometheus ontketend, een lyrisch
drama in vier bedrijven, met andere gedichten bevat een toneelstuk dat misschien onspeelbaar
is, maar dat wel een staalkaart biedt van zijn revolutionaire denken én van zijn poëtische
genie. Bij de andere gedichten zijn klassiekers als `Ode aan de westenwind , `De wolk en `Aan
een leeuwerik . Adonaïs, een elegie op de dood van John Keats bevat een aantal strofen die
den treuren uit zijn afgedrukt in overlijdensadvertenties. Maar wie het geheel leest, merkt
algauw dat Shelley juist wars is van elk cliché.
Dit boek behandelt de theorie en pikt en passant ook nog kernenergie mee en een hoop
natuurkunde.

De markt van mobiele communicatie is nog altijd het snelst groeiende segment
van de wereldwijde computer- en communicatiemarkt. Jochen Schiller behandelt
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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/WCDMABehandeling 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.
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