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Vertaling van een geschrift uit het hoogtepunt van de Engelse mystiek rond 1380.
Approaching architectural space and scale with the formal inventiveness and speed common to gestural abstract painting, Stockholder took the art world by storm in the late 1980s. The first
half of the catalog chronicles Stockholder's installations from 1983-1991 in 35 beautiful color plates. Accompanying the reproductions are short descriptions, authored by the artist, addressing
the architectural and material choices of each installation. The second half of the catalogue contains John Miller's essay "Formalism and Its Other", which keenly places Stockholder's activity
somewhere between the rigorous formalism of Clement Greenberg's critical writing and the liberating potential of Allan Kaprow's Happenings. Published in conjunction with the Witte de With
Center for Contemporary Art, Rotterdam; text in Dutch and English
The deep sea covers over 60% of the surface of the earth, yet less than 1% has been scientifically investigated. There is growing pressure on deep-sea resources and on researchers to
deliver information on biodiversity and the effects of human impacts on deep-sea ecosystems. Although scientific knowledge has increased rapidly in recent decades, there exist large gaps in
global sampling coverage of the deep sea, and major efforts continue to be directed into offshore research. Biological Sampling in the Deep Sea represents the first comprehensive compilation
of deep-sea sampling methodologies for a range of habitats. It reviews the real life applications of current, and in some instances developing, deep-sea sampling tools and techniques. In
creating this book the authors have been able to draw upon the experiences of those at the coal face of deep-sea sampling, expanding on the existing methodological texts whilst
encompassing a level of technical detail often omitted from journal publications. Ultimately the book will promote international consistency in sampling approaches and data collection, advance
the integration of information into global databases, and facilitate improved data analyses and consequently uptake of science results for the management and conservation of the deep-sea
environment. The book will appeal to a range of readers, including students, early-career through to seasoned researchers, as well as environmental managers and policy makers wishing to
understand how the deep-sea is sampled, the challenges associated with deep survey work, and the type of information that can be obtained.
Supplies basic summary and treatment information quickly for the health care provider on the front lines. Provides concise supplemental reading material to assist in education of biological
casualty management. Edge indexed.
In NHG-Standaarden voor de praktijkassistente zijn de NHG-Standaarden voor de huisartsen toegankelijk gemaakt voor praktijkassistentes. Als zodanig is het boek een belangrijk naslagwerk.
Meer kennis van de NHG-Standaarden zorgt er immers voor dat huisartsen en praktijkassistentes sneller op één lijn zitten. Met als uiteindelijk doel: het verbeteren van de kwaliteit van de zorg
voor patiënten.
Een nieuw, groots overzichtswerk over de georganiseerde misdaad in Italië van de auteur van de internationale bestseller Cosa Nostra De Siciliaanse maffia is lang niet de enige en machtigste criminele
broederschap in Italië. Het zuiden van het land huisvest twee andere omvangrijke maffia's: de camorra, uit Napels en omstreken, en de 'ndrangheta, de maffia van Calabrië. Elk kent zijn eigen duistere
rituelen en vormen van geweldsuitoefening, intimidatie en corruptie. John Dickie onderzoekt de mythen die deze drie organisaties omgeven. Hij laat zien hoe ze met elkaar hebben samengewerkt, maar
vooral ook hoe ze elkaar hebben bestreden of zelfs in een totale oorlog raakten. Bloedbroeders kwam tot stand op grond van uitvoerig en minutieus archiefonderzoek en scherpe historische analyse. Maar
bovenal is het een zeer onderhoudend verteld verhaal over Italiës criminele ecosysteem en van de drie broederschappen die daarin de dienst uitmaken.
Safe and Secure Transport and Storage of Radioactive Materials reviews best practice and emerging techniques in this area. The transport of radioactive materials is an essential operation in the nuclear
industry, without which the generation of nuclear power would not be possible. Radioactive materials also often need to be stored pending use, treatment, or disposal. Given the nature of radioactive
materials, it is paramount that transport and storage methods are both safe and secure. A vital guide for managers and general managers in the nuclear power and transport industries, this book covers topics
including package design, safety, security, mechanical performance, radiation protection and shielding, thermal performance, uranium ore, fresh fuel, uranium hexafluoride, MOX, plutonium, and more.
Uniquely comprehensive and systematic coverage of the packaging, transport, and storage of radioactive materials Section devoted to spent nuclear fuels Expert team of authors and editors
Dit bloedstollende deel van Private - de razendsnelle thrillerserie rond het internationale detectivebureau met machtige clientèle - speelt zich af tegen de achtergrond van de Olympische Spelen 2012. Juli
2012. Meer dan 10.000 sporters uit meer dan 200 landen verzamelen zich in Londen om de Olympische Zomerspelen bij te wonen. Detectivebureau Private is ingehuurd om de veiligheid van de spelers te
waarborgen. Dan wordt vlak voor de openingsceremonie een hooggeplaatst lid van het Olympisch Comité vermoord. Journaliste Karen Pope ontvangt een brief waarin Cronus de verantwoordelijkheid voor de
moord opeist en hij verkondigt dat hij de Olympische Spelen weer hun oude glorie zal teruggeven door alle corruptie uit te bannen. Samen met Private komt Karen op het spoor van een crimineel
meesterbrein, dat niet zal stoppen voor hij de Spelen volledig heeft ontwricht. Private Games is een voortrazende thriller die de glamour en emotie van de Olympische Spelen naar een bloedstollende climax
voert.
‘Wachten op de morgen’ van Karen Kingsbury: een roman over rouw en de weg naar vergeving. Terwijl Hannah op de thuiskomst van haar gezin wacht, realiseert ze zich hoeveel ze heeft om dankbaar voor
te zijn. Tegenspoed lijkt alleen anderen te overkomen, niet haar. Maar de avond valt en Hannah begint zich zorgen te maken. Ze hadden allang thuis moeten zijn. En dan krijgt ze het gevreesde bericht: ‘Er is
een ongeluk gebeurd...’ Een dronken chauffeur heeft de auto aangereden en Hannahs man en oudste dochter zijn daarbij om het leven gekomen. Hannah is gebroken van verdriet. Het enige wat haar nog
op de been houdt, is het verlangen naar wraak. Maar haar strijd om genoegdoening kan haar niet de rust geven die ze zoekt en dreigt haar jongste dochter ten gronde te richten. Kan ze het leren loslaten? Of
het al te laat? ‘Wachten op de morgen’ is het eerste deel in de Vol vertrouwen-trilogie. Het verhaal gaat verder met ‘Tweede kans’ en ‘Kostbaar geschenk’.
On 07 March 2014 at 1642 UTC, a Malaysia Airlines Flight MH370, bound for Beijing departed from Kuala Lumpur International Airport with 239 persons on board. It was a Boeing 777-200ER. A half hour in
the flight all communication stopped suddenly and the plane changed course to the remote South Indian Ocean. Nothing was heard or seen of the plane until on 1 August 2015 a piece of the wing was found
on the Beach of Reunion Island in the Southwest Indian Ocean. The accident is very similar to the crash of Helios Flight 5223 on 13 August 2005. This plane suffered from a sudden leak in the cabin
pressure, crew and passengers suffered from hypoxia, three hours later the plane hit a mountain near Athens, Greece. Did Captain Shah of MH370 try to avoid crashing on Beijing? What is the role of the
huge American base of Diego Garcia in the Indian Ocean in the story?
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The application of radiation to medical problems plays an ever-increasing role in diagnosis and treatment of disease. It is essential that medical physicists have the knowledge,
understanding and practical skills to implement radiation protection as new techniques are developed. Practical Radiation Protection in Healthcare provides a practical guide for
medical physicists and others involved with radiation protection in the healthcare environment. The guidance is based on principles set out in current recommendations of the
International Commission for Radiological Protection and methods developed by a variety of professional bodies. Written by practitioners experienced in the field this practical
reference manual covers both established techniques and new areas of application. This new edition has be fully revised and updated to cover new requirements linked to the
increased knowledge of radiation effects, and the development of new technology. Each specialist area is covered in a separate chapter to allow easy reference with individual
chapters being assigned to different types of non-ionising radiations. Tabulated data is included to allow the reader to carry out calculations for situations encountered frequently
without reference to further texts.
ALLES STAAT OP HET SPEL DE JACHT OP DE ULTIEME PRIJS ARE YOU READY? In 2045 leeft een aanzienlijk deel van de wereldbevolking in diepe armoede. De enige
manier waarop Wade Watts aan alle misère kan ontsnappen, is de OASIS: een online virtuele wereld waar miljarden mensen tegelijk in kunnen vertoeven. Wanneer James
Halliday, de excentrieke uitvinder van de OASIS, overlijdt, laat hij een zoektocht achter vol puzzels die te maken hebben met zijn obsessie met de popcultuur van de jaren
tachtig. Degene die de jacht als eerste voltooit, zal het vermogen van Halliday erven én de volledige controle krijgen over de OASIS. Wanneer Wade als allereerste een van de
puzzels oplost, wordt hij van alle kanten opgejaagd door nietsontziende rivalen. Vanaf dan is er voor Wade nog maar één manier om te overleven: winnen.
‘Linwood Barclay schrijft even vanzelfsprekend en geolied als zijn beroemde collega Harlan Coben.’ Het Parool Promise Falls is niet de soort buurt waar een gezin thuis wordt
doodgeschoten. Maar dat is precies wat er met de Langleys gebeurt op een warme zomeravond. Niemand is geschokter dan de directe buren, Jim en Ellen Cutter. Ze zagen
elkaar af en toe bij een barbecue, en hun zoon Derek was bevriend met Adam, de zoon van de Langleys. Maar hoe goed kenden ze elkaar eigenlijk? Promise Falls blijkt meer
geheimen te herbergen dan iemand kon vermoeden. Jim hoeft alleen maar naar zijn kinderen en naar zijn vrouw Ellen te kijken en hij weet dat niet alles is wat het lijkt. Maar wat
deed hun zoon in het huis van de Langleys op de avond dat ze werden vermoord? De angst dat de moordenaar dichterbij is dan ze al vrezen, blijkt niet ongegrond te zijn als er
meer doden vallen… In de pers ‘Een absolute pageturner.’ Libelle ‘Het laat je niet meer los.’ Crimezone.nl
De Italiaanse bestseller over de zoektocht naar geluk. Voor de lezers van Paulo Coelho en Kahlil Gibran. Tomàs is een mens als ieder ander. Hij is onzeker en hoewel hij dat
graag wil veranderen, weet hij niet hoe. Zijn leven is dan ook een continue vlucht. Maar op een avond bevindt hij zich opeens in de mysterieuze Thermen van de Ziel, waar de
vonk van nieuwsgierigheid ¿ die in ieder kind sluimert ¿ weer in hem wordt ontstoken. Is hij dood, droomt hij, of is hij terechtgekomen in een magisch parallel universum? Zo
begint een symbolische reis waarbij Tomàs door bijzondere ontmoetingen geconfronteerd wordt met zijn denkwijze, zijn verleden en toekomst, en met zijn ultieme verlangen: het
vinden van een zielsverwant. Na een reeks avontuurlijke beproevingen komt hij uiteindelijk tot de laatste regel van het sprookje, het ogenschijnlijk simpele 'ze leefden nog lang
en gelukkig'.
Eva Gabrielsson vertelt het aangrijpende verhaal over haar leven met Stieg Larsson, de hausse aan aandacht die volgde op het verschijnen van de Millennium-reeks, en
Larssons plotselinge dood op vijftigjarige leeftijd. Eva Gabrielsson krijgt als ongetrouwde weduwe nooit de erkenning die zij verdient voor haar lange en intensieve samenwerking
met Larsson. Na zijn dood moet ze zich staande houden ondanks de vijandige houding van Larssons familie en vrienden en moet ze vechten voor het behoud van haar kleine
flat. Dit verhaal is behalve een onmisbare aanvulling op de Millennium-boeken vooral het verhaal van twee mensen en een meesterwerk, en het resultaat van dertig jaar liefde,
vertrouwen en ruimhartigheid.
Biological Sampling in the Deep SeaJohn Wiley & Sons
The preanalytical phase is an important component of Laboratory medicine and errors arising in this phase affect the validity of laboratory results. In this book physicians and clinical staff have access to
valuable information about the current preanalytical variables and factors (patient preparation, sample collection, handling and processing before analysis).
The third edition of this highly popular scientific reference continues to provide a unique approach to flavors, flavor chemistry and natural products. Dictionary of Flavors features entries on all flavor
ingredients granted G.R.A.S. status, compounds used in the formulation of food flavors, and related food science and technology terms. Allergies and intolerances are addressed, along with strategies to
avoid allergenic compounds. This latest edition has been fully updated to reflect new ingredients available on the market, as well as developments in safety standards and the international regulatory arena.
Dolf De Rovira applies his extensive experience to make this the most comprehensive guide to flavors available.
Inleiding tot een methode voor het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, het verbeteren van efficiency en effectiviteit en het vergroten van de klanttevredenheid.
Speurtocht naar de oorsprong en ontwikkeling van de Vrijmetselarij en van de maçonnieke riten.

Venetië in het vroege ochtendlicht biedt een onvergetelijk schouwspel van grote schoonheid. Maar de vroege ochtend dat commissario Brunetti wordt opgeroepen bij het dode
lichaam van een jonge man in het canale, ziet er al snel heel anders uit. Alle aanwijzingen doen vermoeden dat het om een gewelddadige beroving gaat. Wanneer Brunettie in
het appartement van het slachtoffer vervolgens enkele belastende zaken worden gevonden die wijzen op een complot van hogerhand, raakt hij ervan overtuigd dat iemand er
veel belang bij heeft dat de echte daders van deze moord nooit worden gevonden. Dood in den vreemde is het tweede deel in de zeer succesvolle en bekroonde reeks
misdaadromans met commissario Brunetti in de hoofdrol, die zich afspelen tegen de achtergrond van het prachtige, mysterieuze Venetië.
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Drie tieners rijden op een hete zomermiddag in 1972 een buurt van Washington DC binnen. Een kort moment van razernij gevolgd door wraak. Zes levens veranderen voorgoed
als er geen weg terug blijkt te zijn. Vijfendertig jaar later. Een overlevende van die noodlottige dag zoekt een andere overlevende op en reikt hem de hand ter verzoening. Maar
een derde overlevende is net ontslagen uit de gevangenis en is uit op genoegdoening, op wat voor manier dan ook. Geen weg terug neemt ons mee op een reis, van de straten
van de jaren zeventig, die weerklinken van rock- en soulmuziek, naar de veranderde wijken van het huidige Washington; van de diners en garages in de stad naar het Walter
Reed Army Medical Center, waar gewonde soldaten terugkeren uit de hel van de oorlog in het Midden-Oosten. Geen weg terug gaat over vaders en zonen, echtgenotes en
echtgenoten, verlies, overwinning en wraakzucht. De nieuwe literaire thriller van George Pelecanos is een meeslepend meesterwerk over vriendschap en geweld.
In 'Langeafstandloopster en andere verhalen', over de gewone mensen die haar thuisstad New York bevolken, schept Grace Paley een stevige fictieve wereld die doordrenkt is
van het alledaagse leven, van de liefde tussen ouders en kinderen. De meeste personages uit deze verhalenbundel zijn vrouwen van middelbare leeftijd, zoals Faith Darwin, die
doet denken aan maar niet bedoeld is als Paleys alter ego; andere personages zijn simpelweg degenen over wie verhalen verteld moeten worden - de kinderen die geleden
hebben onder verwaarlozing, armoede, drugsmisbruik, en de Vietnamoorlog. Met haar vlijmscherpe pen zet Paley geloofwaardige en levensechte personages neer. Prachtig
proza, tot je erachter komt dat wat ze werkelijk schrijft, menselijke verwarring en complete chaos is. Met een voorwoord van Nina Polak
Alessandra is zeventien als haar moeder na een lang ziekbed overlijdt. Ze blijft alleen met haar oma achter, de enige met wie ze haar verdriet kan delen. Als de school na de
zomervakantie begint, komt het dagelijks leven langzaam weer op gang. Maar Alessandra wil met rust gelaten worden. Haar vriendinnen vindt ze ineens stom en oppervlakkig.
Om iedereen uit de buurt te houden gaat ze naast Gabriele zitten, de loser van de klas met de bijnaam Zero. Gabriele is echter interessanter dan Alessandra aanvankelijk dacht:
hij kan prachtig tekenen, is aardig en attent, praat nooit over zichzelf en is er altijd wanneer ze hem nodig heeft. Alessandra en Gabriele zoeken voorzichtig toenadering tot elkaar
en er ontstaat een bijzondere band tussen hen. Is de vriendschap met Gabriele een gevoel van samen tegen de wereld, of is het misschien meer?
In een klein dorp aan de Oder drijven Abel Hradscheck en zijn vrouw Ursel rond 1850 een bloeiende herberg en groothandel. Maar Abel is verslaafd aan gokken en heeft
speelschulden. Wanneer zijn schuldeiser betaling eist, overtuigt Abel zijn vrouw ervan mee te werken aan een ingenieus moordplan, waardoor de schuld in een keer verdwenen
is. In het plan speelt het twintig jaar oude lijk van een Franse soldaat, dat Abel bij toeval in zijn tuin ontdekte, een belangrijke rol. Alles lijkt te verlopen zoals Abel het had
uitgedacht, maar hij heeft geen rekening gehouden met een spelbreker: hijzelf.
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