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Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke taal.
InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into Channels and Topic Centers. InfoWorld also celebrates people, companies, and projects.
Als een Amerikaanse vrouw in een klein Frans stadje door vreemde nachtmerries geplaagd wordt, gaat ze op zoek naar de geschiedenis van haar Franse voorouders.
Popular Science
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Rick Riordan komt met een opwindende nieuwe serie: De avonturen van de familie Kane, waarin de lang verloren gewaande Egyptische goden weer tot leven komen! Van De rode piramide werden in de V.S.
in de eerste week na verschijnen maar liefst 100.000 exemplaren verkocht.Nadat hun moeder stierf hebben Sadie en Carter elkaar nauwelijks meer gezien: Sadie woont bij hun grootouders, en Carter zwerft
met hun vader, de beroemde Egyptoloog Julius Kane, over de wereld. Tot Kane zijn kinderen weer bijeenbrengt in Londen voor een experiment; een experiment dat gruwelijk misloopt. Kane wekt per ongeluk
de afschrikwekkende Egyptische god Seth tot leven. Kane verdwijnt spoorloos en Sadie en Carter komen erachter dat nog meer Egyptische goden tot leven dreigen te komen. Kunnen zij het geheim van hun
familie ontrafelen voor het te laat is?
Dr. Jekyll wil zijn 'goede' persoonlijkheid scheiden van zijn 'slechte'. daarvoor drinkt hij een zelfgemaakt drankje. Kan dit goed aflopen? Vanaf ca. 15 jaar. In lettertype Dyslexie.
This book is geared for advanced level research in the general subject area of remote sensing and modeling as they apply to the coastal marine environment. The various chapters focus on the latest
scientific and technical advances in the service of better understanding coastal marine environments for their care, conservation and management. Chapters specifically deal with advances in remote sensing
coastal classifications, environmental monitoring, digital ocean technological advances, geophysical methods, geoacoustics, X-band radar, risk assessment models, GIS applications, real-time modeling
systems, and spatial modeling. Readers will find this book useful because it summarizes applications of new research methods in one of the world’s most dynamic and complicated environments. Chapters in
this book will be of interest to specialists in the coastal marine environment who deals with aspects of environmental monitoring and assessment via remote sensing techniques and numerical modeling.
Het boek Over groei en vorm is een van de meesterstukken uit de twintigste eeuwse wetenschappelijke literatuur.
Vols. 7-42 include the Proceedings of the annual meeting of the American Institute of Nutrition, 1st-9th, 11th-14th, 1934-1942, 1947-1950 (1st-8th, 1934-1941, issued as supplements to the journal).
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and their world. The core belief that Popular Science and our readers share: The future is going to be better, and
science and technology are the driving forces that will help make it better.
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...
This book gathers selected high-quality research papers presented at the Fourth International Congress on Information and Communication Technology, held at Brunel University, London, on February
27–28, 2019. It discusses emerging topics pertaining to information and communication technology (ICT) for managerial applications, e-governance, e-agriculture, e-education and computing technologies,
the Internet of things (IoT), and e-mining. Written by respected experts and researchers working on ICT, the book offers a valuable asset for young researchers involved in advanced studies.
Aan het begin van de twintigste eeuw weren de vredelievende Balinezen zich tegen de Nederlandse overheersers van hun eiland.
Includes entries for maps and atlases.
Speelse taalcursus Spaans; met audio-cd.
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