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Robot Workers Robozones
Cultuurfilosofisch essay over snelheid als sleutelbegrip voor de westerse moderne samenleving.
De Vlaamse radiopionier Pol Heyns (1906-1960) was in de late jaren 1930 de allereerste verzamelaar van volksliederen in de Lage Landen die zijn zangers en zangeressen
bezocht met opnameapparatuur. In 1941 bundelde hij een bloemlezing van zijn vondsten in de verzameling Volksliederen. Deze uitgave biedt een integrale heruitgave van dit
liedboek, voorafgegaan door een grondige studie over Heyns' verzamelwerk. Bovendien geven de illustraties en de bijgevoegde cd de zangers en zangeressen van de bundel
opnieuw een gezicht en een stem. De cd is zonder meer een primeur: hij bevat verloren gewaande historische opnamen die pas heel onlangs zijn teruggevonden in de
catacomben van de VRT.
Een talentvolle jonge danseres moet vanwege een ernstige blessure haar loopbaan herzien. Haar lerares, zelf ooit een succesvolle danseres, regelt voor haar een vakantie in
Cornwall.
The Childrens Book Review Index contains review citations to give your students and researchers access to reviewers comments and opinions on thousands of books, periodicals, books on tape and
electronic media intended and/ or recommended for children through age 10. The volume makes it easy to find a review by authors name, book title or illustrator and fully indexes more than 600 periodicals.
Describes the tasks that are currently undertaken by robots and discusses possible future uses of robots.
Mensen die lijden aan diabetes mellitus of reumatische aandoeningen hebben regelmatig last van hun voeten. De behandeling van en begeleiding bij voetproblemen wordt voor die patiënten (deels)
toevertrouwd aan een medisch pedicure. Om de kennis en vaardigheden van deze zorgprofessionals up-to-date te houden, heeft brancheorganisatie ProVoet de laatste inzichten en adviezen over de
behandeling van deze aandoeningen vastgelegd in deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn voornamelijk gebaseerd op bewijs uit wetenschappelijke publicaties, aangevuld met de ervaringen van de
werkgroepleden die de richtlijnen hebben opgesteld. Daardoor is het een praktische leidraad geworden met uitvoerbare adviezen. Het gebruiksgemak wordt bovendien vergroot door de consistente indeling:
diabetes mellitus en reumatische aandoeningen zijn opgesplitst in twee delen, die elk dezelfde indeling hebben. Elk deel begint met een vakinhoudelijke inleiding en bevat verder hoofdstukken over
behandeling, over specialistische technieken en over preventie, educatie, emotionele aspecten en organisatie van de (na)zorg. Het boek is voorzien van een uitgebreide literatuurlijst. Bent u lid van ProVoet?
Dan krijgt u korting op deze titel. Ga voor meer informatie naar www.provoet.nl.

"Alleen op de vlucht" is het aangrijpende, waargebeurde verhaal van een Joodse jongen, die aan de Holocaust weet te ontsnappen. Tien jaar is hij pas, als hij op een dag thuiskomt en ontdekt
dat zijn familie door de Duitsers is weggevoerd. Dan begint een leven van verstoppen, rondtrekken en liegen. Om te overleven vergeet hij zijn naam, zijn taal en zijn godsdienst en neemt hij
een telkens wisselende identiteit aan. Een aangrijpend en waargebeurd verhaal, dat door Publishers Weekly wordt vergeleken met het dagboek van Anne Frank. Auteur Jack Kuper (1932)
emigreerde in 1946 vanuit Polen naar Canada. Hij woont in Toronto en geeft nog altijd regelmatig lezingen over zijn leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Examines how robot warriors help soldiers during war. They are run by computers operated by humans or remote controls. Shows how using robots for dangerous work can help prevent injury
to humans.
Twintig verhalen over Germaanse goden, die oorspronkelijk zijn geschreven in de 13e eeuw op IJsland. In de vertaling wordt een uitleg op grond van de antroposofische levensbeschouwing
gegeven.
"Traces the history of robots, from the early designs of the mid-1900s to today's modern designs"-The Fascinating, Fantastic Unusual History of RobotsCapstone
Na twee jaar van overvloedige regenval en misoogsten maken roversbenden het platteland van Devonshire onveilig. De baljuw van Lydford Castle staat machteloos. Als op een dag het
verkoolde lijk van Harold Brewer wordt gevonden, ziet hij geen aanleiding om te denken aan moord. Maar sir Baldwin denkt er anders over. Hij gaat op onderzoek uit en al snel stapelen de
bewijzen van moord zich op. En dan wordt er nog een tweede afschuwelijke moord gepleegd In zijn reeks misdaadromans rond sir Baldwin en Simon Puttock weet Michael Jecks een
spannend plot te combineren met een levendige beschrijving van het laat-middeleeuwse Engeland. Spanning voor thriller- en fantasy liefhebbers! Lees meer over sir Baldwin en Simon: De
laatste tempelridder, De heks van Wefford, De gehangene van Dartmoor, Het mooie lijk, Het lijk zonder hoofd, Het zevende gebod, Moord in het klooster en De dood van de erfgenaam.
De keizerlijke tolk, Vrouwe Cao, was ooit de minnares van de schrijver en zou model hebben gestaan voor de heldin van de de grote 18de-eeuwse Chinese romanklassieker 'De droom van de rode kamer'
van Cao Xueqin.
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