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Downlaid
Studieboek op hbo-niveau met betrekking tot de keuze
en de implementatie van softwaresystemen voor het
beheer van ondernemingsgegevens.
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.
Zijn verhaal is uniek en uiterst onderhoudend, en hij
vertelt het met verve in dit boek. Hij werd in de magere
jaren na de oorlog geboren in een klein Oostenrijks dorp,
als zoon van een veeleisende politieagent. Hij droomde
ervan naar Amerika te gaan om wereldkampioen
bodybuilding en filmster te worden. Op zijn
eenentwintigste woonde hij in Los Angeles en werd hij
gekroond tot Mr. Universe. Binnen vijf jaar sprak hij
Engels en was hij de beste bodybuilder ter wereld.
Binnen tien jaar had hij zijn opleiding afgerond en was hij
miljonair door investeringen in onroerend goed en zijn
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carrière als bodybuilder. Ook won hij een Golden Globe
Award voor zijn rol in Stay Hungry. Binnen twintig jaar
was hij de grootste filmster ter wereld, de echtgenoot van
Maria Shriver uit de familie Kennedy, en een opkomende
republikeinse leider. Zesendertig jaar naar zijn komst
naar Amerika werd de man die ooit door zijn
medebodybuilders de `Oostenrijkse Eik werd genoeg tot
gouverneur van Californië gekozen, de zevende
economie ter wereld. Hij loodste de staat door een
begrotingscrisis, natuurrampen en politiek tumult, en
zette zich in voor onder meer een beter milieu en
electorale veranderingen. Samen met Maria Shriver
bracht hij vier fantastische kinderen groot. In de nasleep
van een schandaal dat hij over zichtzelf afriep,
probeerde hij zijn gezin bij elkaar te houden. Nooit
eerder heeft hij in zijn eigen woorden zijn volledige
levensverhaal verteld. Hier is Arnold Schwarzenegger
met Total Recall.
'Vernietigend en uiterst precies,' Publishers Weekly
2017-editie Met De aanval op de redelijkheid schreef Al
Gore een vooruitziend en krachtig manifest over de
essentiële rol van de rede en het heldere denken in een
gezonde democratie. In de afgelopen tien jaar zijn
Gore's zorgen over de Amerikaanse democratie alleen
maar groter geworden. Over deze 2017-editie zegt Al
Gore: 'Ik heb een uitgebreide nieuwe Conclusie
toegevoegd, waarin ik op grond van de verkiezingen in
2016 en het succes van Donald Trumps campagne
probeer uit te leggen wat er de afgelopen tien jaar is
gebeurd en hoe het nu verder moet.' In de aanloop naar
de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2008 komt
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voormalig vice-president Al Gore met een boek waarin
hij de vloer aanveegt met de regering-Bush. George W.
Bush doet er volgens Gore alles aan om de kiezer bang
te maken. Toen Bush de Amerikaanse troepen naar Irak
stuurde, geloofde zeventig procent van de Amerikanen
dat Saddam Hussein iets met 11 september te maken
had, en wat het meest indruk had gemaakt tijdens de
verkiezingscampagne van Bush waren twee
televisiespotjes die de angst voor terrorisme
aanwakkerden. Bovendien bleek de regering-Bush er
minder dan welke eerdere regering ook belang aan te
hechten haar burgers naar waarheid te informeren. Erger
nog, men leek er nauwelijks in geïnteresseerd om de
waarheid te achterhalen, ging niet op zoek naar
informatie, laat staan naar onverwachte en zelfs
ongemakkelijke feiten die kunnen leiden tot onwelkome
conclusies. Hoe kon het zo ver komen met de Verenigde
Staten? Hoeveel schade is er aangericht aan het
functioneren van de democratie en aan de rol van
Amerika als hoeder van de veiligheid in de wereld? Al
Gore (1948) is een Amerikaans politicus van de
Democratische Partij. Hij was de 45e vicepresident van
de Verenigde Staten van 1993 tot 2001. In 2000 verloor
hij op het nippertje de presidentsverkiezingen van
George W. Bush. Hierna ging hij lezingen geven waarin
hij zijn bezorgdheid uitte over ecologische stand van
zaken van onze planeet en de rol van de mens daarin.
Deze lezingen vormden de basis voor de documentaire
An Inconvenient Truth (Een ongemakkelijke waarheid)
over het broeikaseffect.

Dit boek behandelt de theorie en pikt en passant ook
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nog kernenergie mee en een hoop natuurkunde.
'Waar een wil is, is altijd een weg!' aldus Richard
Branson. Kunnen we ons leven meer inhoud geven
en tegelijkertijd de wereld helpen verbeteren?
Branson laat op inspirerende wijze zien hoe je dat
kunt bewerkstelligen.Zo niet, dan toch introduceert
een compleet nieuwe manier van werken. Branson
beschrijft hoe makkelijk het eigenlijk is om je werk
niet alleen een baan van negen tot vijf te laten zijn.
Hoe je je mentaliteit kunt veranderen, problemen op
kunt lossen en je baan tot iets kunt maken waar je
écht trots op kunt zijn. Zijn aanpak is een grote
inspiratie voor iedereen die succesvol zakendoen wil
laten samengaan met het streven naar een betere
wereld.
De grootste tennisser van zijn generatie onthult voor
het eerst wat hem een kampioen maakt. Sinds
Andre Agassi is er geen tennisser geweest die de
wereld zo in zijn greep houdt als Rafael Nadal. Hij is
een unicum in de hedendaagse sportwereld - een
ware sportman die zich door zijn rauwe talent,
toewijding en bescheidenheid laat leiden. Miljoenen
fans bewonderen hem om zijn discipline, zijn
intensiteit tijdens wedstrijden en de sterke band die
hij heeft met zijn familie. Deze autobiografie vertelt
over zijn jeugd, zijn ontwikkeling als speler en het
verloop van zijn bijzondere carrière tot nu toe. Van
de memorabele overwinning op Wimbledon in 2008 een finale die John McEnroe omschreef als 'the
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greatest match ever played' - tot het behalen van de
career Golden Slam in 2010 door alle vier de Grand
Slam-toernooien en de olympische gouden medaille
te winnen. En van het eiland Mallorca waar hij al zijn
hele leven woont tot de kleedkamer in Melbourne
waar Nadal vertelt over de druk die hij voelde tijdens
de Australian Open van 2011. Rafa is een
persoonlijk en onthullend verhaal, en net zo
fascinerend als Nadal zelf.
Josslyn kent de ware liefde, en ze weet dat ze het
niet nog eens zal vinden. Nu ze weduwe is zoekt ze
het enige wat haar echtgenoot haar niet kon geven:
dominantie. Ze komt terecht in een exclusieve club
voor mensen die toegeven aan hun geheimste
fantasieën. De laatste die ze daar verwacht tegen te
komen is een man die in de zwaarste tijd van haar
leven een bron van troost en heimelijk verlangen is
geweest: de beste vriend van haar man. Dash heeft
jarenlang geworsteld met zijn verliefdheid op de
vrouw van zijn beste vriend. Hij wachtte geduldig,
bood haar troost en steun toen ze rouwde, en
hoopte in stilte dat hij haar ooit meer zou kunnen
bieden. Als ze elkaar in de club tegen-komen, denkt
Dash eerst dat Josslyn niet weet waar ze aan begint.
Als eenmaal tot hem doordringt dat hun behoeften
en verlangens perfect op elkaar aansluiten, wil hij
nog maar één ding: de eerste en enige man zijn die
op de juiste manier van haar houdt, en aan wie ze
zich volledig onderwerpt.
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Inleiding in de astrologie voor beginners.
'Hij staat bij de omheining met zijn rug naar me toe
en kijkt naar de tuin. Het late middaglicht valt schuin
tussen de stammen op de heuvel door op hem en
hult hem in een oranje nevel; hij is onscherp alsof ik
hem onder water zie. Hij is zich ervan bewust
geworden dat hij een indringer was: de hut, de
omheining, de vuren en de paden waren
schendingen. Hij wil er een eind aan maken, hij wil
de grenzen uitwissen, hij wil dat het bos weer
overwoekert wat hij het door zijn verstand heeft
ontnomen: hij wil zijn fouten goedmaken.' Een
Canadese vrouw gaat op zoek naar haar vader, die
spoorloos verdwenen is. Deze zoektocht blijkt
uiteindelijk niet alleen een zoektocht naar haar
vader, maar ook een zoektocht naar zichzelf. Boven
water is een fenomenaal verhaal over rouw, verlies
en ouderschap, geschreven in briljant, vlijmscherp
proza. Margaret Atwood (Ottawa, 1939) wordt
beschouwd als de 'grande dame' van de Canadese
literatuur. Met haar talloze romans, gedichten en
verhalenbundels heeft ze een miljoenenpubliek
verworven. Haar werk is in meer dan veertig talen
verschenen en De blinde huurmoordenaar werd in
2000 bekroond met de Booker Prize. Ze woont in
Toronto. 'Atwoods meest intense roman.' Joost de
Vries, De Groene Amsterdammer 'Een van de
belangrijkste romans van de twintigste eeuw.' The
New York Times
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Een 9-jarige jongen vertelt over zijn vriendje Jamie,
die is gestorven nadat hij door een bij is gestoken.
Maar gelukkig begrijpen de mensen om hem heen
hoe hij zich voelt.
India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven
moslims, sikhs en hindoes vredig naast elkaar, tot er
er een trein vol vermoorde vluchtelingen in het dorp
arriveert. De burgeroorlog rondom de stichting van
India en Pakistan is begonnen. Trein naar Pakistan
is het diepmenselijke en ontroerende verhaal van
een eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen
enkele dagen uit elkaar wordt gescheurd. Met
indrukwekkend weinig woorden toont Singh de lezer
de complexiteit van opkomende polarisatie en
geweld. In 2017 is het precies zeventig jaar geleden
dat India en Pakistan van elkaar werden
afgescheiden nadat de Britse kolonisatoren zich
hadden teruggetrokken. Van de ene op de andere
dag moesten moslims naar de ene kant, en hindoes
naar de andere kant van de grens emigreren, met
miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke
en vaak vergeten geschiedenis wordt verteld in de
roman Trein naar Pakistan van Khushwant Singh.
Een fascinerend en hartverscheurend boek.
MateriaalkundePearson Education
Met behulp van kleurenfoto's wordt stapsgewijs
aangegeven hoe allerlei knopen in touwwerk gemaakt
kunnen worden; bijzondere technieken zoals splitsen
worden uitgelegd.
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Op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog leidt Leon
Courtney, voormalige luitenant, safari’s in Masai-land
voor invloedrijke mensen uit de Verenigde Staten en
Europa. Door zijn oom, Penrod Ballantyne, heeft zijn
werk een extra dimensie gekregen: spioneren voor het
Britse leger. Een van zijn klanten is de Duitse industrieel
graaf Otto von Meerbach, die zijn maîtresse Eva heeft
meegenomen. Leon wordt hopeloos verliefd op haar en
brengt daardoor zijn opdracht in gevaar.
De opsteller van de relativiteitstheorie (1879-1955)
behandelt ruimte- en tijdproblemen en de geldigheid van
basisnatuurwetten in bewegende coördinaatstelsels.

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
derde-generatiesystemen(3g)
met uitgebreide
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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.
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