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Wholeheartedly recommended to every student and user of mathematics, this is an extremely original and highly
informative essay on algebra and its place in modern mathematics and science. From the fields studied in every
university maths course, through Lie groups to cohomology and category theory, the author shows how the origins of
each concept can be related to attempts to model phenomena in physics or in other branches of mathematics. Required
reading for mathematicians, from beginners to experts.
Information CircularReport of Research and Technologic Work on Explosives, Explosions, and FlamesECTO-NOX
ProteinsGrowth, Cancer, and AgingSpringer Science & Business Media
Maria (ik-figuur) krijgt op haar twaalfde verjaardag een jonge slaaf cadeau. Zij kan met hem doen en laten wat ze wil.
Vanaf ca. 10 jaar.
This volume documents this unique family of cell surface proteins. Despite masquerading as intractable and difficult to
clone and characterize, ENOX proteins have and continue to offer remarkable opportunities for research, commercial
development and outside confirmation of therapeutic, diagnostic and new paradigms to help explain complex biological
processes.
Publisher's Note: Products purchased from Third Party sellers are not guaranteed by the publisher for quality,
authenticity, or access to any online entitlements included with the product. This fully updated study guide covers every
topic on the current version of the CompTIA Security+ exam Take the latest version of the CompTIA Security+ exam with
complete confidence using the detailed information contained in this highly effective self-study system. Written by a team
of leading information security experts, this authoritative guide addresses the skills required for securing a network and
managing risk and enables you to become CompTIA Security+ certified. CompTIA Security+ All-in-One Exam Guide,
Fifth Edition (Exam SY0-501) covers all exam domains and features 200 accurate practice questions. To aid in study, the
book features learning objectives at the beginning of each chapter, exam tips, practice exam questions, and in-depth
explanations. All questions mirror those on the live test in style, format, and difficulty. Beyond fully preparing you for the
challenging SY0-501 exam, the book also serves as a valuable on-the-job reference for IT professionals. • Provides
100% coverage of every objective on exam SY0-501 • Electronic content includes 200 practice questions and a secured
book PDF • Written by a team of experienced IT security academics
Het is al zestien jaar geleden dat Agnes werd ontvoerd in het vakantiedorp Brantevik, waar ze werd opgesloten in een
donkere kelder en haar baby af moest staan na de geboorte. Tegenwoordig leidt Agnes met haar man Tobbe en dochter
Nicole een schijnbaar rustig familieleven in Bromma. Maar ze kan haar zoon Adam, zoals hij genoemd zou worden, niet
vergeten. De man die haar haar pasgeboren baby afnam, zit zijn straf in de gevangenis uit. De vrouw die hem hielp en
het kind zijn nooit gevonden. Dan verdwijnt Agnes opnieuw. Nicole keert terug naar Brantevik om te achterhalen wat er is
gebeurd met haar moeder en haar broer. Maar dat brengt ook haar leven in gevaar.
De aarde draait binnen een enorm elektromagnetisch veld. Vanuit het universum bereikt steeds meer energie onze aarde
en als gevolg daarvan neemt de trillingsfrequentie van deze wereld en zijn inwoners in rap tempo toe. Daarbij hoort een
nieuwe vorm van waarnemen die vooral gebaseerd is op intuïtie. Deze gaat hand in hand met hogere waarden, zoals
eenheid, mededogen en vreugde. In 'De kracht van waarneming' biedt Penney Peirce, auteur van het succesvolle boek
'Verhoog je trillingsfrequentie', een uitgebreide gids ons laat zien hoe wij ons dit nieuwe waarnemen eigen kunnen maken
en hoe we hooggevoeligheid en empathisch vermogen kunnen inzetten om nieuwe doelen te bereiken. Een wereld met
ongekende mogelijkheden ligt binnen handbereik.
Sergio Herman maakte een wereldreis om zijn culinaire kennis uit te breiden. Samen met Axel Daeseleire, die even
gepassioneerd is over vreemde culturen en producten, ging hij op avontuur. Met 'eten' als universele taal verkenden ze
verschillende regio's over de hele wereld. Dit boek is het resultaat van die tournee: aan de hand van 30 streekgebonden
gerechten en tal van culinaire verhalen neemt Sergio je mee op culinaire wereldreis. Van de rijkelijke banketten van de
maharadja in India tot de streetfood van Mexico-Stad.
.
Mayke en Han zijn pleegouders van zes kinderen en wonen in een grote boerderij in Friesland. Als hen gevraagd wordt
crisisopvang te bieden aan drie zusjes bedenken ze zich geen moment en nemen de meisjes liefdevol in huis. Al snel
merkt Mayke dat er iets aan de hand is met de 14-jarige Nikki en krijgt ze het vermoeden dat er veel meer speelt dan een
uithuisplaatsing van drie mishandelde kinderen. Dan verdwijnt één van de andere pleegkinderen. Wat is er met hem
gebeurd? Hebben de zusjes er iets mee te maken?
Het universum is levend en wij zijn met alles verbonden De wetenschap ziet van oudsher het universum als een inerte
massa en een lege ruimte. Duane Elgin brengt bewijzen vanuit de kosmologie, biologie en fysica samen en laat zien dat
het universum niet dood is maar levend. Hij onderzoekt op welke wijze deze visie in harmonie is met de belangrijkste
spirituele tradities in de wereld en legt uit hoe deze visie ons zelfbeeld, onze plek in de kosmos en de evolutionaire weg
van de mens verandert. Om uit de bestaande wereldcrisis te komen is het belangrijk om samen te leven in plaats van
elkaar en de aarde te exploiteren. Van het grootste belang is het om duurzaam en in harmonie met elkaar en met het
levende universum te leven.
Internationale bestseller over de impact van technologie op ons leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers
die het menselijk brein vervangen... De digitalisering heeft ons leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het
begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas echt duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew
McAfee, beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun
baan te verliezen, precaire machtsevenwichten verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der
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machines kan echter ook zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken.
De zoektocht van een onderzoeksjournaliste naar een man die is verdwenen tijdens zijn hobby, schatzoeken via GPS,
leidt tot gevaarlijke tochten door een letterlijke en figuurlijke duisternis.
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