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This thoroughly updated edition, considered the 'bible' in this field since 1969, offers in-depth coverage of the physiological
basis of safe diving and the pathogenesis of diving illnesses; the clinical diagnosis and management of diving disorders; and
current equipment design and its practical clinical applications. Also covered is a current understanding of central nervous
system pathology, contemporary decompression theories, and state-of-the-art treatment protocols for decompression,
drowning and hypothermia.
Het leven van tv-ster Blaise verandert totaal als haar blinde dochter vanwege een ernstige ziekte weer thuis komt wonen.
En dat is nog maar het begin van een reeks problemen. Kan Blaise er nog bovenop komen? ‘Dit is een van haar beste
verhalen ooit!’ Goodreads
Het aangrijpende en inspirerende verhaal van een oorlogscorrespondente over haar gijzeling in Somalië Amanda droomt er
als klein meisje in Canada al van om over de wereld te reizen. Vanaf haar twintigste trekt ze als backpacker door LatijnsAmerika en Azië, en een paar jaar later begint ze in het door oorlog verscheurde Afghanistan en Irak een carrière als
verslaggeefster. In 2008 vertrekt ze naar Somalië, `het gevaarlijkste land ter wereld en daarmee voor een jonge, gedreven
correspondente de uitgelezen plek om naam te maken. Maar vier dagen na aankomst wordt ze op een zanderige weg
gegijzeld door een groep gemaskerde mannen. Amanda wordt 460 dagen gegijzeld, verplaatst van het ene naar het andere
verlaten huis en ze weet te overleven door de kracht van haar herinneringen, vastberadenheid en hoop. En door zichzelf op
de gruwelijkste momenten in `een huis in de hemel voor te stellen, hoog boven de vrouw die geketend in het donker wordt
gemarteld. Een huis in de hemel is het ongelooflijke, rauwe en intieme verhaal van een jonge, onverschrokken vrouw en
haar zoektocht naar compassie in tijden van onvoorstelbare rampspoed. `Een huis in de hemel is een van de
indrukwekkendste boeken die ik ooit gelezen heb. Aangrijpend, rauw, hoopvol, subtiel en echt. Een verhaal over
menselijkheid en onmenselijkheid. Prachtig, afschuwelijk en heldhaftig tegelijk. Elizabeth Gilbert, schrijfster van Eten,
bidden, beminnen `Een aangrijpend boek dat Lindhouts innerlijke kracht en de moed om te vergeven toont. Eckhart Tolle
Amanda Lindhout (1981) is oprichtster van de non-profitorganisatie Global Enrichment Foundation, die zich inzet voor de
ontwikkeling van Somalië en Kenia. Coauteur Sara Corbett is schrijfster voor The New York Times Magazine. Haar werk
verschijnt ook in National Geographic, ELLE, Outside, Esquire en O:The Oprah Magazine.
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'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
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.
Psycholoog en detective Alex Cross wordt opgeroepen naar het lichaam van een jonge vrouw, dat aan een gebouw is opgehangen. Het
slachtoffer heeft net een kind gebaard, maar de baby is spoorloos verdwenen. Nog voordat het onderzoek in volle gang is, wordt een tweede
lichaam gevonden en snel daarna een derde. Washington D.C. raakt in de ban van de ongrijpbare seriemoordenaar en de druk van de media
wordt steeds hoger. Alex Cross is vastbesloten de moordzaken snel op te lossen en hij bijt zich er zo in vast dat hij niet doorheeft dat iemand
hem op zijn zoektocht volgt. Een persoon die koste wat kost Alex Cross wil doden.
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This volume examines port economics, port navigation safety, and harbor hydraulics. It supplies you with descriptions of
new findings in breakwater engineering, modeling techniques, marine structures and foundations, and terminal
construction.
The eighth edition of Fluid Mechanics offers students a clear and comprehensive presentation of the material that
demonstrates the progression from physical concepts to engineering applications. The book helps students to see the
practical importance of fluid mechanics fundamentals. The wide variety of topics gives instructors many options for their
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course and is a useful resource to students long after graduation. The problem-solving approach is presented at the start
of the book and carefully integrated in all examples. Students can progress from general examples to those involving
design, multiple steps, and computerusage. New To The Eighth Edition Over 20 new problems per chapter; morethan 500
in total New subsection on laminar-flow minorlosses, appropriate for micro- and nano-tube flows Additional discussion of
the Kline-Fogelman airfoil, extremely popular now for model aircraft New supersonic wave photographs added New
subsection on the water-channel compressible flow analogy New problems assigned to find the oblique wave angle for
supercritical water flow past a wedge An expanded discussion of wind turbines, with examples and problems taken from
the author's own experience Supplements The following supplements are related to users of this SI edition. Solutions
Manual The Solutions Manual that accompanies this book offers typeset, one-per-page solutions with detail explanations,
to end-of-chapter problems. Powerpoint Slides PowerPoint presentation slides for all chapters in the text are available for
use in lectures.
Beatriz Williams Honderd zomers Zomer 1938. De New Yorkse socialite Lily Dane en haar familie komen al generaties lang
in het idyllische kustplaatsje Seaview op Rhode Island. Lilys rustige zomer wordt verstoord door de komst van Budgie en
Nick Greenwald, haar voormalige beste vriendin en haar voormalige verloofde die ze al jaren niet meer heeft gesproken.
Terwijl de zomerzon schittert, borrelt de onverwachte waarheid over het huwelijk tussen Nick en Budgie langzaam naar de
oppervlakte en komen er lang begraven, verpletterende familiegeheimen aan het licht. Beatriz Williams staat met een been
in het New Yorkse literaire leven en met het andere langs het sportveld om haar kinderen aan te moedigen. Ze heeft een
MBA van Columbia University en werkte op Wall Street, waar ze haar man ontmoette. Samen hebben ze vier kinderen
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Yoga is de laatste jaren flink in populariteit gestegen en is een beproefde methode om stijfheid of stress
te lijf te gaan. Maar dat yoga ook een spirituele kant heeft wordt vaak genegeerd. De zeven spirituele
wetten van yoga laat zien hoe je die spirituele dimensie kunt ontdekken en integreren in je leven
wanneer je De zeven spirituele wetten van yoga als richtsnoer neemt. Het boek bestaat uit drie delen. In
het eerste deel wordt de filosofie van yoga uit de doeken gedaan en worden de zeven spirituele wetten
geformuleerd. Het tweede deel benadrukt het belang van meditatie en ademhaling, en het derde deel
gaat over de beoefening van yoga en sluit af met een yogasessie volgens de zeven spirituele wetten. De
zeven spirituele wetten van yoga Deepak Chopra en David Simon ISBN 9789069636450 240 blz., 13 x 19
cm Gebonden E 15.90
Numerous design-oriented end-of-chapter problems also provide realistic settings for application of the
material discussed.
In deze historische roman van Sarah Ladd ontmoet een gezelschapsdame een man die haar geheim kent.
Kan ze hem vertrouwen? De rentmeester van Willowgrove Hall, Nathaniel Stanton, houdt iedereen in de
gaten. Ook de nieuwe, beeldschone gezelschapsdame ontsnapt niet aan zijn aandacht. Hij vermoedt dat
Cecily Faire iets verbergt en hij voelt zich verplicht om dat boven water te krijgen. Maar hij heeft zelf
ook een geheim: hij is de bastaardzoon van de vorige heer van Willowgrove. Cecily en Nathaniel voelen
zich steeds meer tot elkaar aangetrokken, maar dan overlijdt de vrouwe van het landgoed en verandert
alles. Sarah Ladd schrijft net als Julie Klassen romans die zich afspelen in de Regency-periode in
Engeland. Eerder verschenen van haar hand ‘De erfgename van Winterwood’ en ‘De directrice van
Rosemere’.
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