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An author subject index to selected general interest periodicals of reference
value in libraries.
De zusjes Kate en Gwen Crane zijn talentvolle ballerina's die studeren aan de
prestigieuze Company School in New York en beiden een plek verwerven bij een
zeer gerenommeerd dansgezelschap. Gwen danst overduidelijk beter dan Kate,
maar toch is het Gwen die uiteindelijk overspannen teruggaat naar huis en
opzettelijk haar knie blesseert waardoor ze voorlopig niet kan dansen. Voor Kate
is dit niet onprettig, want nu danst zij de ene hoofdrol na de andere. Maar de druk
om te presteren is groot en als Kate een ernstige nekblessure krijgt, grijpt ze naar
zware pijnstillers. Ook het besef dat niet zij maar Gwen de rol had moeten spelen
die zij nu vervult, blijft knagen. Gwen en Kate blijven om elkaar heen dansen,
ieder op hun eigen haast verbeten manier en de vraag is of het de zussen lukt
om ongeschonden uit het labyrint van de balletwereld te komen.
This book details groundbreaking experiments for the sensing and imaging of
terahertz-frequency electromagnetic radiation (THz) using Rydberg atoms. The
major advances described include the development and implementation of a new
technique for THz imaging using atomic fluorescence; the demonstration of a
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THz-driven phase transition in room-temperature atomic vapour; and a novel
method for probing the excited-state dynamics of atoms using quantum beats.
The work has formed the basis for several articles published in journals including
Nature Photonics and the Physical Review, and has sparked industry interest,
becoming the subject of ongoing collaborative research and development. This
exceptionally well-written book provides a definitive account of terahertz sensing
with Rydberg atoms.
In Akenfield vertelt Ronald Blythe het verhaal van een klein dorp in het
zuidoosten van Engeland. Het hele dorp komt aan het woord: gedurende de
winter van 1966-'67 interviewde Blythe de smid, de leraar, de agent, de rechter,
de fruitplukkers en de priesters over religie, landbouw, onderwijs, welzijn, het
leven en de dood. Het levert niet alleen een ontroerend en volledig portret op van
het dorp, maar ook van een periode niet eens zo heel lang geleden, en toch bijna
onvoorstelbaar in onze digitale wereld.
Includes general and summer catalogs issued between 1878/1879 and
1995/1997.
The rapidly developing topic of ultracold atoms has many actual and potential applications for
condensed-matter science, and the contributions to this book emphasize these connections.
Ultracold Bose and Fermi quantum gases are introduced at a level appropriate for first-year
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graduate students and non-specialists such as more mature general physicists. The reader will
find answers to questions like: how are experiments conducted and how are the results
interpreted? What are the advantages and limitations of ultracold atoms in studying many-body
physics? How do experiments on ultracold atoms facilitate novel scientific opportunities
relevant to the condensed-matted community? This volume seeks to be comprehensible rather
than comprehensive; it aims at the level of a colloquium, accessible to outside readers,
containing only minimal equations and limited references. In large part, it relies on many
beautiful experiments from the past fifteen years and their very fruitful interplay with basic
theoretical ideas. In this particular context, phenomena most relevant to condensed-matter
science have been emphasized. Introduces ultracold Bose and Fermi quantum gases at a level
appropriate for non-specialists Discusses landmark experiments and their fruitful interplay with
basic theoretical ideas Comprehensible rather than comprehensive, containing only minimal
equations
The Dictionary of Energy, Second Edition is a comprehensive and authoritative reference on all
aspects of energy and its role in society. Edited by Cutler J. Cleveland and Christopher Morris,
the editors of Handbook of Energy, Volumes 1 and 2, this authoritative resource comes at a
time when the topic of energy prices, resources and environmental impacts are at the forefront
of news stories and political discussions. The Second Edition of Dictionary of Energy contains
over 10,000 terms, across 40 key subject areas in energy (e.g. solar, oil & gas, economics,
models, policy, basic concepts, sustainable development, systems, renewable/alternative
energy, water, etc), with additional window essays on key issues, such as Biomass, Ecological
Footprint, Exergy, Fuel Cell, and Hybrid Vehicles. Dictionary of Energy, Second Edition is a
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valuable reference for undergraduate and graduate students, academics, and research
scientists who study energy, as well as business corporations, professional firms, government
agencies, foundations, and other groups whose activities relate to energy. Comprises over
10,000 terms and definitions covering 40 scientific disciplines and topics Window essays on
subjects such as life cycle assessment, methane, and tragedy of the commons written by
leading scientists in the field Definitions are accompanied by photos and illustrations Over
2,200 new or revised terms Seventy-five percent of photos and illustrations either revised or
new for this edition
"Quantum Electronics for Atomic Physics" discusses theoretical and practical aspects for
generating and manipulating laser radiation. It is aimed at graduate students and researchers
in atomic physics laboratories and includes topics not usually found in quantum electronics
textbooks that are often aimed at telecommunication workers.
Laura woont alleen met haar kinderen Betty en Rees sinds haar man David haar heeft verlaten
om een nieuw gezin te stichten met de jongere Chloe. Wanneer de negenjarige Betty en haar
vriendinnetje om het leven komen bij een auto-ongeluk stort Laura in en raakt geobsedeerd
door één gedachte: de man die haar dochter heeft aangereden beroven van datgene waar hij
het meest van houdt, zodat hij weet wat zij doormaakt. Ze komt erachter wie hij is en begint
hem te achtervolgen.
De kwestie van het bestaan van God, belicht vanuit kosmologie en moderne fysica door de
Engelse hoogleraar.

Over 125,000 entries cover 124 scientific and technological fields, including acoustical
engineering, cartography graphic arts, microbiology, organic chemistry, radiology, and
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zoology
Wanneer een jonge Schotse arts opklimt tot lijfarts van Idi Amin in Oeganda, beseft hij
nog niet welk een wrede tiran deze president is.
Every 3rd issue is a quarterly cumulation.
Tijdens de Koreaanse Oorlog sneuvelden per vierkante meter meer soldaten dan
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toch noemt men deze oorlog vaak 'de vergeten
oorlog' omdat hij in de schaduw stond van WO II en de Vietnamoorlog. De oorlog in
Korea spleet het schiereiland in twee delen die tot op de dag van vandaag officieel in
oorlog met elkaar verkeren, met grote internationale spanningen tot gevolg. De
Koreaanse Oorlog neemt ons mee naar dit bloedige conflict dat de Zuid-Koreaanse
onafhankelijkheid na de communistische invasie in 1950 moest herstellen. Aan de hand
van persoonlijke interviews met meer dan 200 veteranen - inclusief Chinese - brengt
Max Hastings de verhalen van de officieren en soldaten van deze strijd tot leven.
Daarmee schetst hij niet alleen een waarachtig beeld van de oorlog, maar laat hij ook
zien wat we hadden kunnen leren van deze oorlog, als prelude op de Vietnamoorlog.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Beschrijving van het complexe stelsel van elementaire deeltjes en hun interacties, met
theoretische achtergronden, technische hulpmiddelen en wetenschappelijke onderzoekers.
Understand the rules that make the universe run. Understanding the laws of physics is
essential for all scientific studies, but many students are intimidated by their complexities. This
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completely revised and updated book makes it easy to understand the most important
principles. From the physics of the everyday world to the theory of relativity, PHYSICS MADE
SIMPLE covers it all. Each chapter is introduced by anecdotes that directly apply the concepts
to contemporary life and ends with practice problems—with complete solutions—to reinforce the
concepts. Humorous illustrations and stories complete the text, making it not only easy but fun
to learn this important science. Topics covered include: *force *motion *energy *waves
*electricity and magnetism *the atom *quantum physics *relativity *spectroscopy *particle
physics Look for these Made Simple titles Accounting Made Simple Arithmetic Made Simple
Astronomy Made Simple Biology Made Simple Bookkeeping Made Simple Business Letters
Made Simple Chemistry Made Simple English Made Simple Earth Science Made Simple
French Made Simple German Made Simple Ingles Hecho Facil Investing Made Simple Italian
Made Simple Keyboarding Made Simple Latin Made Simple Learning English Made Simple
Mathematics Made Simple The Perfect Business Plan Made Simple Philosophy Made Simple
Psychology Made Simple Sign Language Made Simple Spelling Made Simple Statistics Made
Simple Your Small Business Made Simple www.broadwaybooks.com
In 1986 probeert de opperste leider der Russen de Britse Labour Party voorgoed aan de macht
te helpen door een kleine atoombom te laten ontploffen.
Dieses Buch ist in erster Linie als begleitende Lektüre zur Vorlesung über Atomphysik für
Fortgeschrittene gedacht. Ergänzend zu der üblichen quantenmechanischen Behandlung der
Struktur des Atoms wird hier größter Wert auf die Darstellung der experimentellen Grundlagen
des Gebiets gelegt. An die Kapitel schließen sich Zusammenfassungen und weiterführende
Literaturangaben an. Zahlreiche Übungsaufgaben ermöglichen die unmittelbare Überprüfung
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des Gelernten.
Het levensverhaal van de Amerikaanse natuurkundige en Nobelprijswinnaar (1918-1988).

An up-to-date perspective on laser technology for students at advanced undergraduate
or introductory graduate level. The principles of operation and applications of modern
laser systems are analysed in detail. The text has over 300 diagrams and each chapter
is accompanied with questions (solutions available on application).
This book describes atomic physics and the latest advances in this field at a level
suitable for fourth year undergraduates. The numerous examples of the modern
applications of atomic physics include Bose-Einstein condensation of atoms, matterwave interferometry and quantum computing with trapped ions.
Een jongeman staat terecht zonder dat hem duidelijk wordt op welke beschuldiging.
In het midden van de negentiende eeuw koopt een jongeman in een Engels dorp voor 8
pond een schilderij. Hij staat het nooit meer af, al wordt hem het duizendvoudige
geboden. Want hij is ervan overtuigd dat dit een verloren schilderij van de beroemde
Spaanse schilder Velázquez is. Een levenslange obsessie is geboren: hij laat huis en
haard in de steek om naar New York te gaan waar ze hem wél zullen geloven, hoopt
hij. Diego Velázquez kwam als hofschilder van koning Filips IV zijn leven lang
nauwelijks buiten de koninklijke gouden kooi. In vrijwel al zijn werk legt hij die wereld
vast. Zo schilderde hij daar een portret van een Engelse prins, de latere koning Karel i:
is dit het verloren gegane schilderij? Had die Engelse jongeman gelijk? Laura Cumming
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reist hem anderhalve eeuw later na en raakt al bijna even geobsedeerd. Zij ontdekt wél
waar het schilderij zou moeten zijn. Achter het verdwijnpunt is een spannende
zoektocht én een liefdesbetuiging aan een van de grootste schilders van de
Renaissance.
Ons verlangen om te willen weten is oneindig: wat is de oorsprong van het heelal, wat
is tijd, wat zijn zwarte gaten, hoe zit de kosmos in elkaar? Deze vragen vormen het
uitgangspunt van Carlo Rovelli’s Zeven korte beschouwingen over natuurkunde. In dit
overzichtelijke boek behandelt hij de belangrijkste ontwikkelingen in de twintigsteeeuwse natuurkunde. Zo bespreekt hij Einsteins relativiteitstheorie, de
kwantummechanica en zwarte gaten, de architectuur van het heelal en andere
brandende kwesties met betrekking tot de fysische wereld. Carlo Rovelli (1956) is een
gerenommeerd Italiaans natuurkundige en schrijver. Hij is een autoriteit op het gebied
van de kwantumgravitatie _ een belangrijk onderwerp in de natuurkunde van dit
moment. Rovelli is verbonden aan het Centrum voor theoretische natuurkunde van de
Universiteit van Aix-Marseille. Van Zeven korte beschouwingen over natuurkunde zijn
in Italië al meer dan 200.000 exemplaren verkocht. ‘Door Carlo Rovelli’s Zeven korte
beschouwingen over natuurkunde zijn de relativiteitstheorie en de kwantumfysica
veranderd in bestsellermateriaal.’ La Repubblica ‘Natuurkunde wordt altijd al
gepopulariseerd, maar professor Rovelli’s boek doet meer: zijn stijl onderscheidt zich
doordat die zowel authentiek als aantrekkelijk is, en hij behandelt vraagstukken die zijn
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lezers werkelijk interesseren.’ Corriere della Sera ‘Net zo ongecompliceerd als de titel
impliceert.’ The Guardian
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