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Joris moet op een ochtend in zijn eentje op zijn grootmoeder passen, maar die is intens
gemeen. Hij bedenkt een plan: hij gaat een toverdrankje voor haar maken. Maar dan gebeuren
de vreemdste dingen. Joris en de geheimzinnige toverdrank is een fantastisch kinderboek van
de wereldberoemde bestsellerauteur Roald Dahl. Met prachtige tekeningen van bekroond
illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit
e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Joris woont op een
boerderij, ver van alles af. Op een zaterdagochtend moet hij in zijn eentje op zijn grootmoeder
passen, maar Joris haat zijn grootmoe, dat akelige, hekserige ouwe wijf. Hij bedenkt een plan:
hij gaat een toverdrankje voor haar maken. Er gaat van alles in: kanariezangzaad,
varkenstabletten, motorolie en nog veel meer. Grootmoe drinkt het drankje en ze groeit en
groeit. Ze gaat door het plafond en zelfs door het dak heen! Wanneer Joris en zijn vader
besluiten nog meer toverdrankjes te gaan maken, gebeuren de vreemdste dingen. ‘Roald
Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
A concise well-organised text with well-annotated study diagrams.
Vijandige fae, verraad en verboden liefde: welkom terug in de magische wereld van The Iron
Fey. Meghan Chase moet haar belofte aan prins Ash nakomen en is nu de gevangene van de
Winterkoningin. Dat Ash haar vervolgens in de steek laat, stelt haar diep teleur. Ondertussen
dreigt er oorlog tussen het Zomerhof en het Winterhof, nadat de machtige Scepter van de
Seizoenen verdwenen is. Meghan weet als enige dat de Scepter is gestolen door de IJzerfae,
maar niemand gelooft haar. Kan zij, een halfbloed fae, Nimmernimmer van de ondergang
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redden?
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Over the course of the last century it has become clear that both elementary particle physics
and relativity theories are based on the notion of symmetries. These symmetries become
manifest in that the "laws of nature" are invariant under spacetime transformations and/or
gauge transformations. The consequences of these symmetries were analyzed as early as in
1918 by Emmy Noether on the level of action functionals. Her work did not receive due
recognition for nearly half a century, but can today be understood as a recurring theme in
classical mechanics, electrodynamics and special relativity, Yang-Mills type quantum field
theories, and in general relativity. As a matter of fact, as shown in this monograph, many
aspects of physics can be derived solely from symmetry considerations. This substantiates the
statement of E.P. Wigner "... if we knew all the laws of nature, or the ultimate Law of nature,
the invariance properties of these laws would not furnish us new information." Thanks to
Wigner we now also understand the implications of quantum physics and symmetry
considerations: Poincare invariance dictates both the characteristic properties of particles
(mass, spin, ...) and the wave equations of spin 0, 1/2, 1, ... objects. Further, the work of C.N.
Yang and R. Mills reveals the consequences of internal symmetries as exemplified in the
symmetry group of elementary particle physics. Given this pivotal role of symmetries it is thus
not surprising that current research in fundamental physics is to a great degree motivated and
inspired by considerations of symmetry. The treatment of symmetries in this monograph
ranges from classical physics to now well-established theories of fundamental interactions, to
the latest research on unified theories and quantum gravity.
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The web of geological sciences, Special papers 500 and 523, written in celebration of the
125th anniversary of the Geological Society of America.
Cutting-edge concepts made simple, it's not rocket science The media reports on the latest
scientific discoveries and breakthroughs can seem like a foreign language, from black holes, to
dark matter and exoplanets to leap seconds. Finally get to grips with these difficult concepts by
reading Ben Gilliland's unique take on them. Science But Not As We Know It takes complex
scientific ideas and breaks them down for the non-scientist, from explaining the size of the
Universe, to how black holes work, Schroedinger's cat and the Higgs boson. Difficult ideas and
theories are compared to everyday things we are familiar with - forces become armies and
electrons have personalities. This book will have you saying 'I get it now!' over and over again.
You no longer have to be a rocket scientist to understand rocket science.
The only DP Physics resource developed with the IB to accurately match the new 2014
syllabus for both SL and HL, this completely revised edition gives you unrivalled support for the
new concept-based approach to learning, the Nature of science.. Understanding, applications
and skills are integrated in every topic, alongside TOK links and real-world connections to truly
drive independent inquiry. Assessment support straight from the IB includes practice questions
and worked examples in each topic, alongside support for the Internal Assessment. Truly
aligned with the IB philosophy, this Course Book gives unparalleled insight and support at
every stage. ·Accurately cover the new syllabus - the most comprehensive match, with support
directly from the IB on the core, AHL and all the options ·Fully integrate the new concept-based
approach, holistically addressing understanding, applications, skills and the Nature of science
·Tangibly build assessment potential with assessment support straight from the IB ·Written by
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co-authors of the new syllabus and leading IB workshop leaders ·Supported by a fully
comprehensive and updated Study Guide and Oxford Kerboodle Online Resources ·Also
available as a fully online Course Book About the series The only DP resources developed
directly with the IB, the Oxford IB Course Books are the most comprehensive core resources to
support learners through their study. Fully incorporating the learner profile, resources are
assessed by consulting experts in international-mindedness and TOK to ensure these crucial
components are deeply embedded into learning.
Al vanaf de eerste dag dat Karl bij hem in de klas komt, voelt Niklas zich niet op zijn gemak bij
hem; het pesten wordt treiteren en terroriseren. Vanaf ca. 12 jaar.
Jon heeft het moeilijk. Omdat hij niet met zijn stiefvader overweg kan wordt hij naar een
kostschool gestuurd. En dan verschijnen op een nacht ook nog vier geesten van
middeleeuwse ruiters onder zijn raam. Ze kondigen aan niet te zullen rusten voor ze hem
hebben vermoord. Jon is doodsbang, want hoe kun je het opnemen tegen geesten? De enige
die Jons verhaal serieus neemt is Ella, die bij hem op school zit. Ze stelt voor de geest van
Willem Langzwaard om hulp te vragen. Deze ridder is begraven in de kathedraal en heeft
gezworen iedereen te helpen die in nood verkeert. Samen met Ella laat Jon zich â s avonds
insluiten in de kathedraal. Zal ridder Langzwaard werkelijk verschijnen en kan hij Jon helpen?
VUUR WIL BRANDEN, WATER WIL STROMEN, LUCHT WIL STIJGEN, AARDE WIL
BINDEN, CHAOS WIL VERSLINDEN... De meeste kinderen zouden er alles voor overhebben
om mee te doen aan de IJzerproef. Callum Hunt niet. Al zijn hele leven heeft zijn vader hem
gewaarschuwd voor magie. Als Callum slaagt voor de IJzerproef, wordt hij toegelaten tot het
sinistere Magisterium, dat kinderen opleidt tot machtige tovenaars. Dus doet hij zijn best te
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falen. Maar het Magisterium lijkt een duistere connectie met zijn verleden én zijn toekomst te
hebben, en de IJzerproef is slechts het begin van alle grote uitdagingen die Callum te wachten
staan... Duik in de bloedstollende, meeslepende en ijzing wek kende magische wereld van
Holly Black en Cassandra Clare, twee grootheden in het fantasygenre. Holly is auteur van de
megapopulaire serie De Spiderwick Chronicles. Cassandra schreef de inter nationale best
sellerserie Kronieken van de Onderwereld. Beide series werden succesvol verfilmd.
Magisterium is hun eerste serie samen.
Sjakie en zijn familie gaan met de glazen lift op zoek naar het eerste "ruimtehotel".
De waanzinnige boomhut van Andy en Terry is weer groter geworden! Er zijn 13 nieuwe
verdiepingen, met deze keer onder andere een meloenensmijtruimte, een golvenmaker, een
wortelkanon met raketaandrijving, een Opleidingsinstituut voor Ninjaslakken en een
hypermodern detectivebureau met hypermoderne detective-apparatuur. En dat is maar goed
ook, want Andy en Terry moeten een GROOT raadsel op zien te lossen - Meneer Grootneus is
verdwenen!!! Dus waar wacht je op? Kom naar boven! Boordevol knotsgekke illustraties van
de eerste tot de tweeënvijftigste verdieping.
Presents a comprehensive review of physical processes in astrophysical plasmas. This title
presents a review of the detailed aspects of the physical processes that underlie the observed
properties, structures and dynamics of cosmic plasmas. An assessment of the status of
understanding of microscale processes in all astrophysical collisionless plasmas is provided.
The topics discussed include turbulence in astrophysical and solar system plasmas as a
phenomenological description of their dynamic properties on all scales; observational,
theoretical and modelling aspects of collisionless magnetic reconnection; the formation and
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dynamics of shock waves; and a review and assessment of microprocesses, such as the
hierarchy of plasma instabilities, non-local and non-diffusive transport processes and ionisation
and radiation processes. In addition, some of the lessons that have been learned from the
extensive existing knowledge of laboratory plasmas as applied to astrophysical problems are
also covered. This volume is aimed at graduate students and researchers active in the areas of
cosmic plasmas and space science. Originally published in Space Science Reviews journal,
Vol. 278/2-4, 2013.
This volume presents self-contained survey articles on modern research areas written by
experts in their fields. The topics are located at the interface of spectral theory, theory of partial
differential operators, stochastic analysis, and mathematical physics. The articles are
accessible to graduate students and researches from other fields of mathematics or physics
while also being of value to experts, as they report on the state of the art in the respective
fields.
?This book presents a selection of papers based on the XXXIII Bia?owie?a Workshop on
Geometric Methods in Physics, 2014. The Bia?owie?a Workshops are among the most
important meetings in the field and attract researchers from both mathematics and physics.
The articles gathered here are mathematically rigorous and have important physical
implications, addressing the application of geometry in classical and quantum physics. Despite
their long tradition, the workshops remain at the cutting edge of ongoing research. For the last
several years, each Bia?owie?a Workshop has been followed by a School on Geometry and
Physics, where advanced lectures for graduate students and young researchers are
presented; some of the lectures are reproduced here. The unique atmosphere of the workshop
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and school is enhanced by its venue, framed by the natural beauty of the Bia?owie?a forest in
eastern Poland. The volume will be of interest to researchers and graduate students in
mathematical physics, theoretical physics and mathematmtics.
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.
Dit najaar verschijnt het tweede boek van online celebrity Zoe Sugg. AKA Zoella. Haar eerste
boek Girl Online (januari 2015) is wereldwijd een groot succes. Zoe beschrijft in haar boeken
het leven van een blogster die blogt over jongens, schooldrama's, vriendinnen, familie en de
minder leuke momenten in haar leven. Het is niet autobiografisch, maar Zoe weet natuurlijk als
geen ander waar ze het over heeft.

Philip's Exploring Stars and Planets is a completely updated and redesigned edition of
the popular children's book formerly titled 'Philip's Atlas of Stars and Planets'. Written
specially for 8 to 14 year olds, Philip's Exploring Stars and Planets is a colourful and
entertaining introduction to the exciting world of astronomy. The book is illustrated with
more than 200 colour photographs, artworks and maps, as the author describes the
latest developments in the fast-moving fields of space exploration and astronomy.
Concise chapters introduce the Sun, the Earth and all the other planets in our Solar
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System. Then, moving further into space, the author introduces the stars and galaxies,
and explores the origin of the Universe.Philip's Exploring Stars and Planets includes a
set of star charts showing all the stars visible to the naked eye. A budding astronomer
will be able to use these charts to learn the constellations from any point on Earth. A
large photograph of the Moon, with its major features clearly labelled, will encourage
anyone with binoculars or a telescope to start Moon-watching.Packed with fascinating
facts and figures about the wonders of the Universe, Philip's Exploring Stars and
Planets concludes with a series of quiz questions, so that the reader can test how much
he or she has learned.
This book offers the perfect two-year course for students revising for CSEC
Mathematics. It provides coverage fo all CSEC topics and includes examination papers
with answers for revision. Short-answer and objective-type tests at the end of each
chapter aid students' revision.
EAMCET PHYSICS ENGLISH MEDIUM BIT BANK Prepared as per Latest
Intermediate Changed Syallabus of Academic Year 2012-13(first year)2013-14(second
year). Bit Bank, 6 Model Papers & Previous EAMCET 2014 Paper
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
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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.
Het zoontje van Kino, een arme parelvisser in Mexico, wordt gebeten door een
schorpioen. Hij en zijn vrouw Juana hebben geen geld voor de dokter, maar Kino duikt
een parel op, zo groot dat deze vondst hun leven voorgoed zal veranderen. Al snel
wordt in het dorp en daarbuiten bekend dat ze plotseling rijk zijn. Het gezin strijdt tegen
vooroordelen, jaloezie, dieven en bedrog. Ze beginnen te vermoeden dat de parel hun
geen geluk zal brengen. Als Juana op een avond besluit de parel terug in zee te
gooien, loopt alles uit de hand. Hun leven verandert inderdaad, maar heel anders dan
ze hadden gehoopt...
Stel dat er niet alleen tweede kansen waren, maar derde kansen, vierde kansen, een
oneindige hoeveelheid kansen om je leven te herhalen totdat je het eindelijk goed
deed. Zou je dat wel willen? In een koude, besneeuwde nacht in 1910 komt
bankiersdochtertje Ursula Todd ter wereld in een lommerrijke buitenwijk van Londen
dood. In diezelfde koude, besneeuwde nacht komt Ursula Todd ter wereld, schreeuwt
lang en hard, en begint aan een leven dat, om het zachtjes uit te drukken, heel
ongewoon zal blijken. Want terwijl ze groeit, gaat ze ook dood, herhaaldelijk, op
verschillende manieren. Tegelijkertijd nadert de tweede grote oorlog van de eeuw. Kan
Ursula, gezegend door een schijnbaar oneindige hoeveelheid levens, de wereld redden
van de onvermijdelijke neergang? En als ze dat kan zal ze het ook doen?
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Zomer 1972: in het geliefde vakantieoord Famagusta op het zonovergoten eiland
Cyprus verrijst een luxe vijfsterrenhotel. In hotel De Zonsopgang werken Griekse en
Turkse Cyprioten ondanks hun tegenstellingen in harmonie samen. De Griekse familie
Georgiou en de Turkse Özkans komen ook naar Famagusta, in een poging het geweld
dat Cyprus al jaren in zijn greep houdt te ontvluchten. Famagusta lijkt een zonnige,
vredige enclave op het verscheurde Cyprus, maar schijn bedriegt: tijdens de
burgeroorlog die het eiland meer en meer in zijn greep krijgt, verandert Famagusta in
een spookstad, waarin de twee families als enigen achterblijven. In de tijd die volgt
raakt het lot van de beide families voorgoed met elkaar vervlochten.
Comprehensive Biomedical Physics is a new reference work that provides the first point
of entry to the literature for all scientists interested in biomedical physics. It is of
particularly use for graduate and postgraduate students in the areas of medical
biophysics. This Work is indispensable to all serious readers in this interdisciplinary
area where physics is applied in medicine and biology. Written by leading scientists
who have evaluated and summarized the most important methods, principles,
technologies and data within the field, Comprehensive Biomedical Physics is a vital
addition to the reference libraries of those working within the areas of medical imaging,
radiation sources, detectors, biology, safety and therapy, physiology, and
pharmacology as well as in the treatment of different clinical conditions and
bioinformatics. This Work will be valuable to students working in all aspect of medical
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biophysics, including medical imaging and biomedical radiation science and therapy,
physiology, pharmacology and treatment of clinical conditions and bioinformatics. The
most comprehensive work on biomedical physics ever published Covers one of the
fastest growing areas in the physical sciences, including interdisciplinary areas ranging
from advanced nuclear physics and quantum mechanics through mathematics to
molecular biology and medicine Contains 1800 illustrations, all in full color
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