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Popular Science gives our readers the information and tools
to improve their technology and their world. The core belief
that Popular Science and our readers share: The future is
going to be better, and science and technology are the driving
forces that will help make it better.
With hundreds of world band shortwave radio stations on the
air, this book makes it easy to tune in news, sports, and
entertainment from Arabia to Yugoslavia--the listings are hourby-hour, country-by-country and channel-by-channel.
Includes ratings of world band radios and helpful how-to
articles. 125 photos.

Presents extended reviews of noteworthy books,
short reviews, essays and articles on topics and
trends in publishing, literature, culture and the arts.
Includes lists of best sellers (hardcover and
paperback).
Explains how to tune in news and entertainment
from countries around the world, rates various world
band radios, and provides a detailed broadcasting
schedule
A guide to what's on, how to listen and what to buy
Nic Costa (5) De dood van de zoon van een archeoloog, lijkt
te maken te hebben met de rituele verering van de god
Mithras. Rechercheur Nic Costa zet alles op alles om de zaak
op te lossen. Een nieuwe thriller in de uiterst succesvolle Nic
Costa-reeks Op een plein op de zuidelijkste van de zeven
heuvels van Rome, de Aventijn, ligt Villa Malta. Een van de
sleutelgaten van de villa biedt een spectaculair uitzicht op de
koepel van de St. Pieter. De zevenjarige Alessio Bramante
kijkt elke dag op weg naar school even door het sleutelgat.
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Maar op een dag verdwijnt hij spoorloos in de catacomben
onder de villa, te midden van de resten van een Mithraïsche
tempel. Hoofdverdachte is de vader van de jongen, Giorgio
Bramante, een charismatische hoogleraar archeologie. En
zes van zijn studenten hebben Alessio tijdens een drinkgelag
betrokken bij een bizar ritueel ter ere van de god Mithras.
Uiteindelijk pakt de politie Giorgio Bramante op voor de
moord op zijn zoon. Veertien jaar later duikt in een
relikwieënkastje in een klein museum langs de Tiber op
onverklaarbare wijze een T-shirt op van Alessio waarop verse
bloedvlekken verschijnen. Na een jarenlange gevangenisstraf
is Bramante inmiddels vrijgekomen, en een voor een sterven
alle betrokkenen bij de verdwijning van zijn zoon. Inspecteur
Costa en zijn team raken verstrikt in het duistere web rondom
de mysterieuze verdwijning van Alessio en de riten rond de
zeven sacramenten van Mithras. De interactie tussen
Hewsons drie rechercheurs en de karaktertekeningen van zijn
personages tillen dit boek ver uit boven plot-driven boeken
als De Da Vinci Code en diens navolgers. Een superieure mix
van geschiedenis, spanning en menselijkheid. Booklist
Vernuftig.... Met een doordachte oplossing die maar weinigen
zullen verwachten. Publishers Weekly

Leo Laporteis TV and radio's most recognized and
prolific technology personality, best known for his
humor, wit and ability to teach both newcomers and
grizzled PC veterans. InLeo Laporte's 2006
Technology Almanac, Leo provides a year's worth of
anecdotes, tips, factoids, and musings about the
machines at the center of your life. A page is
devoted to each day of the year, and each page
includes several elements: typically a single-topic
essay that takes up most of the page (on subjects as
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varied as ergonomics, Easter eggs in popular
programs, processor overclocking, and discounttravel Web sites), and hints, tips, references to
worthwhile software, and goofy trivia.
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de
bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke tante en oom.
Op zijn elfde hoort hij dat hij een tovenaar is. Dat
verandert zijn hele leven. Vanaf ca. 11 jaar.
Elegant rusticity meets unpretentious luxury in the work of this
award-winning architecture firm. Howard Backen, awardwinning principal of the architecture firm Backen Gillam
Kroeger, is at the center of a popular movement in home
design that emphasizes comfort over pretension and elegant
simplicity over complication that tends to serve the ego of
architects. This volume, the first on his work and that of the
firm, is an artful exploration of that this aesthetic, featuring
farmhouses in the Napa Valley, hilltop homes, seaside
retreats, and lakeside hideaways. Throughout the work, a
sense of intimacy, warmth, and informality pervades. Natural
materials, such as wood, stone, and brick form the
foundations, walls, and ceilings of these subtly luxurious
spaces, while nature itself plays a considered role that is at
once complementary and also intricately conjoined with the
work. Long vistas open outward toward sun-drenched valleys
from the window-lined wall of a bedroom in one home, while
more immediate scenes of steeply rising hillsides and hidden
lakes appear from just beyond the back stoop--and the roughhewn-board dock--of another. Sensitive, alluring, and
wonderfully resonant with the suggestion of invitation, the
work of Backen Gillam Kroeger is both thrilling to the eye and
restorative to the soul.
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