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Engineering Graphics, in its 13th year, has been succinctly revised for the Engineering
students of 1st year of Gujarat Technological University, AhmedabadBeginning with the units,
dimensions and standard, this book discusses the measurement and measurement errors.
Then, it goes on to discuss electronics equipment,measurements of low resistence and A.C.
bridges.Moreover,the book deals with the cathode ray oscilloscopes.Further,it describes
various instrument calibration. Finally,the book deals with recorders and plotters.

‘Wat wil jij later worden?’ Zonder te aarzelen antwoordde de zevenjarige
Elizabeth Holmes: ‘Miljardair.’ ‘Waarom geen president?’ ‘De president zal mij
ten huwelijk vragen omdat ik straks miljarden verdien.’ Op haar negentiende
richtte Elizabeth de meest veelbelovende start-up van Silicon Valley op:
Theranos. Haar revolutionaire idee was een nieuwe, snelle manier van
bloedtesten, die de medische wereld op zijn kop zou zetten. Al in het eerste jaar
haalde Holmes het ongekende bedrag van 45 miljoen dollar op en haar portret
prijkte op alle businesskranten en -bladen. Extraordinary, werd het genoemd.
Maar haar bedrijf bleek gebaseerd op leugens en vervalste testresultaten, en
Holmes voerde een schrikbewind om haar moedwillige fraude te verhullen. De
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meermaals bekroonde Wall Street Journal-journalist John Carreyrou
ontmaskerde Holmes en zijn onthullingen brachten haar ten val. Zijn
diepgravende journalistieke onderzoek is de basis voor dit adembenemende en
shockerende boek over een evil woman en de waanzin van het snelle geld.
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat
dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er
minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. De enige
geautoriseerde en volledige biografie van Steve Jobs Walter Isaacson heeft de
afgelopen drie jaar exclusieve en unieke gesprekken voerde met Jobs, zijn
familie en vrienden. Isaacson kreeg zo een beeld van de mens Steve Jobs. Maar
Isaacson heeft ook gesproken met collega's bij Apple en met zijn concurrenten,
om een beeld van de zakenman te krijgen. Wie is de man die de wereld aan zijn
voeten kreeg met Apple? Walter Isaacson is de voorzitter van het Aspen
Institute. In het verleden was hij onder meer hoofdredacteur van Time Magazine
en CEO van CNN. Hij schreef eerder gezaghebbende biografieën van Benjamin
Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.
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