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De alchemist Paulo Coelho 2014-01-29 De
Andalusische schaapherder Santiago koestert van
jongs af aan maar
n wens: reizen, alle hoeken van de
wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten komen hoe
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deze in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen schat
zetten hem aan tot een queeste. Na vele omzwervingen
ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze beschikt niet
alleen over grote spirituele wijsheid, hij kent ook de
diepten van het hart waarin de laatste waarheden
over onszelf verscholen liggen. Als nomaden dolen wij
schijnbaar verloren door een eindeloze woestijn om ten
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slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich
bevindt. De queeste naar een lotsbestemming kan gelezen
worden als een ontwikkelingsroman maar ook als een
wonderlijke en vooral symbolische sleutel tot onze
tijd. Een magische fabel met de diepe wijsheid van een
klassiek sprookje. Voor wie niet bekend is met het werk
van Paulo Coelho, is nu de tijd rijp voor een magisch
moment. Ook liefhebbers van Coelho zullen met deze
gelimiteerde luxe editie van De alchemist,/i de
zoektocht van de jonge Santiago met plezier herbeleven
door de voortreffelijke illustraties van de Franse
kunstenaar Moebius.
Introduction to Linear Algebra Gilbert Strang
2016-08-11 Linear algebra is something all
mathematics undergraduates and many other
students, in subjects ranging from engineering to
economics, have to learn. The fifth edition of this
hugely successful textbook retains all the qualities
of earlier editions while at the same time seeing
numerous minor improvements and major additions. The
latter include: • A new chapter on singular values
and singular vectors, including ways to analyze a
matrix of data • A revised chapter on computing in
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linear algebra, with professional-level algorithms
and code that can be downloaded for a variety of
languages • A new section on linear algebra and
cryptography • A new chapter on linear algebra in
probability and statistics. A dedicated and active
website also offers solutions to exercises as well as
new exercises from many different sources (e.g.
practice problems, exams, development of textbook
examples), plus codes in MATLAB, Julia, and Python.
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 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.
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