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On China's Military Rise Ming-Hsien Wong 2015-04-01 Since the 21st century, China’s rise has become a fact, and People’s Liberation Army has developed rather quickly. Thusso-called China’s military rise has become the most challenging phenomenon in world politics.Regarding to its army building and
readiness, many studies have shown that the People’s Liberation Army, in 2020, will form a complete (antiaccess/area denial) capabilities, capable enough to turn China into a great military power in Asia-Pacific.It will have an impact on the Asia-Pacific regional stability, the cross-strait military halance, and
under United States re-balance strategy. Under China’s military threat, Taiwan must be innovative in terms of strategic thinking and concept.
Smeltend ijs Ilija Trojanow 2011-10-24 De gletsjers in de Alpen smelten en Zeno, een gletsjeronderzoeker, verliest zijn baan. Tot overmaat van ramp loopt ook zijn huwelijk op de klippen. Omdat hij het ijs niet kan missen, wordt hij reisleider op een cruiseschip dat moedige toeristen naar Antarctica brengt.
De vervuiling die de mens daar veroorzaakt, raakt Zeno diep. Als een kunstenaar dit laatste ongerepte gebied op aarde misbruikt voor een kitscherige kunsthappening slaan bij Zeno de stoppen door.
Winterwater Susanne Jansson 2020-10-15 Welk gruwelijk geheim verbergt het water? Op steeds dezelfde dag in januari verdwijnt een jong kind in de golven. Welk gruwelijk geheim verbergt het water? Martin, zijn vrouw Alexandra en hun twee jonge kinderen zijn net verhuisd naar het oude zomerhuis van
de familie, op een afgelegen eiland voor de kust van Zweden. Als Martin daar zijn driejarige zoon Adam een paar minuten uit het oog verliest om de telefoon op te nemen, is het jongetje verdwenen. Hij vindt alleen nog het rode emmertje waarmee Adam speelde, dobberend in de zee. De politie concludeert
dat Adam is verdronken en sluit het onderzoek. Martin belandt in een diepe depressie en zondert zich steeds verder af van zijn gezin, verteerd door schuld. Dan vindt hij op de zolder van het huis een mysterieus logboek waarin melding wordt gemaakt van andere kinderen die in het huis woonden en hun
dood vonden in de zee. Allemaal op dezelfde dag in januari, maar met tientallen jaren ertussen. Martins hoop dat Adam nog leeft wordt aangewakkerd en hij gaat op zoek in de kleine, afgezonderde gemeenschap.
Limiet Frank Schatzing 2010-06-14 Mei 2025. Rechercheur Owen Jericho moet in Sjanghai op zoek naar de mooie, maar grillige dissidente Yoyo, die met geheime documenten op de vlucht is voor de Chinese Partij. Sinds de ontdekking van de maangrondstof helium-3 voeren de Chinezen en de
Amerikanen namelijk een verbeten wedloop om de exploitatie van deze energiebron. Dat blijft niet zonder gevolgen. Owens speurtocht ontaardt in een wilde achtervolging dwars door de continenten naar Equatoriaal-Guinea, naar het hoofdkantoor van de gewiekste zakenman Julian Orley. Deze excentrieke
miljardair organiseert een maanreis voor een gezelschap van steenrijke internationale beroemdheden. Al snel loopt die stunt uit op een gigantisch drama dat de hele aarde bedreigt. Want de maan geeft haar geheimen niet prijs zonder offers
De zwerm Frank Schätzing 2007 Na de geheimzinnige verdwijning van een Peruaanse visser stuiten wetenschappers op angstaanjagende transformaties in de plaatselijke natuur.
The Swarm: A Novel of the Deep Frank Schätzing 2012-03-01 Frank Schätzing's amazing novel is a publishing phenomenon with translation rights sold around the world, drawing rave reviews for both pulsating suspense and great scientific knowledge. The world begins to suffer an escalating and
sensational series of natural disasters, and two marine biologists begin to develop a theory that the cause lies in the oceans, where an entity know as the Yrr has developed a massive network of single-cell organisms. It is wreaking havoc in order to prevent humankind from destroying the earth's ecological
balance forever. The Americans, under the ruthless General Judith Lee, take a more pragmatic approach than the scientists, seeking to wipe out the being of the deep. The scene is set for a massive confrontation...
Ji xian Frank Schätzing
De uil van Askir Richard Schwartz 2014-05-15 Richard Schwartz De Uil van Askir Met zijn veelgeprezen romans over het geheimzinnige rijk Askir, die de lezer meesleuren in een spannend rollenspelavontuur, wist Richard Schwartz in Europa tienduizenden fantasy-fans te binden aan zijn zesdelige reeks
Het Geheim van Askir. De Uil van Askir is het eerste boek in een reeks bloedstollende spin-offs die zich afspelen in de wereld van Askir. De Uil van Askir In de haven van de oude stad Askir wordt een man aangetroffen die op beestachtige wijze om het leven is gebracht. Het slachtoffer blijkt een geheim
agent van de ambassade te zijn. Luitenant Santer wordt belast met het onderzoek naar de toedracht van de moord en wordt daarbij geholpen door Desina, een getalenteerde magiër met de gave om het verleden tot leven te laten komen. Maar wat Desina van de avond van de moord toont, is zowel
raadselachtig als onheilspellend. De conclusie: een vijand die beschikt over machtige zwarte magie bedreigt het voortbestaan van Askir, en Desina en Santer kunnen niets anders doen dan machteloos afwachten. Dat wil zeggen, heel even...
Limit Frank Schätzing 2011 Mai 2025: Amerika und China fördern auf dem Mond - Helium 3 - um die Energieversorgung der Erde zu sichern. Detektiv Owen soll Voyo, eine Dissidentin, ausfindig machen. Eine atemberaubende Jagd beginnt.
Citadel Kate Mosse 2013-06-12 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. Citadel Carcassonne, 1942. Talloze Franse soldaten aan het front geven hun leven om de Duitsers het hoofd te bieden. De dappere jonge Sandrine besluit op een andere manier voor haar land te vechten. Onder de codenaam ‘Citadel’ brengt ze een groep vrouwelijke
verzetsstrijders bijeen. Samen met hen riskeert ze alles wat haar lief is om een einde te maken aan de angst die de Duitse bezetting met zich meebracht. De vrouwen van de verzetsgroep raken echter verwikkeld in een veel ouder en duisterder gevecht dan ze ooit hadden voorzien...
New Perspectives on Contemporary German Science Fiction Lars Schmeink 2022-04-22 New Perspectives on Contemporary German Science Fiction demonstrates the variety and scope of German science fiction (SF) production in literature, television, and cinema. The volume argues that speculative
fictions and explorations of the fantastic provide a critical lens for studying the possibilities and limitations of paradigm shifts in society. Lars Schmeink and Ingo Cornils bring together essays that study the renaissance of German SF in the twenty-first century. The volume makes clear that German SF is both
global and local—the genre is in balance between internationally dominant forms and adapting them to Germany’s reality as it relates to migration, the environment, and human rights. The essays explore a range of media (literature, cinema, television) and relevant political, philosophical, and cultural
discourses.
De passagier Jean-Christophe Grangé 2015-07-30 Mathias Freire lijdt aan een vreemde ziekte: hij is zijn geheugen kwijt. Om erachter te komen wie hij werkelijk is, moet hij het spoor volgen van zijn vorige identiteiten: een zwerver in Marseille, een gestoorde schilder in Nice, een vervalser in Parijs. Maar er
staat meer op het spel: Freire wordt verdacht van een reeks koelbloedige moorden. Kan hij bewijzen dat hij de dader niet is?
De kok Martin Suter 2011-09-07 Maravan is een uiterst getalenteerde, gepassioneerde kok. Op Sri Lanka heeft zijn oudtante hem ingewijd in de kunst van het koken, onder meer in het bereiden van lustopwekkende gerechten. Maar hij werkt ver onder zijn niveau als kokshulpje in een Zürichs
sterrenrestaurant, want hij is asielzoeker. Als hij ontslagen wordt omdat hij af en toe een duur stuk keukengereedschap leent voor experimenten thuis met moleculair koken, stelt zijn heethoofdige collega Andrea hem voor gezamenlijk een cateringbedrijfje voor liefdesmenus te starten. Aanvankelijk koken ze
voor stellen die door een seksueel therapeute worden aangedragen. Maar het succes van Love Food spreekt zich rond en een veel kapitaalkrachtigere clientèle dient zich aan: politici en mensen uit het bedrijfsleven en hun grijszones. Maravan is bezorgd dat hun zaak onfatsoenlijk wordt. En dat wordt het
ook. Maar hij heeft het geld dringend nodig om zijn familie in Sri Lanka te ondersteunen. Wereldwijde financiële crisis, een burgeroorlog in Sri Lanka en een bedrijf dat onopgemerkt een succes is: Love Food, voor een discreet têta-à-tête. Nooit zat Suter zó dicht op de huid van onze moderne tijd. Mét
recepten!
Het klimaat zijn wij Jonathan Safran Foer 2019-08-27 Met zijn bestseller Dieren eten veroorzaakte Jonathan Safran Foer een sensatie: veel van zijn lezers werden vegetariër, of werden zich op z'n minst bewust van hun eetgedrag, Nu pakt hij het grootste thema van deze tijd aan: klimaatverandering. Om dit
onderwerp concreter en daardoor urgenter te maken, herinnert Foer ons aan de kracht van gezamenlijke actie en geeft hij voorbeelden van succesverhalen uit het verleden als stimulans. Op deze manier - die van elk individu slechts een kleine inspanning vergt maar bij collectieve actie uiterst effectief is kunnen we een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering aanpakken: de bio-industrie. Op zijn geheel eigen en verassende wijze spoort Foer de lezer aan om na te denken over hoe volgende generaties ons handelen op dit cruciale moment zullen beoordelen. Wij kúnnen de wereld nog redden,
te beginnen bij het ontbijt. 'Op onconventionele maar overtuigende wijze legt Foer uit waarom actie ondernemen tegen klimaatverandering tegelijkertijd extreem eenvoudig en ongelooflijk moeilijk is. Foer dwingt de lezer de mate van zijn betrokkenheid bij "de grootste crisis aller tijden" te heroverwegen." Publishers Weekly (starred)
Boek der wachters Glenn Cooper 2021-04-13 Florida, 2026. Nog 400 dagen te gaan voordat het grootste deel van de wereldbevolking zal sterven. Niemand weet waarom, alleen wanneer: 9 februari 2027. Voormalig FBI-agent Will Piper heeft vijftien jaar geleden deze voorspelling al onthuld toen hij de
Vectis Bibliotheek ontdekte. De zaak wordt heropend wanneer nieuwe ‘doemsdag’-slachtoffers een kaart ontvangen met hun sterfdag erop en dan ook daadwerkelijk doodgaan. Terwijl de samenleving in wanhoop naar het einde der dagen toeleeft, probeert Will zich niet gek te laten maken. Totdat zijn zoon
Phillip verdwijnt...
Limit Frank Schätzing 2015 2025 - Helium-3 is a rare element that promises to solve all the world's energy problems - and it's been discovered on the Moon, prompting a breathless race between the Americans and Chinese. In Shanghai, cyber-detective Owen Jericho has been hired to find a missing girl,
but what started as a routine investigation soon develops into a nightmarish hunt, where he's the quarry: there's a crazed assassin hot on his heels, all because Yoyo accidentally stumbled onto a secret society called Hydra. Now their lives are at risk. Following the Hydra trail takes Jericho and Yoko round
the world and finally to the Gaia, the Moon's very first hotel, where a billionaire entrepreneur is entertaining some of the world's richest and most influential men and women. But Hydra has its own plans for the Earth - and the Moon. And nothing and no one will be allowed to stand in its way. - Publishers
description.
Meesters van de schaduw Daniel Abraham 2011-10-07 Het fantasydebuut van een groot talent. De Andat zijn natuurkrachten die door de Poëten gebonden kunnen worden en belichaamd in menselijke vorm. De handel in de Zomersteden is afhankelijk geworden van hen. De langverwachte crisis komt als
de Andat Zaadloos erin lijkt te slagen zijn meester, de Poëet Heshai-kvo, tot waanzin te drijven en zo zijn vrijheid te herwinnen. Tot overmaat van ramp raakt Heshai-kvo’s leerling Maati betrokken bij een complot om de stad ten val te brengen. Met hem is Otah, zijn voormalige leermeester, die door de dood
van zijn broers plots de opvolger van de heerser van de stad lijkt te zijn geworden. Daniel Abraham is zonder twijfel een van de grootste nieuwe talenten van de nieuwe lichting fantasyauteurs. De Andat bevat geloofwaardige personages, magie en avontuur, politieke intriges, verteld met een fijn gevoel voor
drama.
To Democratize or Not? Trials and Tribulations in the Postcolonial World Volkan Ipek 2020-07-06 This volume, a product of the first Tricontinental Conference organized by Yeditepe University, ?stanbul, brings together perspectives on democracy and development in Africa, the Middle East and Latin
America. Representing local voices and insight, the contributors here respond to the dearth of comparative analysis on these three regions. In spite of the differences observed in colonial practices and postcolonial transitions, a shared disenchantment with the performance of competitive politics comes to
the forefront in these geographical areas. Decades after decolonization, low-intensity democracy and the continuing potential for democratic reversals and backsliding make the study of these three regions relevant. Considering the debates on protests, social upheavals, activism, change and continuity, this
book encourages the reader to survey the various trials and tribulations of the postcolonial era.
Dodenboek Preston & Child 2016-01-15 Dodenboek van Preston & Child is de derde thriller in de serie over FBI-agent Aloysius Pendergast. Hier moet hij het opnemen tegen zijn levensgevaarlijke, maar geniale broer Diogenes. Diogenes stuurt het New Yorkse Museum of Natural History hun gestolen
juwelencollectie terug... tot stof vermalen. Een nachtmerrie voor de afdeling publiciteit. Om de aandacht af te leiden besluit de directie van het museum de beroemde Tombe van Senef te heropenen voor het publiek. Maar ze gaat er volledig aan voorbij dat de tombe vijfenzeventig jaar geleden met een heel
goede reden hermetisch werd afgesloten... Douglas Preston & Lincoln Child zijn de #1-bestsellerauteurs van de Pendergast-thrillers en de thrillers over Gideon Crew. De vloek van het oerwoud en De gruwelkamer worden gerekend tot de honderd beste thrillers aller tijden. ‘Superspannende thriller.’ De
Telegraaf
Het Romanov Mysterie Glenn Meade 2019-05-21 ‘Het Romanov mysterie’ van Glenn Meade is een intrigerende thriller over het mysterie rondom een lichaam dat wordt gevonden in de permafrost in Rusland, bij Sint-Petersburg. Een internationaal team doet archeologisch onderzoek in de buitenwijken van
Sint-Petersburg, de stad waar de tsaar Nicolaas II en zijn familieleden werden vermoord in juli 1918. Het team ontdekt een perfect geconserveerd lichaam in de permafrost. Deze vondst schept nieuw licht op de zaak van de verdwenen Romanov-familie, met name op de eventuele moord op de beroemde

dochter van de tsaar, prinses Anastasia.
La tirannia della farfalla Frank Schätzing 2018-10-25T00:00:00+02:00 DOPO IL QUINTO GIORNO E IL DIAVOLO NELLA CATTEDRALE, IL GRANDE RITORNO DI UN AUTORE DA 10 MILIONI DI COPIE «Come già nel suo più grande successo, «Il quinto giorno», Schätzing ancora una volta tocca i nervi
scoperti del nostro tempo. » Der Tagesspiegel «Schätzing ha dimostrato ancora una volta di avere l’istinto giusto per le tematiche più attuali. » Rheinische Post «In questo nuovo thriller una catastrofe incombe: non vi riveleremo altro. A parte che è il miglior romanzo di Schätzing. » Focus Sudan del Sud. È la
stagione delle piogge: strade impraticabili, fiumi di fango, vento che spezza gli alberi. Ed è la stagione della guerra: ogni giorno i miliziani conquistano nuovi territori, massacrando uomini, donne e bambini. Ma non oggi. Oggi non piove, l’aria è immobile e la nebbia copre la foresta come un sudario. E, oggi,
l’unità guidata dal maggiore Agok è pronta ad attaccare. Poi una vibrazione rompe il silenzio. È come la somma di migliaia di presenze, un muro di suono in movimento. Agok non vede nulla, finché qualcosa non si conficca nel tronco del baobab accanto al suo viso. Qualcosa che lo guarda. Ed è la fine.
Sierra County, California. Non è stato un incidente. Di questo lo sceriffo Luther Opoku è certo. L’auto abbandonata contro un albero, le impronte di un uomo sul terreno, il cadavere della donna nel crepaccio: tutto indica che si è trattato di un omicidio. La vittima lavorava lì vicino, nell'inquietante, inaccessibile
centro di ricerca di proprietà della Nordvisk, un gigante dell'innovazione tecnologica. Incastrata tra i sedili della macchina, poi, Luther scova una chiavetta USB, da cui riesce a recuperare alcuni video. In uno si vede un hangar enorme, attraversato da quello che sembra un ponte sospeso nel nulla. L’intuito
suggerisce a Luther che lì si devono concentrare le indagini. Ma attraversare quel ponte significherà inoltrarsi in un autentico labirinto e accettare una sfida all’esistenza dell’umanità come noi la conosciamo… Dopo averci portato nelle profondità degli oceani col Quinto giorno e oltre i confini della Terra con
Limit, Frank Schätzing ci conduce là dove le nostre migliori intenzioni precipitano nell'inferno dell'ambizione più sfrenata, mostrandoci le conseguenze più devastanti e imprevedibili del nostro ingegno.
Limit Frank Schätzing 2015-11-05 Helium-3 is a rare element that promises to solve all the world's energy problems - and it's been discovered on the Moon, prompting a breathless race between the Americans and Chinese. In Shanghai, cyber-detective Owen Jericho has been hired to find a missing girl, but
what started as a routine investigation soon develops into a nightmarish hunt, where he's the quarry: there's a crazed assassin hot on his heels, all because Yoyo accidentally stumbled onto a secret society called Hydra - and now their lives are at risk. Following the Hydra trail takes Jericho and Yoyo round
the world and finally to the Moon, where a billionaire entrepreneur is entertaining some of the world's richest and most influential men and women in the Gaia, the planet's very first hotel. But Hydra has its own plans for the Earth - and the Moon. And nothing and no one will be allowed to stand in its way.
De bleke koning David Foster Wallace 2020-08-06 De werknemers van een belastingkantoor in Peoria, Illinois, komen in eerste instantie redelijk normaal over op David Wallace. Als tijdelijke kracht maakt hij zijn entree op een moment dat de directie hun ook het laatste greintje menselijke waardigheid dat
het werk te bieden heeft wil afnemen. Wanneer hij zich met de moed der wanhoop onderdompelt in de geestdodende routine ontdekt hij met welke uitzonderlijke persoonlijkheden hij op kantoor zit. De bleke koning was nog niet voltooid toen David Foster Wallace overleed. Het is een originele, hilarische en
onverschrokken roman, die belangrijke vragen aansnijdt door middel van krachtige personages. De bleke koning dwingt in alle opzichten grote bewondering af.
Backpack Emily Barr 2011-10-09 Als Tansys vriend het op het laatste moment laat afweten, vertrekt ze alleen op reis naar het Verre Oosten. Daar aangekomen voelt ze zich tamelijk bedonderd: in tegenstelling tot wat de glossys haar hebben voorgespiegeld, is Saigon een smerige en luidruchtige stad.
Tansy laat zich echter niet zo makkelijk uit het veld slaan en vervolgt haar reis alsof er niets aan de hand is. Dan hoort ze dat er een moordenaar door Azië trekt, die het voorzien heeft op blonde meisjes die opvallend veel op haar lijken...
Black-out Marc Elsberg 2014-09-04 Op een koude dag in februari valt de stroom uit in Italië. En niet alleen daar. Ook in Zweden. Daarna in Frankrijk, Zwitserland, België en Nederland. Al snel wordt een heel continent geteisterd door duisternis - en is de chaos compleet. De Italiaanse informaticus Piero
Manzano vermoedt dat er een hacker achter de black-out zit en probeert tot de autoriteiten door te dringen. Als er dubieuze e-mails op zijn pc worden aangetroffen, staat Manzano echter ineens zelf onder verdenking...
Wit vuur Preston & Child 2014-02-27 Preston & Child, Wit vuur Een Pendergast thriller `De beste Pendergast thriller tot nu toe; een botsing tussen heden en verleden die je ademloos achterlaat.' Lee Child De excentrieke FBI-agent Pendergast arriveert in een exclusief skioord op het moment dat brute
brandstichtingen de toeristen afschrikken. Pendergast ontdekt een onwaarschijnlijk geheim uit de dorpsgeschiedenis, dat samen lijkt te hangen met een legendarisch, verloren gewaand Sherlock Holmes-verhaal. Terwijl het dorp letterlijk onder vuur ligt en het leven van Pendergasts protegee Corrie Swanson
ernstig gevaar loopt, moet Pendergast het raadsel uit het verleden zien op te lossen, voordat alles in vlammen opgaat... `Weer een hoogst onderhoudend en enorm opwindend verhaal van Preston & Child. Deze keer worden we getrakteerd op Conan Doyle en Oscar Wilde, en zelfs Sherlock Holmes speelt
een heerlijke rol. Door de talloze verrassingen en wendingen neemt de spanning nooit af. Groot plezier tot de laatste pagina.' Anne Rice `Preston en Child hebben het weer geflikt! Gewoonweg briljant.' Lisa Gardner `Een geweldige mix van mysterie en het onverwachte die je tot diep in de nacht aan het
lezen houdt.' Clive Cussler `Ik heb iedere Pendergast thriller gelezen. Dit is de spannendste en meest schokkende. Dit boek jaagt je de stuipen op het lijf.' R.L. Stine Douglas Preston & Lincoln Child zijn de #1 bestsellerauteurs van de Pendergast thrillers en de thrillers over Gideon Crew. De vloek van het
oerwoud en De gruwelkamer worden gerekend tot de honderd beste thrillers aller tijden.
Limit Frank Schätzing 2013-11-07 Perfect for fans of Neal Stephenson and Peter F. Hamilton, an epic science-fiction novel from Germany's most successful thriller writer. The first space elevator connects the Earth to the Moon, prompting a breathless race between the Americans and Chinese to get to the
Moon's helium-3 - the rare element that promises to solve all the world's energy problems. In Shanghai, cyber-detective Owen Jericho has been hired to find Yoyo, a missing girl, but what started as a routine investigation soon develops into a nightmarish hunt. There's a crazed assassin hot on his heels, all
because Yoyo accidentally stumbled onto a secret society called Hydra - and now it's not just her life at risk. Following the Hydra trail takes Jericho and Yoyo round the world and finally to the Gaia, the Moon's very first hotel, where a billionaire entrepreneur is entertaining some of the world's richest and
most influential men and women But the secret society that is Hydra has its own plans for the Earth - and the Moon. And nothing and no one will be allowed to stand in its way.
Zero Marc Elsberg 2014-09-19 Tijdens haar onderzoek naar de dood van een tiener komt journaliste Cynthia Bonasant terecht op Freemee, een online platform met miljoenen gebruikers. Freemee analyseert de data van gebruikers en geeft ze adviezen voor een beter en succesvoller leven. Er is maar één
iemand die wijst op de gevaren van Freemee: ZERO, de meestgezochte online activist ter wereld. Wanneer Cynthia ontdekt dat ZERO gelijk heeft en dat Freemee de verzamelde data gebruikt om vrijwel onbeperkte macht te verkrijgen, wordt ze het doelwit van deze machtige en meedogenloze organisatie.
En in een wereld waarin camera’s, databrillen en smartphones exact vastleggen waar je bent, is ontsnappen onmogelijk...
Vuurstorm Andrew Pyper 2012-03-15 Een afgelegener plaats dan Ross River in de Yukon bestaat er niet. Maar voor Miles McEwan kan het niet eenzaam genoeg zijn. Verborgen in het lege landschap van Noord-Canada lijkt het dorp een perfecte plaats om zijn verleden te ontvluchten. Hij hoopt zijn baan
van bosbrandbestrijder weer op te kunnen pakken, hoewel hij nog steeds gekweld wordt door beelden van een collega die hij voor zijn ogen zag verbranden. Zijn schuldgevoel heeft hem doen vluchten uit zijn vorig leven, weg bij zijn vrouw en zijn dochtertje dat hij nooit gekend heeft. In het woud rondom
Ross River loert intussen gevaar. Een groepje jagers zal geconfronteerd worden met de natuur in haar wildste en meest afschrikwekkende vorm. Elders in het bos is een moordenaar aan het werk, heimelijk en wreed. Terwijl de jagers een voor een sneuvelen woedt een even potentieel dodelijke bosbrand.
In een race tegen de klok onderneemt Miles een wanhopige reddingspoging, gedreven door de liefde voor zijn dochter.
Björnstad Fredrik Backman 2018-02-06 Björnstad is een Zweeds stadje dat zijn beste tijd heeft gehad. Zoals men daar zegt: je kunt er niet leven, je kunt er hoogstens overleven. Maar aan het meer staat een heel oude ijsbaan, en die is de reden waarom mensen in Björnstad nog geloven in betere tijden: het
juniorenteam van de plaatselijke ijshockeyclub kan dit jaar landskampioen worden. De hoop op een betere toekomst voor de stad legt veel druk op de jonge spelers. De halve finale is uiteindelijk de katalysator voor een gruwelijke daad die de hele stad in beroering brengt. Beschuldigingen vliegen over en
weer en geen van de bewoners ontkomt aan de commotie. Björnstad gaat over de hoop die mensen in een gemeenschap kan samenbrengen, geheimen die alles kapot kunnen maken en de moed die iemand nodig heeft om tegen de stroom in te gaan. In dit verhaal van een kleine stad beschrijft Fredrik
Backman de hele wereld.
Optical Coatings Olaf Stenzel 2014-04-29 Optical coatings, i.e. multilayer stacks composed from a certain number of thin individual layers, are an essential part of any optical system necessary to tailor the properties of the optical surfaces. Hereby, the performance of any optical coating is defined by a wellbalanced interplay between the properties of the individual coating materials and the geometrical parameters (such as film thickness) which define their arrangement. In all scientific books dealing with the performance of optical coatings, the main focus is on optimizing the geometrical coating parameters,
particularly the number of individual layers and their thickness. At the same time, much less attention is paid to another degree of freedom in coating design, namely the possibility to tailor optical material properties to an optimum relevant for the required specification. This book, on the contrary, concentrates
on the material aside of the problem. After a comprehensive review of the basics of thin film theory, traditional optical coating material properties and their relation to the efficiency of coating design methods, emphasis is placed on novel results concerning the application of material mixtures and
nanostructured coatings in optical coating theory and practice, including porous layers, dielectric mixtures as well as metal island films for different applications.
Kintsukuroi Tomas Navarro 2018-01-11 Wat heb jij gedaan met dat kopje of bordje dat je uit je handen liet vallen en in kleine stukjes uiteen zag spatten? Schoorvoetend weggegooid? Doe dat niet! Lijm de stukken aan elkaar met gouden lijm volgens de Japanse kintsukuroimethode. De scheuren maken de
vaas juist uniek, net als bij mensen. In Kintsukuroi maakt Tomas Navarro je wegwijsin het principe van kintsukuroi, de kunst van het lijmen met goud. Of het nu gaat om een gebroken schaal of een teleurgestelde ziel, het principe is hetzelfde. Leer de schoonheid van het onvolmaakte te omarmen en je te
verzoenen met imperfecties. Aan de hand van tal van voorbeelden maakt de schrijver je wegwijs in zowel theorie als praktijk. Waar is de Japanse methode op gebaseerd en hoe is deze ontstaan? Hoe kan je kintsukuroi in je dagelijks leven toepassen? Lees, leer en lijmtegenslagen met een gouden randje!
Limit Frank Schätzing 2010-12-31T00:00:00+01:00 «Tutti dovrebbero leggere il nuovo capolavoro di Frank Schätzing: Il futuro è già iniziato?» Frankfurter Allgemeine Zeitung «Un’immaginazione incredibile, una straordinaria capacità di raccontare, anni di ricerche e una chiarezza cristallina nello spiegare gli
elementi scientifici più audaci. Uno scrittore straordinario. Un romanzo indimenticabile.» Süddeutsche Zeitung «La massima espressione dello stile cinematografico applicato alla narrativa.» Die Welt Orley Space Station (OSS), 2 agosto 2024. Vic Thorn ha pochi secondi di vita. Stava riparando lo Shuttle che
doveva portarlo sulla Luna, quando un braccio meccanico lo ha colpito, scagliandolo nel vuoto. Mentre fluttua verso il buio della morte, Vic comprende che il suo segreto si perderà con lui nello spazio infinito. È stato un incidente, un tragico incidente. Ma cambierà tutto... Isla de las Estrellas, oceano
Pacifico, 19 maggio 2025. Il miliardario Julian Orley è un uomo che realizza sogni. È sua l’OSS, una grandiosa stazione spaziale. È suo l’ascensore che la collega alla Terra. Ed è suo il Gaia Hotel, il primo, lussuosissimo albergo costruito sulla Luna, in cui ospiterà alcune persone tra le più ricche e influenti
del mondo, per offrire loro un’esperienza unica. Un viaggio che però non è soltanto una mossa propagandistica. Orley è infatti alla ricerca di finanziamenti per il suo progetto più ambizioso: estrarre e trasportare sulla Terra l’elio-3, una fonte di energia pulita e pressoché illimitata che si ricava dalla polvere
lunare. Un’impresa rivoluzionaria, che muterebbe gli scenari economici e geopolitici mondiali. Un’impresa che, per qualcuno, deve fallire... Shanghai, Cina, 25 maggio 2025. Ormai da due giorni Chén Hóngb?ng non ha notizie di sua figlia Yoyo, una ragazza che non ha mai fatto mistero della sua attività di
dissidente. Così si rivolge al detective Owen Jericho, chiedendogli d’indagare con la massima discrezione. Tuttavia quella che sembra una «semplice» scomparsa si rivela ben presto la prima tessera di un mosaico che si estende dall’Estremo Oriente agli Stati Uniti, dall’Europa fino al cuore segreto
dell’Africa. Un mosaico che, se completato, rivelerebbe un piano che minaccia non solo il futuro della Terra, ma pure quello della Luna... Dopo averci portato nelle profondità degli abissi marini con Il quinto giorno, Frank Schätzing ci conduce là dove le nostre aspettative più audaci incontrano le nostre
peggiori paure, in un’avventura senza limiti.
De zee / druk 1 Frank Schätzing 2007
Ze zullen verdrinken in hun moeders tranen Johannes Anyuru 2018-03-20 Op een winteravond plegen drie jongeren een terroristische aanslag in een boekhandel waar een cartoonist een lezing houdt. De jonge vrouw die de taak heeft het geweld te filmen, is de enige die de aanslag overleeft. Twee jaar
later bezoekt een schrijver haar in een tbs-kliniek. Ze vertelt hem haar levensverhaal: vanuit de toekomst is ze naar deze tijd gezonden. Geïntrigeerd probeert de schrijver de waarheid te ontrafelen. Die blijkt gruwelijker dan hij had kunnen bevroeden.
The History of Science Fiction Adam Roberts 2016-08-04 This book is the definitive critical history of science fiction. The 2006 first edition of this work traced the development of the genre from Ancient Greece and the European Reformation through to the end of the 20th century. This new 2nd edition has
been revised thoroughly and very significantly expanded. An all-new final chapter discusses 21st-century science fiction, and there is new material in every chapter: a wealth of new readings and original research. The author’s groundbreaking thesis that science fiction is born out of the 17th-century
Reformation is here bolstered with a wide range of new supporting material and many hundreds of 17th- and 18th-century science fiction texts, some of which have never been discussed before. The account of 19th-century science fiction has been expanded, and the various chapters tracing the twentiethcentury bring in more writing by women, and science fiction in other media including cinema, TV, comics, fan-culture and other modes.
The Routledge Companion to Cyberpunk Culture Anna McFarlane 2019-11-28 In this companion, an international range of contributors examine the cultural formation of cyberpunk from micro-level analyses of example texts to macro-level debates of movements, providing readers with snapshots of
cyberpunk culture and also cyberpunk as culture. With technology seamlessly integrated into our lives and our selves, and social systems veering towards globalization and corporatization, cyberpunk has become a ubiquitous cultural formation that dominates our twenty-first century techno-digital
landscapes. The Routledge Companion to Cyberpunk Culture traces cyberpunk through its historical developments as a literary science fiction form to its spread into other media such as comics, film, television, and video games. Moreover, seeing cyberpunk as a general cultural practice, the Companion
provides insights into photography, music, fashion, and activism. Cyberpunk, as the chapters presented here argue, is integrated with other critical theoretical tenets of our times, such as posthumanism, the Anthropocene, animality, and empire. And lastly, cyberpunk is a vehicle that lends itself to the rise of
new futurisms, occupying a variety of positions in our regionally diverse reality and thus linking, as much as differentiating, our perspectives on a globalized technoscientific world. With original entries that engage cyberpunk’s diverse ‘angles’ and its proliferation in our life worlds, this critical reference will be
of significant interest to humanities students and scholars of media, cultural studies, literature, and beyond.
Figuranten Arnon Grunberg 2014-10-23 Economie laat zich in vier woorden samenvatten: geluk is te koop. En iets dat te koop is, daar ga je niet op zitten wachten langs de kant van de weg. Daar ga je op af. Met je portemonnee. En als je geen portemonnee hebt met je creditcard. En als je ook geen
creditcard hebt met de portemonnee van iemand anders. Voor de helden uit Figuranten - Elvira Lopez, Broccoli en Ewald Krieg - begint het geluk in Hollywood. Zij maken zich op voor een grootse filmcarrière die zij operatie Brando noemen. Het verlangen om iemand anders te worden, iemand die je net niet
bent, iemand die je waarschijnlijk ook nooit zal worden - is dat niet het ultieme verlangen?
Red Desert - Back Home Rita Carla Francesca Monticelli 2015-07-31 They’ve succeeded in escaping. And are going back home. But they aren’t alone. Now that the adventure on Mars is over, what will become of Earth? The final book in the science fiction series “Red Desert”. Earth. It’s their home, they
were born and raised there, but at the same time they’ve never set foot there. And so the deep feelings that Anna and Hassan have as they return to their own planet, after almost five years, are mixed with the marvel of the foreign entity they bring with them, as it lands on a new world. The two survivors of
the Isis mission are welcomed as heroes, but they can’t enjoy the adulation. The intent they are pursuing has priority over everything else. Besides the internal battle between the new Anna and the old, two more conflicts consume her: the one against the hidden dangers brought by Earth itself, not to

mention its inhabitants, and a more complex one involving her own feelings, which will force her to make an important choice affecting her future. In the meantime, on the Red Planet, Melissa finds herself deepening her exploration of human nature, torn between dread and disdain against it, and a growing
sense of belonging. But someone, intrigued by the sudden acceleration of the whole Isis program, is beginning to have suspicions. Now that the adventure on Mars is over, what will Anna’s choice be? What will become of Earth? The previous books are: “Red Desert - Point of No Return” (book 1); “Red
Desert - People of Mars” (book 2); “Red Desert - Invisible Enemy” (book 3). Follow Anna Persson (@AnnaPerssonDR) on Twitter!
De donkere kant van de maan Martin Suter 2009-10-28 Urs Blank, advocaat, heeft alles wat zijn hart begeert: een goede reputatie, een villa met een Jaguar voor de deur en zijn vriendin is een veelbelovende zakenvrouw. Dan ontmoet hij Lucille, een jonge, hippe vrouw die hem tijdens een weekend
overhaalt tot een trip. De ooit zo consciëntieuze advocaat raakt zijn geweten kwijt en ondergaat een radicale persoonlijkheidsverandering. Met alle gevolgen van dien. Urs verschuilt zich in het woud, maar hij is zich ervan bewust dat hij de omgekeerde trip moet maken om zich uit deze nachtmerrie te
kunnen bevrijden.
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