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Journal of Medieval Military History Kelly DeVries 2022-06-14 "The leading academic vehicle for scholarly publication in the field of medieval warfare." Medieval Warfare
Popular Science 2001-02 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.
Timeline (Tijdlijn) Michael Crichton 2017-04-04 Michael Crichton is de schrijver van de wereldwijde blockbusters Jurassic Park, The Lost World, Airframe, Disclosure,
Tijdlijn, Dodelijke afdaling en Zero cool. Hij was ook de bedenker van de tv-serie ER. Van Crichtons boeken zijn dertien films gemaakt en ze zijn in zesendertig talen
vertaald. Crichton overleed in 2008. Crichtons Tijdlijn begint op de drempel van de eenentwintigste eeuw. De technologie heeft een enorme sprong gemaakt;
quantummechanica heeft de wereld in haar greep en de mogelijkheden lijken eindeloos. Zo reizen drie jonge historici naar de veertiende-eeuwse Dordogne, waar de
Honderdjarige Oorlog woedt. Helaas blijkt al spoedig dat de moderne technologie nog niet perfect functioneert... 'Een betere allegorie voor het moderne leven is niet te
vinden.' - Frankfurter Allgemeine Zeitung
Het laatste orakel James Rollins 2010-10-04 In het vijfde deel in de Sigma Force-reeks van James Rollins wil een terroristische groep een nieuwe wereldprofeet
creëren. Lukt het Sigma hen te stoppen voordat het te laat is? In Het laatste orakel, het vijfde deel van de Sigma Force-avonturenthrillerreeks, beantwoordt
bestsellerauteur James Rollins de vraag: wat als de volgende Boeddha, Mohammed of Jezus met bio-engineering tot leven gewekt zou kunnen worden? Een denktank
van wetenschappers, opgericht tijdens de Koude Oorlog, heeft een manier ontdekt om de talenten van autistische wonderkinderen nog veel verder te ontwikkelen.
Voordat de procedure wetenschappelijk is getest, gaat een klein groepje fanatiekelingen in het geheim experimenteren met de talentvolste kinderen. Hun doel: het
creëren van een nieuwe wereldprofeet die vrede kan brengen, maar dan wel op hun voorwaarden. De biomanipulaties hebben afschuwelijke, onvoorziene gevolgen.
Sigma’s commandant Grayson Pierce moet in een race tegen de klok een mysterie ontrafelen dat is geworteld in de oudheid, bij het orakel van Delphi. Maar kan het
verleden de toekomst redden? James Rollins is een internationale bestsellerauteur. Zijn Sigma Force-thrillers worden in meer dan 40 landen uitgegeven. Rollins
studeerde diergeneeskunde en woont in het Sierra Nevada-gebergte. Hij is fanatiek speleoloog en duiker. Van zijn boeken werden in Nederland en Vlaanderen ruim
120.000 exemplaren verkocht.
Drakentand Michael Crichton 2017-07-07 Bestsellerauteur Michael Crichton (Jurassic Park) keert met Drakentand terug naar de wereld van de paleontologie in een
fantastisch avontuur dat zich afspeelt tijdens de gouden eeuw van de fossielenjacht. Drakentand is een avontuur vol dinosaurusbotten, wetenschappelijke intrige en
waaghalzerij. Vintage Crichton: een uitbundige verbeelding die op volle toeren draait en de lezer meeneemt naar een andere wereld, een verhaal met opwindende
wendingen en een reeks gedenkwaardige personages. ‘Crichton is een meesterverteller.’ Time Michael Crichton (1942-2008) was de wereldberoemde schrijver en
regisseur van kaskrakers zoals ER, Jurassic Park, Disclosure en Prooi.
The Computing Universe Tony Hey 2014-12-08 Computers now impact almost every aspect of our lives, from our social interactions to the safety and performance of
our cars. How did this happen in such a short time? And this is just the beginning. In this book, Tony Hey and Gyuri Pápay lead us on a journey from the early days of

computers in the 1930s to the cutting-edge research of the present day that will shape computing in the coming decades. Along the way, they explain the ideas behind
hardware, software, algorithms, Moore's Law, the birth of the personal computer, the Internet and the Web, the Turing Test, Jeopardy's Watson, World of Warcraft,
spyware, Google, Facebook and quantum computing. This book also introduces the fascinating cast of dreamers and inventors who brought these great technological
developments into every corner of the modern world. This exciting and accessible introduction will open up the universe of computing to anyone who has ever wondered
where his or her smartphone came from.
Sense en Sensibility en Zeemonsters Jane Austen 2011-07-14 Een geestige en geslaagde interpretatie Jane Austen & Ben H. Winters Sense & Sensibility &
Zeemonsters Sense & Sensibility & Zeemonsters verrijkt de oorspronkelijke tekst van Jane Austen met geheel nieuwe actiescènes vol gigantische kreeften, octopussen,
tweehoofdige zeeslangen en andere gedrochten! De gezusters Dashwood zijn hun huis uitgezet en zijn gedwongen te wonen op een mysterieus eiland vol woeste
wezens en duistere geheimen. Zullen de gezusters Dashwood zegevieren over gewetenloze schelmen om zo de ware te vinden? Of zullen ze ten prooi vallen aan de
tentakels van de wezens die hen belagen? De pers over Pride & Prejudice & Zombies: `Pride & Prejudice & Zombies moet niet worden gezien als een vervanging van
de klassieker, maar als een actualisering van de klassieker. TOEF JAEGER, NRC HANDELSBLAD `Elk literair meesterwerk kan verbeterd kan worden door het
toevoegen van zombies. LEV GROSSMAN, TIME MAGAZINE oorspronkelijke titel Sense & Sensibility & Seamonsters Jane Austen is de wereldberoemde auteur van
de bestseller Pride & Prejudice en leefde aan het begin van de negentiende eeuw. Ben H. Winters woont in Brooklyn.
The Medieval Motion Picture A. Johnston 2014-04-02 Providing new and challenging ways of understanding the medieval in the modern and vice versa, this volume
highlights how medieval aesthetic experience breathes life into contemporary cinema. Engaging with the subject of time and temporality, the essays examine the politics
of adaptation and our contemporary entanglement with the medieval.
De duivelkolonie James Rollins 2011-10-01 Het Amerikaanse continent herbergt een eeuwenoud geheim in dit zevende deel van de Sigma Force-serie van James
Rollins. De waarheid zal alles veranderen... In De duivelkolonie, het zevende deel van de Sigma Force-avonturenthrillerreeks van bestsellerauteur James Rollins, wordt
in een verborgen grot diep in de Rocky Mountains een spectaculaire ontdekking gedaan: honderden gemummificeerde lijken in indiaanse kledij, vreemde dolken en een
vervloekte schat. Dan vindt, recht voor het oog van de toegestroomde media en protesterende indiaanse groeperingen, een ontploffing plaats. Een bomaanslag? Painter
Crowe, directeur van Sigma en zelf half indiaans, raakt persoonlijk betrokken bij de zaak als zijn nichtje, die verdacht wordt van de aanslag én van grafroof, door een
oude vijand van Sigma wordt opgejaagd. Het wereldbedreigende geheim van de grot voert het Sigma-team naar de sluimerende vulkanen van IJsland en de
verschroeiende woestijnen in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Maar kunnen Painter, Grayson Pierce en de anderen de waarheid achterhalen voordat het
mysterie alles vernietigt? James Rollins is een internationale bestsellerauteur. Zijn Sigma Force-thrillers worden in meer dan 40 landen uitgegeven. Rollins studeerde
diergeneeskunde en woont in het Sierra Nevada-gebergte. Hij is fanatiek speleoloog en duiker. Van zijn boeken werden in Nederland en Vlaanderen ruim 120.000
exemplaren verkocht.
Memoires van een slecht mens Theo Kars 2010-05-12 Theo Kars is een slecht mens. Hij heeft zich nooit iets aan zijn ouders of docenten gelegen laten liggen, zat ooit
geruime tijd in de gevangenis wegens oplichting van een staatsbedrijf, financierde met het wederrechtelijk verkregen geld een polemisch tegendraads literair tijdschrift
(waarvan W.F. Hermans een van de eerste abonnees was), simuleerde heimwee om onder militaire dienstplicht uit te komen, woonde acht jaar samen met twee
meisjes, en wijdde de tijd die hij niet aan lezen, schrijven en vertalen besteedde, aan de jacht op erotische en andere zinnelijke genoegens. Kars persoonlijke
levenscode, hedonisme en non-conformistische instelling brachten hem voortdurend in botsing met de buitenwereld,een prijs die hij zonder morren betaalde. Tijdens zijn
zelfgekozen levenslange isolement stelde hij een uniek vertaaloeuvre samen en publiceerde vele romans. Wie is Theo Kars? In twee dikke delen beschrijft Theo Kars
de geschiedenis van zijn leven of beter: van zijn individu. Zijn bedoeling is niet te vertellen wat hij allemaal heeft meegemaakt, maar te bepalen hoe hij heeft kunnen
worden wie hij nu is. Aan de hand van zijn levensloop gaat Kars na wat het DNA van zijn persoonlijkheid is. Het resultaat is een meedogenloos zelfportret, omringd door
een groot aantal even onbarmhartig geschilderde miniaturen van de mensen die voor hem van belang waren. `Ik heb altijd een voorliefde gehad voor personen over wie
iedereen schande sprak, voor spelers en overspeligen, voor schrijvers als Casanova en Multatuli, en tegelijkertijd een antipathie gevoeld voor hele en halve heiligen als
moeder Teresa, majoor Bosshardt en de Dalai Lama, het soort figuren dat door iedereen wordt geroemd om hun belangeloosheid en idealisme. Wel, dat bewijst dat ik
niet deug. Kars memoires lezen door deze instelling en zijn bewogen leven als een psychologische schelmenroman. Zijn relaas pakt je onmiddellijk, waar je er ook in
begint. Overtuig uzelf en neem de proef op de som!
The Science of Michael Crichton Kevin R. Grazier 2008-02-09 Wherever the cutting edge of science goes, Michael Crichton is there. From dinosaur cloning to global
warming, nanotechnology to time travel, animal behavior to human genetics, Crichton always takes us to the cutting edge of science and then pushes the envelope. The

Science of Michael Crichton examines the amazing inventions of Crichton's books and lifts up the hood, revealing the science underneath. In intelligent and well-thought
essays, scholars and experts decide what Crichton gets right and what he gets wrong. They examine which Crichton imaginings are feasible and which are just plain
impossible. Scenarios examined include whether dinosaurs can be cloned, if nanotechnological particles can evolve intelligence, and if we can go back in time.
Utopia Lincoln Child 2010-02-23 The world's grandest theme park is a place known for its cutting-edge robots, awe-inspiring holographics, and white-knuckle thrills.
Stretching out beneath a vast golden dome in the desert north of Las Vegas, Utopia attracts some 65,000 visitors a day who travel into the pleasure dome via a
gleaming monorail to experience state-of-the-art rides, fireworks, light shows, amazing robotics and even a gambling casino. When serious mishaps start to disrupt the
once flawless technology and a popular rollercoaster nearly kills a rider, the brilliant computer engineer who designed much of the technology is summoned to put things
right. But on the day that Andrew Warne arrives, Utopia finds itself in the grip of something far more sinister and every man, woman and child trapped in the dome are at
risk. As the minutes tick away, Warne's struggle to outwit his opponents becomes increasingly urgent - his teenage daughter is just one of the unsuspecting potential
victims amongst the crowd in the park. With hair-raising thrills and heart-stopping twists, Lincoln Child takes the reader on a rollercoaster ride which is a complete tourde-force.
De eerste vijftien levens van Harry August Claire North 2014-06-19 Harry August gaat dood. Keer op keer. Wat hij ook doet of besluit, telkens keert hij terug in hetzelfde
leven, in hetzelfde jaar, op dezelfde plek. Maar mét de kennis uit zijn vorige levens. Toch verloopt niets anders. Dan staat er, aan het einde van zijn elfde leven, een
klein meisje bij zijn sterfbed. Zij roept zijn hulp in om de wereld te redden. Inmiddels weet hij dat er meer zijn zoals hij. Terwijl de meesten hun kennis gebruiken om een
lekker leven te leiden, is er een die zijn kennis te gelde maakt waardoor de wereld zich te snel vernieuwt en het natuurlijke evenwicht wordt verstoord. Dat zal uiteindelijk
de ondergang betekenen. Alleen Harry kan hem tegenhouden. Als hij hem vindt. Als hij op tijd komt. Voor fans van David Mitchell Off the record Als een
rechtenmanager me een manuscript stuurt en ergens onderin staat: in de lijn van o.a. David Mitchell, dan denk ik meteen: lijkt me sterk. Maar deze vrouw kent ons
goed, dus toch maar meteen lezen. En al op de eerste bladzijde voelde ik dat het goed was. Susanne, elders in de stad, las mee en algauw zaten we het hele weekend
heen en weer te smsen tot we uiteindelijk maar belden. Meteen een bod gedaan en proberen uit te vissen wie de schrijfster was. En was het wel een vrouw? Het is nog
steeds niet helemaal duidelijk. LP
GameAxis Unwired 2004-10 GameAxis Unwired is a magazine dedicated to bring you the latest news, previews, reviews and events around the world and close to you.
Every month rain or shine, our team of dedicated editors (and hardcore gamers!) put themselves in the line of fire to bring you news, previews and other things you will
want to know.
Timeline Michael Crichton 2008-09-04 Sometimes, it seems like you can reach out and touch the past... An old man wearing a brown robe is found wandering
disoriented in the Arizona desert. He is miles from any human habitation and has no memory of how he got to be there, or who he is. The only clue to his identity is the
plan of a medieval monastery in his pocket. In France, Professor Edward Johnston and his students are studying the ruins of a medieval town. Suspicious of the
knowledge of the site shown by their mysterious financier, he returns to the US to investigate. But in his absence, the students make a disturbing discovery in the ruins:
the long-decayed remains of Johnston's glasses - and a message in modern English. The implications are staggering. The consequences are earth-shaking. And the
distant past isn't so distant any more. ______________________ Increasingly considered an underappreciated classic that stands proudly alongside his more famous
works like Jurassic Park and Westworld, Timeline confirms Michael Crichton as the king of the high-concept thriller, and a master storyteller to boot.
Dodelijke afdaling John Lange 2014-06-27 Michael Crichton Dodelijke afdaling De herontdekking van legendarische thrillers van Michael Crichton De bestsellerauteur
van Jurassic Park, Disclosure en Congo Duiker James McGregor houdt zich bezig met het onderzoeken van gezonken schepen. Maar er is iets aan de hand met het
wrak van de Grave Descend. Geen van de opvarenden vertelt hetzelfde verhaal over wat er is gebeurd. En dan is er nog de mysterieuze lading die aan boord was... Op
een van de mooiste plekken op aarde ontvouwt zich een sinister plot. En als McGregor niet oppast, raakt hij er levensgevaarlijk in verstrikt. Lang voordat hij Jurassic
Park schreef, en het scenario voor blockbusters als Twister en de tv-serie ER, was Michael Crichton een briljante student aan de Harvard Medical School en schreef hij
s nachts genrethrillers onder het ultrageheime pseudoniem `John Lange . Tussen 1966 en 1972 publiceerde Lange een reeks boeken en verdween toen. Totdat, veertig
jaar nadat John Lange was geboren, Michael Crichton vlak voor zijn overlijden instemde met heruitgave van de boeken, waarvan hij er twee opnieuw redigeerde en voor
één zelfs nieuwe hoofdstukken schreef. Ze verschijnen nu voor het eerst in Nederlandse vertaling. 'Michaels talent is nog groter dan zijn eigen dinosaurussen uit
Jurassic Park. Niemand kan in zijn schaduw staan.' - Steven Spielberg 'Sterke plots en perfect tempo.' TIME
Zero cool John Lange 2014-06-27 Michael Crichton - Zero cool De herontdekking van legendarische thrillers van Michael Crichton De bestsellerauteur van Jurassic
Park, Disclosure en Congo De Amerikaanse radioloog Peter Ross wilde alleen maar lekker ongestoord op vakantie. Maar als hij eenmaal de verleidelijke Angela Locke

ontmoet, raakt hij verstrikt in een oorlog tussen rivaliserende bendes die uit zijn op een kostbare schat. Van Barcelona naar de verregende straten van Parijs, van de
tuinen van het Alhambra naar de donkere catacomben Peter Ross is een alledaagse man die een wanhopige strijd voert om een eeuwenoud geheim te ontrafelen en
daarbij moet vechten voor zijn leven... Lang voordat hij Jurassic Park schreef, en het scenario voor blockbusters als Twister en de tv-serie ER, was Michael Crichton
een briljante student aan de Harvard Medical School en schreef hij s nachts genrethrillers onder het ultrageheime pseudoniem `John Lange . Tussen 1966 en 1972
publiceerde Lange een reeks boeken en verdween toen. Totdat, veertig jaar nadat John Lange was geboren, Michael Crichton vlak voor zijn overlijden instemde met
heruitgave van de boeken, waarvan hij er twee opnieuw redigeerde en voor één zelfs nieuwe hoofdstukken schreef. Ze verschijnen nu voor het eerst in Nederlandse
vertaling. 'Michaels talent is nog groter dan zijn eigen dinosaurussen uit Jurassic Park. Niemand kan in zijn schaduw staan.' Steven Spielberg 'Sterke plots en perfect
tempo.' TIME
The New Quantum Universe Anthony J. G. Hey 2003-10-23 Introduction to quantum physics for the general reader.
Zwarte winter Connie Willis 2015-12-29 Wanneer geschiedenisstudente Kivrin de kans krijgt een tijdreis te maken, twijfelt ze geen moment: ze is gefascineerd door de
middeleeuwen. Goed voorbereid vertrekt ze en komt aan in de veertiende eeuw, in een Engels dorpje, waar ze wordt opgenomen in een boerenfamilie. Dan wordt
iedereen om haar heen ziek. Wat is er aan de hand? Kivrin ontdekt dat ze zich bevindt in het beruchte jaar 1348, het jaar van de Zwarte Dood. De pest grijpt
genadeloos om zich heen. Zal Kivrin overleven en kunnen terugkeren naar haar eigen tijd? 'Het is een van de boeiendste boeken die ik in lange tijd heb gelezen.' Sarah
Hart in Vrij Nederland
Piraten Michael Crichton 2010-05-25 Van de auteur van o.a. de wereldberoemde bestseller Jurassic Park Een avontuur in de zeventiende-eeuwse Cariben, zo
realistisch dat je het buskruit bijna kunt ruiken. Jamaica, 1665. Een afgelegen Engelse kolonie midden in Spaanse wateren. De hoofdstad Port Royal is een broeinest
vol kroegen, boeven en hoeren, waar je even snel sterft door een dolksteek als door dysenterie. Het is de ideale plek voor kapitein Hunter, een charmante, handige
jonge duvel uitgerust met een aantrekkelijk uiterlijk, een scherp oog voor buitenkansjes en elastische mores. Hunters grote kans dient zich aan als een Spaans galjoen,
zwaar beladen maar licht bemand, ligt te wachten op een escorte in de haven van een nabijgelegen eiland. Hij zeilt uit met een even veelzijdige als kleurrijke bemanning
om, met goedkeuring van de gouverneur van Jamaica, het goudschip te veroveren. Maar de gevaren zijn groter en de wateren dieper dan hij ooit had kunnen
vermoeden...
De grote treinroof Michael Crichton 1995 Samen met vrienden beraamt een Londense gentleman een overval op de trein die in 1856 iedere maand geld vervoert voor
het Britse leger in Rusland.
De Andromeda crisis Michael Crichton 2020-01-25 Van de auteur van Jurassic Park komt een fascinerende thriller over een dodelijk buitenaards micro-organisme dat
het complete leven op aarde bedreigt. Een onbemande satelliet keert terug naar de aarde. Twee mannen treffen bij de landingsplaats – een gehucht met 48 inwoners –
slechts lijken aan... de twee mannen sterven vervolgens zelf ook. De satelliet blijkt besmet met een uiterst dodelijk virus. Vier briljante geleerden krijgen de opdracht het
raadsel op te lossen in een geheim laboratorium in Nevada. In volstrekte afzondering en aangewezen op elkaar binden zij de strijd aan met de dreigende,
wereldomvattende epidemie. Falen zij, dan zijn de gevolgen huiveringwekkend... Bestsellerauteur Michael Crichton (1942-2008) schreef o.a. Jurassic Park en Staat van
angst, en was bedenker van hitserie ER. Van Crichton en schrijver Daniel H. Wilson verscheen recent De Andromeda Evolutie, het langverwachte vervolg op De
Andromeda Crisis.
Robogenesis Daniel Wilson 2015-09-08 De Robotoorlog is ten einde. De mens heeft gezegevierd over de robots. Of lijkt dat alleen maar zo? Slechts enkele minuten na
de overwinning op Archos R-14 staat een gruwelijke nieuwe vijand op. De robots zijn terug en ze zijn sterker dan ooit. In de Verenigde Staten probeert de veertienjarige
Mathilda Perez het leven van haar broer te redden en het nieuwe gevaar het hoofd te bieden. Intussen doet uitvinder Takeo Nomura in Tokyo een belangrijke
ontdekking in de strijd tegen de nieuwe supermachine.
Zijn naam is klein Simon Rozendaal 2019-10-24 In 'Zijn naam is klein' beschrijft Simon Rozendaal het leven van een van de meest befaamde figuren uit de vaderlandse
geschiedenis. ‘Piet Hein zijn naam is klein, zijn daden bennen groot. Hij heeft gewonnen de Zilvervloot.’ Het wordt al eeuwenlang gezongen in Nederland, maar wie
weet nog waarom? Rozendaal interesseerde zich nooit zo voor vaderlandse geschiedenis. Dat verandert als hij gaat wonen in de Rotterdamse wijk Delfshaven, op
steenworp afstand van het geboortehuis van Piet Hein. Hij raakt gefascineerd door het avontuurlijke leven van zijn voormalige buurjongen. Piet Hein (1577-1629) klimt
op tot admiraal, wordt een van onze zeehelden en levert met de verovering van de Zilvervloot in 1628 een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse strijd om vrijheid en
onafhankelijkheid. Hij wordt meerdere malen gevangengenomen en laat zich met een voor die tijd opmerkelijke compassie uit over ‘Indianen’ en ‘Wilden’. Rozendaal
schrijft met plezier en verwondering over het dagelijks leven in de Gouden Eeuw en vraagt zich met Piet Hein als gids af in hoeverre we ons moeten schamen voor de

minder mooie kanten van die geschiedenis, zoals slavernij en kolonialisme.
Timeline[Arabic edition]/Michael Crichton Michael Crichton 2007
De Andromeda Evolutie Daniel H. Wilson 2020-02-14 Het bloedspannende vervolg op Michael Crichtons wereldwijde bestseller De Andromeda crisis. Een beangstigend
actuele technothriller over een vondst die de wereld op zijn kop zet. Een Braziliaanse onderzoeksdrone heeft een bizarre, buitenaardse materie in het midden van de
Braziliaanse jungle ontdekt: een microbe die blijkt te groeien, evolueren zelfs. Het Wildfire-team – samengesteld uit briljante wetenschappers, AI-ingenieurs en
astronauten – zal de quarantainezone moeten bereiken, het element dienen te vinden en moeten uitzoeken hoe ze het kunnen stoppen, want deze nieuwe Andromedaevolutie zal anders al het leven zoals wij het kennen vernietigen... Bestsellerauteur Michael Crichton (1942-2008) schreef o.a. Jurassic Park en Staat van angst, en was
bedenker van hitserie ER. Schrijver Daniel H. Wilson studeerde A.I. en robotica, en schreef onder meer de internationale bestseller Robopocalypse.
Pride en Prejudice en Zombies Jane Austen 2010-05-26 Een verrassende nieuwe versie van de roman van Jane Austen, waarin de doden weer tot leven komen.
Iedereen is het erover eens dat een zombie die hersens bezit, behoefte heeft aan meer hersens Pride & Prejudice & Zombies: een verrassende nieuwe versie van de
beroemde roman van Jane Austen. Er waart een mysterieuze ziekte in het stille Engelse dorp Meryton rond waardoor de doden weer tot leven komen. Elizabeth Bennet
is van plan de zombies uit te schakelen, maar ze wordt al snel afgeleid door de komst van de afstandelijke en arrogante meneer Darcy. Wat volgt is een sprankelend,
komisch verhaal over trots en vooroordelen van beide hoofdpersonen die ook vaak op slagvelden vol zombies te vinden zijn. Zal Elizabeth het duivelsgebroed weten te
verdelgen? En zal ze uiteindelijk de ware vinden? Vol romantiek, zwaardgevechten, en duizenden rottende lijken is Pride & Prejudice & Zombies dé nieuwe versie van
een klassieker die je graag wilt lezen. De beroemde negentiende-eeuwse auteur Jane Austen heeft diverse meesterwerken geschreven, waaronder Emma en Sense &
Sensibility. Seth Grahame-Smithheeft de klassieker Pride & Prejudice herschreven en woont in Los Angeles.
Disclosure Michael Crichton 2017-04-04 Michael Crichton is schrijver van de wereldwijde blockbusters Jurassic Park, The Lost World, Airframe, Disclosure, Tijdlijn,
Dodelijke afdaling en Zero Cool. Hij schreef ook de tv-serie ER. Van Crichtons boeken zijn dertien films gemaakt en ze zijn in zesendertig talen vertaald. Crichton
overleed in 2008. Seks is macht. Michael Crichtons Disclosure is een opwindende thriller over een schokkende seksuele aanklacht die leidt tot een psychologisch kat-enmuisspel. De slimme en getalenteerde Meredith Johnson komt bij Digital Communications Technology binnen als het nieuwe afdelingshoofd - een positie die Tom
Sanders dacht te krijgen. Meredith is Toms voormalige geliefde, en als ze hem na kantoortijd uitnodigt in haar kantoor, probeert ze hem te verleiden. Tom wijst haar af,
waarna Meredith hem beschuldigt van seksuele intimidatie. Tom huurt een doorgewinterde advocaat in, maar heeft alle schijn tegen zich... 'Een origineel en uitdagend
verhaal,' - People
Timeline (soundrecording)/ Read by Stephen Lang Michael Crichton
Alles voor jou Liane Moriarty 2019-07-02 Ellens nieuwe vriend wordt gestalkt door zijn ex. Ze is gefascineerd door de motieven van deze vrouw en zou haar eigenlijk
weleens willen ontmoeten. Ellen weet dit niet, maar ze heeft haar al ontmoet. Ellen O’Farrell werkt als hypnotherapeut in het excentrieke strandhuis dat ze van haar
grootouders heeft geërfd. Op haar tumultueuze relatiegeschiedenis na, heeft ze een fijn leven. Al zou ze inmiddels weleens iemand willen tegenkomen die bij haar blijft.
Wanneer ze Patrick ontmoet heeft ze goede hoop: hij is knap, vrijgezel, heeft een baan én hij vindt haar ook leuk. Maar dan komt het gevreesde moment: hij moet haar
iets vertellen. Ellen is voorbereid op het ergste, maar wordt verrast. Het blijkt dat Patricks ex-vriendin hem stalkt. Dat vindt ze eigenlijk wel interessant. Ze heeft een
relatie met iemand die het waard is om gestalkt te worden. Ook is ze gefascineerd door de motieven van deze vrouw. Ze zou haar eigenlijk weleens willen ontmoeten.
Ellen weet dit niet, maar ze heeft haar al ontmoet.
Sfeer Michael Crichton 1987 Op aarde is een ruimteschip uit de toekomst geland met daarin een bol die de mensen een enorme creatieve macht kan geven.
Micro Michael Critchton 2012-05-17 In Jurassic Park schiep Michael Crichton een angstaanjagende nieuwe wereld. In Micro onthult hij een universum dat te klein is om
te zien, maar te gevaarlijk om te negeren. Zeven getalenteerde Amerikaanse studenten onderbreken hun studie om te gaan werken voor het microbiologische bedrijf
Nanigen. Ze reizen af naar het hypermoderne researchcomplex op Hawaï, waar ze in aanraking komen met een revolutionaire microrobot-techniek. In opdracht van de
farmaceutische industrie zoekt Nanigen naar lucratieve medicijnen. De CEO van het bedrijf is bereid heel ver te gaan voor dat doel. Al snel ontdekken de studenten dat
hij zelfs niet terugdeinst voor moord. In een gevecht op leven en dood moeten de studenten al hun wetenschappelijke kennis inzetten voor een krachtmeting met
huiveringwekkende natuurelementen en de modernste technologische vondsten. En ze hebben slechts 48 uur de tijd... 'Geen thrillerauteur weet zo knap controversiële
kwesties te behandelen als Michael Crichton.'
Narcissistic Leaders Michael Maccoby 2012-04-25 Today's business leaders maintain a higher profile than their predecessors did in the 1950s through the 1980s.
Rather than hide behind the corporate veil, they give interviews to magazines like Business Week, Time, and The Economist. According to psychoanalyst,

anthropologist, and consultant Michael Maccoby, this love of the limelight often stems from their personalities—in a narcissistic personality. That is both good and bad
news: Narcissists are good for companies that need people with vision and the courage to take them in new directions. But narcissists can also lead companies into
trouble by refusing to listen to the advice and warnings of their managers. So what can the narcissistic leader do to avoid the traps of his own personality? Maccoby
argues that today’s most innovative leaders are not consensus-building bureaucrats; they are “productive narcissists” with the interrelated set of skills —foresight,
systems thinking, visioning, motivating, and partnering—that he terms “strategic intelligence.” Maccoby redefines the negative stereotype as the personality best suited
to lead during times of rapid social and economic change.
CLASSICS Timeline Michael Crichton
Airframe Michael Crichton 2014-10-09 Airframe van Michael Crichton is een adembenemende en beangstigend actuele thriller over veiligheid in de luchtvaart en een
dodelijke doofpotaffaire. Crichton is schrijver van onder meer Jurassic Park, Timeline en Zero Cool. Juist op het moment waarop veiligheid in de publieke opinie alle
aandacht heeft, vindt er een dodelijke ramp plaats hoog in de lucht aan boord van een commerciële vlucht van Hong Kong naar Denver. Een koortsachtig en hectisch
onderzoek volgt, waarin de waarheid het grootste slachtoffer zou kunnen zijn. 'Een thriller die je ademloos uitleest en die je voor altijd in je dromen zal achtervolgen.' Philadelphia Inquirer
Medieval Afterlives in Popular Culture G. Ashton 2012-12-10 This book is concerned with our ideological, technical and emotional investments in reclaiming medieval for
contemporary popular culture. The authors illuminate both medieval and contemporary popular culture in surprising and productive ways while interrogating the many
ways in which metamedievalism reinterprets and reconceptualises the medieval.
Timeline Michael Crichton 2008
Rising Sun Michael Crichton 2017-04-04 Michael Crichton is schrijver van de wereldwijde blockbusters Jurassic Park, The Lost World, Airframe, Disclosure, Tijdlijn,
Dodelijke afdaling en Zero Cool. Hij schreef ook de tv-serie ER. Van Crichtons boeken zijn dertien films gemaakt en ze zijn in zesendertig talen vertaald. Crichton
overleed in 2008. Rising Sun is een razend spannende thriller van de meester van het genre. Tijdens de feestelijke openingsreceptie van het fonkelnieuwe Nakamotogebouw in Los Angeles wordt in de directiekamer het lichaam van een mooie vrouw gevonden. Het onderzoek veroorzaakt een wilde jacht door een grillig labyrint van
industriële intriges en economische belangen, waarbij het Japanse gezegde 'zakendoen is oorlog' een angstaanjagende realiteit wordt... 'Een boek dat de tijdgeest
feilloos aanvoelt.' – Vrij Nederland
Timeline Michael Crichton 2003-11-04 #1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • In this thriller from the author of Jurassic Park, Sphere, and Congo, a group of young
scientists travel back in time to medieval France on a daring rescue mission that becomes a struggle to stay alive. “Compulsive reading . . . brilliantly imagined.”—Los
Angeles Times In an Arizona desert, a man wanders in a daze, speaking words that make no sense. Within twenty-four hours he is dead, his body swiftly cremated by
his only known associates. Halfway around the world, archaeologists make a shocking discovery at a medieval site. Suddenly they are swept off to the headquarters of a
secretive multinational corporation that has developed an astounding technology. Now this group is about to get a chance not to study the past but to enter it. And with
history opened up to the present, the dead awakened to the living, these men and women will soon find themselves fighting for their very survival—six hundred years
ago. Praise for Timeline “Exciting . . . classic adventure . . . [a] swashbuckling novel . . . Crichton delivers.”—USA Today “More screams per page . . . than Jurassic Park
and The Lost World combined . . . The pace will leave many breathlessly grasping for oxygen masks.”—The San Diego Union-Tribune “One of his best . . . [a] nonstop
roller coaster of a novel.”—The Philadelphia Inquirer
Renaissance Festivals Kimberly Tony Korol-Evans 2009-10-21 This ethnographic study of contemporary American Renaissance fairs focuses on the Maryland
Renaissance Festival, in which participants recreate sixteenth-century England through performances of theater, combat-at-arms, processions, street hawking, and
meticulously faithful historical reconstructions. It is also partly an autobiographical account of interactive improvisation, subcultures within the festival framework, the
delineation between living history and historical elaboration, and a new understanding of performers and patrons.
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