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De moordopdracht James Dashner 2015-06-16 Vóór het bestaan van WICKED, voordat de
Laar was gebouwd en voordat Thomas in het labyrint terechtkwam, werd de aarde
geteisterd door zonnevlammen. Mark en Trina wisten die te overleven. Dat bleek een
peulenschil bij wat nog zou volgen. Een onheilspellend virus raast over de
aardbol. Het muteert en het ziet ernaar uit dat de mensheid volledig zal worden
weggevaagd. Mark en Trina zijn er echter van overtuigd dat er een mogelijkheid
moet bestaan om niet ten onder te gaan. Ze zijn vastbesloten om te overleven. Maar
in deze bijna vergane wereld heeft alles zijn prijs, en ben je voor sommigen dood
meer waard dan levend.
De Demonenkoning Cinda Williams Chima 2015-01-22 De Zeven Koninkrijken 1 - De
Demonenkoning Als het zestienjarige straatschoffie Han en zijn vriend Vuurdanser
drie jonge magiërs tegen het lijf lopen, heeft hij geen idee dat zijn leven op het
punt staat voorgoed te veranderen. Het magische amulet dat Han van een van hen
afneemt, draagt namelijk het teken van de gevreesde demonenkoning, de magiër die
duizend jaar geleden bijna de hele wereld vernietigde. En er zijn meerdere
partijen die het heel graag willen hebben. Han komt er al snel achter dat er een
verwantschap bestaat tussen het amulet en de twee zilveren armbanden die sinds
zijn jeugd met zijn huid zijn vergroeid. En dat betekent dat hij in één klap de
meest gezochte persoon van de Zeven Koninkrijken is geworden... 'De Demonenkoning
is een pageturner voor elke lezer, ongeacht de leeftijd.' - Robin Hobb
De schroeiproeven James Dashner 2014-11-18 Thomas, Teresa en de andere
overlevenden van het labyrint zijn ontsnapt. Maar zijn hun beproevingen nu echt
voorbij? Kunnen ze nog terugkeren naar hun oude levens, waarvan ze zich niets meer
herinneren? Zijn hun redders te vertrouwen? Teresa wordt van de groep gescheiden.
Om haar terug te vinden staat Thomas en de anderen een aantal zware opgaven te
wachten.
We gingen bramen plukken Doris Buchanan Smith 1988 Een 9-jarige jongen vertelt
over zijn vriendje Jamie, die is gestorven nadat hij door een bij is gestoken.
Maar gelukkig begrijpen de mensen om hem heen hoe hij zich voelt.
Kiki en Bezus Beverly Cleary 1985 Bezus' biggest problem was her 4-year-old sister
Kiki. Even though Bezus knew sisters were supposed to love each other, with a
sister like Kiki, it seemed impossible.
Nintendo Power 2006
Dokter De Soto / druk 1 William Steig 2014-12-31 De muizen-tandarts De Soto moet
wel even moed verzamelen voordat hij een vos van zijn kiespijn wil afhelpen.
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Prentenboek, met kleurrijke platen voor kleuters vanaf ca. 4 jaar.
Sabriël Garth Nix 2015-01-13 Het Oude Koninkrijk is een wereld binnen een wereld,
die waar wij in leven. En die van Sabriel, achttien jaar pas en juist op het punt
afscheid te nemen van de kostschool waar ze een belangrijk deel van haar leven
doorbracht - zij is met beide werelden bekend. Immers, haar vader, de machtige
magiër de Abhorsen die zelfs de doden tot leven kan wekken, is degene die de het
evenwicht tussen mens en geest in het Oude Koninkrijk in stand houdt. Nu is hij,
de Abhorsen, verdwenen. Sabriel vreest dat zijn eeuwige tegenstrever, de vileine
Kerrigor, daar wel eens de hand in zou kunnen hebben. Hoe het zij, Sabriel heeft
geen andere keuze dan het Oude Koninkrijk binnen te gaan en persoonlijk op zoek te
gaan naar haar verdwenen vader. En dat gebeurt. Bijgestaan door het magische
zwaard van haar vader en de grote kat - of is het een geestverschijning? - Mogget,
die maar wat nadrukkelijk aanwezig is, betreedt ze het verboden gebied. Al gauw
ervaart ze dat parasiterende geestverschijningen, Mordicanten en Schaduwhanden, zo
hun eigen opvattingen hebben over de aanpak van mensenkinderen. En dan is hij er
ook nog, Kerrigor, de allerergste van de kwaadwillende tovenaars in het Oude
Koninkrijk. En de Abhorsen? De onzekerheid omtrent zijn lot blijft.
Tijgers in rood weer Liza Klaussmann 2012-10-04 Nick en haar nicht Helena groeien
samen op met de zwoele zomerhitte, de zongebleekte dokken en feestjes vol gin en
jazz van het prachtige Tiger House op Martha s Vinyard. Het zijn de nadagen van de
Tweede Wereldoorlog en de wereld ligt aan hun voeten. Helena staat op het punt
Martha s Vinyard te verruilen voor het glamoureuze Hollywood en een kersvers
huwelijk. Nick reist haar jonge echtgenoot Hughes tegemoet, die terugkeert van het
front. Begin zestiger jaren gaan Nick en Helena terug naar Tiger House, met hun
kinderen Daisy en Ed. Samen proberen ze dat gevoel van grenzeloze mogelijkheden
terug te halen en de teleurstelling over het verloop van hun levens te verdoven.
Een schokkende ontdekking brengt echter een aantal duistere geheimen aan het licht
die de familie voor altijd zullen ontwrichten.
Death Star Imperial DS-1 Orbital Battle Station Owner's Technical Manual Ryder
Windham 2013 Traces the origins of the Death Star, from concept to top-secret
project. This manual explores the Death Star's onboard systems and controls, and
is packed with floor plans, cutaways, and exploded diagrams.
De boodschapper Markus Zusak 2011-10-15 Bescherm de ruiten, overleef de klaveren,
graaf diep met de schoppen, voel de harten. Ed Kennedy is een jonge taxichauffeur
met weinig toekomstperspectief. Hij is een waardeloze kaartspeler, hopeloos
verliefd op zijn beste vriendin Audrey, en verknocht aan zijn koffiedrinkende
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hond, de Portier. Er gebeurt niet veel in zijn leven, tot hij per ongeluk midden
in een bankoverval terechtkomt. Dan krijgt hij zijn eerste speelkaart toegestuurd,
een Ruiten Aas. Dat is het moment waarop Ed de boodschapper wordt. Uitverkoren om
anderen onder zijn hoede te nemen, doorkruist hij de stad om mensen de helpende
hand te bieden en waar nodig terecht te wijzen. Maar wie zit er achter Eds missie?
`Begin alleen aan dit boek als je het in één ruk uit kunt lezen - Publishers
Weekly `Zusaks personages, stijl en dialogen zijn geloofwaardig, goed doordacht,
en waar nodig openhartig.- School Library Journal
De gave van Katsa K. Cashore 2009-09-01 Katsa is sinds haar achtste in staat om
een volwassen man met haar blote handen te doden ¿ ze is een Begaafde, een van de
weinige mensen die geboren zijn met een bijzondere gave. Dat iemand een gave
heeft, openbaart zich op zijn of haar twaalfde, als de Begaafde twee verschillende
kleuren ogen krijgt. Als nichtje van de koning zou Katsa normaal gesproken een
leven vol luxe en privileges leiden, maar net als de andere Begaafden is ze
verplicht haar gave in dienst van de koning te stellen. Voor hem moet ze het vuile
werk opknappen: afrekenen met zijn vijanden of ongehoorzame burgers. Inmiddels is
ze achttien en kan ze zich geen ander leven voorstellen. Maar alles wordt toch
anders. Katsa had nooit verwacht dat ze verliefd zou worden op de knappe prins Po.
Ze had nooit verwacht de ware aard van haar gave te ontdekken, of het
verschrikkelijke geheim dat ver weg verborgen is¿ Een geheim dat alle zeven
koninkrijken kan vernietigen. Kristin Cashore woont in Florida, de Verenigde
Staten. Ze studeerde Engels en Jeugdliteratuur. Ze heeft allerlei banen gehad,
o.a. bij een hondenuitlaatservice, in een snoepfabriek en als redactie-assistent.
Ze werkte ook als freelance schrijver. De gave van Katsa is haar eerste boek.
De puike postbode of Janet Ahlberg 1997-10-01 Een postbode brengt per fiets
allerlei post rond bij verschillende bekende sprookjesfiguren. Prentenboek met
"echte" brieven en illustraties in zachte kleuren en tekst op rijm. Vanaf ca. 8
jaar.
De viruscode James Dashner 2016-09-27 De Laarders zijn terug! Eerst kwamen de
zonnevlammen die de aarde vernietigden. Toen kwam de Vuring, een muterend virus
dat een groot deel van de mensheid uitroeide. Toen kwam WICKED, op zoek naar een
oplossing. En die vonden ze in één uitverkoren jongen. Zijn naam was Thomas.
Thomas bouwde een labyrint. Er zijn geheimen. Er zijn leugens. Dit is het verhaal
van Thomas, en hoe hij een labyrint bouwde dat alleen hij weer zou kunnen
afbreken.
De vijfde golf Rick Yancey 2013-09-10 Soms denk ik dat ik de laatste mens op aarde
ben. Dat betekent dat ik de enige mens in het universum ben. Dat is onzin, ik weet
het. Ze kunnen niet iedereen gedood hebben nog niet. De eerste golf: de wereld
wordt gehuld in duisternis De tweede golf: als je geluk hebt weet je te ontsnappen
De derde golf: als je pech hebt overleef je De vierde golf: er geldt nog maar één
regel vertrouw niemand Nu de vijfde golf eraan komt, is Cassie op de vlucht voor
Hen, de wezens die er menselijk uitzien maar het niet zijn. Zij die het land
doorkruisen om eenieder te vermoorden die ze tegenkomen. Cassie gelooft dat er
maar één manier is om te overleven: door alleen te blijven. Maar dan ontmoet ze
Evan Walker, de verleidelijke en mysterieuze vreemdeling die haar enige hoop is om
haar vijfjarige broertje te helpen bevrijden. En haar enige hoop om zelf te
overleven. Maar Cassie moet kiezen tussen vertrouwen en wanhoop, tussen verzet of
overgave. Tussen leven... en dood. De vijfde golf, dat al maanden op de
Amerikaanse bestsellerlijsten staat, is een meeslepend, aangrijpend en episch
verhaal over verlies, ondenkbare dilemma's en moed. #5degolf
Aftermath Chuck Wendig 2018-08-14 Aftermath is het eerste deel van een nieuwe
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trilogie en een direct vervolg op de originele Star Wars-trilogie van George
Lucas. Terwijl het Keizerrijk nog herstellende is van de nederlaag bij de Slag bij
Endor, moet de Rebellenalliantie – nu de Nieuwe Republiek – snel actie ondernemen
om te voorkomen dat haar vijanden zich kunnen hergroeperen en terugslaan. Maar
boven de afgelegen planeet Akiva ontvouwt zich een onheilspellend machtsvertoon
van de vijand. Op een soloverkenningsmissie ziet piloot Wedge Antilles Keizerlijke
Star Destroyers bijeenkomen als roofvogels om een prooi. Voordat hij echter
verslag kan uitbrengen bij de leiders van de Nieuwe Republiek wordt hij
gevangengenomen. Ondertussen, op de oppervlakte van de planeet, is oud-rebel Norra
Wexley thuisgekomen – ze is moe van de oorlog, klaar om zich te herenigen met haar
zoon en ze wil niets liever dan een nieuw leven opbouwen. Maar als Norra
vervolgens de noodoproep van Wedge ontvangt, beseft ze dat haar tijd als
vrijheidsstrijder nog niet voorbij is. Wat ze zich echter niet realiseert, is hoe
dichtbij de vijand is – of hoe gevaarlijk haar nieuwe missie. Vastbesloten om de
macht van het Keizerrijk te behouden, verzamelt de overgebleven elite zich op
Akiva voor een geheime conferentie om een tegenaanval voor te bereiden. Maar ze
hebben niet gerekend op Norra en haar nieuwe bondgenoten – haar zoon, een
technisch genie; een Zabrakse premiejager; en een verstoten overloper van het
Keizerrijk – die er alles aan zullen doen om de tirannieke heerschappij van het
Keizerrijk eens en voor altijd te beëindigen. ‘Star Wars: Aftermath onthult wat er
gebeurt na Return of the Jedi uit 1983. En wat blijkt? De good guys moeten zich
zorgen maken om veel meer dan alleen het Keizerrijk...’ The Hollywood Reporter
Verstrengeld met jou Sylvia Day 2020-02-14 ‘Dit had ik nooit verwacht. Ik ben
gesetteld, heb een huis dat ik volledig heb gerenoveerd, leuke vrienden en een
baan die me veel voldoening schenkt. Ik denk niet veel meer aan vroeger. Vergeven
en vergeten, weet je wel. Alleen had ik er even geen rekening mee gehouden dat
Garrett Frost naast me zou komen wonen. Hij is stug en brutaal, een natuurkracht
die de grond onder mijn voeten wegslaat. Ik ben te kwetsbaar om me met zijn
problemen bezig te houden. Hij is gevaarlijk. Maar ook vastberaden. En héél
aantrekkelijk…’
Ik ben nummer vier / druk 1 Pittacus Lore (pseud. van James Frey.) 2012-10-23 John
Smith (15) is een van negen vluchtelingen van de planeet Loriën, die op aarde een
schuilplaats hebben gevonden. Buitenaardse wezens proberen hen een voor een te
doden. John is nummer vier op hun lijst. Vanaf ca. 15 jaar.
De glazen troon Sarah J. Maas 2014-04-15 Ze wordt door twee mannen bemind Het hele
land vreest haar Alleen zij kan het koninkrijk redden Celaena wordt voor de keuze
gesteld: óf haar leven slijten in de gevangenis, óf deelnemen aan een toernooi
waarvan de winnaar de nieuwe kampioen van de koning wordt. Een voor een worden de
deelnemers van het toernooi echter op gruwelijke wijze vermoord en al snel vecht
Celaena niet alleen voor haar vrijheid, maar ook voor haar leven.
Books in Print 1977
De prinses in de papieren zak 1995 Sprookjesachtig verhaal over een prinses die
een draak op een slimme manier voor de gek houdt en zo haar vriendje kan
bevrijden. Vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar, bruikbaar in
alfabetiseringsprojecten.
Samensmelting Veronica Roth 2015-12-24 Lekker lezen dankzij PrismaDyslexie-boeken
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. Wat als je hele wereld een leugen was? Wat als een
enkele keuze alles veranderde? Wat als liefde en loyaliteit je dingen liet doen
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die je nooit verwacht had? Veronica Roth’s Divergent-trilogie begon met Inwijding
en Opstand. Het explosieve slot Divergent 3 – Samensmelting onthult de geheimen
van de dystopische wereld.
Waar het licht is Jennifer Niven 2015-04-13 Theodore Finch is gefascineerd door de
dood en wil een einde aan zijn leven maken, maar elke keer gebeurt er iets
waardoor hij het toch niet doet. Violet Markey telt de dagen af tot haar diplomauitreiking, zodat ze het bekrompen stadje waar ze opgroeit voorgoed achter zich
kan laten en niet langer geconfronteerd hoeft te worden met de pijnlijke
herinneringen aan haar gestorven zus. Wanneer Finch en Violet elkaar op de rand
van de hoge klokkentoren op school ontmoeten, is het niet helemaal duidelijk wie
wie redt. Maar vanaf dat moment groeit er iets van vriendschap tussen hen.
Langzaam maar zeker geven ze hun geheimen aan elkaar prijs: Violet ontdekt dat
Finch niet de enge freak is waar iedereen hem voor houdt en Finch leert Violet
weer van het leven te houden. Violet bewaart Finch' geheim angstvallig, maar kent
zij wel al zijn geheimen?
I Find Your Lack of Faith Disturbing A. D. Jameson 2018-05-08 "Funny, incisive,
and timely ... Jameson does for geeks what geek culture does for its superheroes:
he takes them seriously, respects their power, and refuses to hide his deep
affection." —Lawrence Kasdan, co-screenwriter of The Empire Strikes Back, Return
of the Jedi, The Force Awakens, and Solo: A Star Wars Story In I Find Your Lack of
Faith Disturbing, A. D. Jameson takes geeks and non-geeks alike on a surprising
and insightful journey through the science fiction, fantasy, and superhero
franchises that now dominate pop culture. Walking us through the rise of geekdom
from its underground origins to the top of the box office and bestseller lists,
Jameson takes in franchises like The Lord of the Rings, Guardians of the Galaxy,
Harry Potter, Star Trek, and, in particular, Star Wars—as well as phenomena like
fan fiction, cosplay, and YouTube parodies. Along the way, he blasts through the
clichés surrounding geek culture: that its fans are mindless consumers who will
embrace all things Spider-Man or Batman, regardless of quality; or that the
popularity and financial success of Star Wars led to the death of ambitious
filmmaking. A lifelong geek, Jameson shines a new light on beloved classics,
explaining the enormous love (and hate) they are capable of inspiring in fan and
non-fan alike, while exploding misconceptions as to how and why they were made. I
Find Your Lack of Faith Disturbing tells the story of how the geeks have inherited
the earth.
Forthcoming Books Rose Arny 1994-02
Pas op voor de hond Roald Dahl 2013-09-12 Pas op voor de hond is afkomstig uit de
bundel Over en sluiten, die nog negen andere spannende korte verhalen over
gevechtspiloten in de oorlog bevat.Een piloot belandt na een ongeluk in het
ziekenhuis, waar hij een ontstellende ontdekking doet. Roald Dahl, de alom
geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele
andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor
volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en
laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de
grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
De alchemist Michael Scott 2011-06-17 De legende: Nicolas Flamel werd geboren in
Parijs op 28 september 1330. Bijna 700 jaar later wordt hij gezien als de grootste
alchemist van zijn tijd. Er wordt gezegd dat hij het geheim van het eeuwige leven
heeft ontdekt. Volgens de archieven stierf hij in 1418. Maar zijn graf is leeg De
waarheid: Nicolas Flamel is dankzij het Elixir van het Eeuwige Leven nog steeds in
leven. De formule hiervan zit verborgen in het boek van Abraham de Magus. Dit boek
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is het machtigste boek met oude magie dat er bestaat. Dr. John Dee, de hofmagiër
van Koningin Elizabeth meer dan 400 jaar geleden, heeft zich verbonden met de
Onsterfelijken, de krachten van het kwaad, die van plan zijn de mensheid te
vernietigen zodra ze het boek in handen krijgen. En als de millenniaoude
voorspelling juist is zijn Sophie en Josh Newman de enigen die hem kunnen
tegenhouden als Flamel er tenminste op tijd in slaagt hun bijzondere krachten te
doen ontwaken
De magische vergissing Terry Brooks 2011-10-07 De Landover-boeken gaan over de
Amerikaanse advocaat Ben Holiday, die op een dag voor een miljoen dollar een
magisch koninkrijk koopt om het verlies van zijn vrouw en kind te verwerken. De
avonturen zijn kleurrijk en licht van toon, Vol bijzondere wendingen en verbazende
personages. Ben Holiday staat misschien wel het dichtst bij Terry Brooks, die,
voor hij een succesvol schrijver werd, zelf advocaat was. Aanvankelijk lijkt het
een goed idee: tovenaar Questor Teeuw kondigt aan dat hij de hofschrijver
Abernathy – een zachtharige Tarweterriër – kan terugtoveren naar zijn menselijke
gedaante. Maar waren het niet Teeuws stuntelige toverkunsten die hem in die vorm
gebracht hadden? Als er in plaats van Abernathy alleen nog maar een fles
overblijft met daarin een boze dwerg, weet koning Ben dat het al te laat is. Hij
komt erachter dat de fles deel uitmaakt van de verzameling van Michel Ard Rhi, een
voormalig koning van Landover die naar de aarde was verbannen en Ben concludeert
dat zijn geliefde hofschrijver nu tot diens collectie behoort. Ben keert terug
naar de aarde en hij neemt zijn geliefde Wilgje mee. Maar wat hij zich niet beseft
is dat Wilgje zonder de vruchtbare bodem van Landover niet lang kan overleven...
Einde van Amerika Robert Kaplan 2010-12-08 Bestsellerauteur Robert D. Kaplan geeft
nu een beeld van de dramatische veranderingen die zich in de Verenigde Staten in
een hoog tempo voltrekken. Hij gunt ons een blik op Amerika's toekomst, die heel
anders zal zijn dan velen nu nog denken. Kaplan reist kriskras over het NoordAmerikaanse continent. Van Mexico naar Canada, van het Amerikaanse 'heartland' in
het Midden-Westen naar het op Azië georiënteerde Noordwesten. Hij ondergaat het
nieuwe Amerika, waarvan de meest dynamische inwoners uit alle werelddelen
afkomstig zijn, en waarin de verschillen tussen 'winnaars' en 'verliezers'
exponentieel lijken toe te nemen. Wat hebben de bewoners van verloederde zwarte
binnensteden of troosteloze caravanparken nog te maken met de 'gated communities'
van hun welvarende landgenoten in de buitensteden? Of het dynamische Noordwesten,
met zijn Aziatische inwoners en nauwe banden met Canada, met de Spaans-Amerikaanse
cultuur die het hele Zuidwesten van de VS lijkt te gaan domineren? Is er eigenlijk
nog wel sprake van 'Verenigde' Staten? Robert D. Kaplan is schrijvend redacteur
van The Atlantic Monthly en publiceerde verschillende reisboeken.
BrickJournal #59 Joe Meno 2019-10-01 The LEGO® lifestyle is blasting off in
BrickJournal #59 (84 full-color pages, $8.95), the magazine for LEGO enthusiasts!
This issue goes to a galaxy far, far away with a cluster of Star WarsTM themed
builders, including Jacob Neil Carpenter’s Death Star, the work of Miri Dudas, and
the LEGO® photography of James Philippart! There’s also a new “AFOLs” comic strip
by Greg Hyland, “You Can Build It” instructions by Christopher Deck, BrickNerd’s
DIY Fan Art with Tommy Williamson, Minifigure Customization with Jared K. Burks,
and more!
De doodskuur James Dashner 2015-03-02 WICKED heeft alles afgepakt van Thomas. Zijn
identiteit, zijn geheugen en nu ook zijn enige vrienden: die uit de Laar. Maar het
einde is nabij. Alle beproevingen zitten erop, na nog een allerlaatste test. Maar
zal iemand die overleven? Wat WICKED niet beseft is dat de herinneringen van
Thomas veel verder teruggaan dan de organisatie vermoedt. En daarom weet Thomas
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dat hij geen woord moet geloven van wat ze zeggen. Thomas ontsnapte uit het
Labyrint. Hij overleefde de Schroei. En hij zal alles op alles zetten om zijn
vrienden te redden. Maar het is de waarheid zelf die echt een einde aan alles zal
maken. De tijd voor leugens is voorbij. De doodskuur is het einde van de
Labyrintrenner-trilogie. Begin 2018 gaat de verfilming in première.
Joyce in the Belly of the Big Truck; Workbook Joyce A. Cascio 2005-05
Little brother Cory Doctorow 2009-09-01
100 Things Star Wars Fans Should Know & Do Before They Die Dan Casey 2018-05-01 As
a Star Wars fan, you've seen the movies, from A New Hope to The Last Jedi, and
beyond. And of course you've probably had a faux lightsaber battle or two,
pretending to be Luke Skywalker, Rey, or maybe Kylo Ren. But can you name the
seven actors who have portrayed Darth Vader? Do you know how Ralph McQuarrie
helped shape the world of Star Wars? Are you familiar with Deak Starkiller, Darth
Plagueis, or Drew Struzan? Have you seen the infamous Star Wars Holiday Special?
100 Things Star Wars Fans Should Know & Do Before They Die is the ultimate
resource for true fans of the galaxy far, far away. In this revised and updated
edition, Dan Casey has collected every essential piece of Star Wars knowledge and
trivia, as well as must-do activites, and ranks them all from 1 to 100, providing
an entertaining and easy-to-follow checklist for viewers old and new to progress
on their way to fan superstardom.
Top secret Robert Muchamore 2007
De Legende Van Slapende Vallei Washington Irving 2015-06-11 The Legend of Sleepy
Hollow (Dutch edition)
Handbook of Systems Thinking Methods Paul M. Salmon 2022-08-19 The systems
thinking philosophy has become popular in human factors and ergonomics and safety
science. These methods are being used to understand and resolve complex societal
problems in areas such as transport safety, workplace safety, medication error,
disaster management, child abuse, financial crises, terrorism, climate change and
public health and wellbeing. This handbook presents practical step-by-step
guidance for practitioners and researchers wishing to use these methods to tackle
complex problems. Each method includes an example case study which demonstrates
how the method can be applied and how the results can be interpreted and
translated into practical recommendations. The book presents practical guidance on
state-of-the-art systems thinking methods and offers case study applications
describing systems thinking methods in novel areas. It explains how to translate
the outputs of systems thinking methods in practice and introduces systems
thinking with an overview of Human Factors and Ergonomics applications. This book
will serve as a great reference for students and engineers in the field of systems
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engineering, complex systems and the design and development of systems, including
ergonomics/human factors and systems engineers, designers, architects, industrial
engineers, project management engineers, reliability engineers, risk engineers,
software engineers and computer engineers.
Ik Earl en de stervende Rachel Jesse Andrews 2012-04-20 De zeventienjarige Greg
Gaines leidt een onzichtbaar bestaan op school en dat bevalt hem prima. Hij heeft
één vriend, Earl, met wie hij films maakt. Greg is de eerste om toe te geven dat
de films `fcking slecht' zijn, maar niemand krijgt ze toch te zien. Wanneer
klasgenote Rachel leukemie blijkt te hebben, wordt Greg door zijn moeder min of
meer gedwongen Rachel bij te staan in deze moeilijke tijd. Greg voelt daar
helemaal niets voor, maar laat zich toch overhalen. Algauw gaat het bergafwaarts
met Rachel en de kans op genezing lijkt met de dag kleiner te worden. Greg en Earl
besluiten een afscheidsfilm voor haar te maken. Het wordt De Slechtst Gemaakte
Film Aller Tijden, zoals Greg het zelf noemt, maar wel een van de aangrijpendste
en indrukwekkendste ervaringen in het leven van de drie jongvolwassenen.
Wolfsblad Jennifer Fallon 2010-07-20 In dit boek draait alles om het Huis
Wolfsblad, de spil van de macht in het wonderlijke land Hythria, dat door een boze
macht van buiten wordt bedreigd, maar ook van binnenuit... Zo laat de Hoogprins
van Hythria, Lernen Wolfsblad, het goed afweten. Hij is alleen geïnteresseerd in
zijn perverse genoegens, regeren boeit hem totaal niet. De hoge arrion van het
Tovenaarscollectief, de tovenaar Kagan, een echte hellehond en Lernens
persoonlijke adviseur, is de werkelijke heerser in Hythria. Al wat hij hoeft te
doen om zijn positie te behouden, is zien te voorkomen dat Lernen wordt vermoord
en de troon vrijkomt voor iemand die mogelijk nog dommer is dan de prins, en daar
heeft Kagan zijn handen vol aan. Want in Hythria geldt: elke man voor zichzelf,
elke familie voor zichzelf zelfs broers en zusters kunnen elkaar soms niet
vertrouwen. Dat ervaart ook Marla Wolfsblad die, vijftien jaar nog maar, ontdekt
dat haar broer haar wil uithuwelijken aan koning Hablet van Fardhonya. Geplaagd
door de nachtmerrie van dit toekomstbeeld begint Marla een wanhopige strijd om
haar vrijheid te behouden, een gevecht waarbij ze met raad en daad wordt
bijgestaan door haar lijfslaaf, de slimme dwerg Elezaar. Dan blijkt al snel dat er
voor Marla geen weg terug meer is, dat te veel grenzen zijn overschreden en dat de
enige weg die ze kan gaan naar een gruwelijk spannende finale leidt... '
Death Star Manual Ryder Windham 2013 The Death Star is a spherical space station,
the size of a small moon, highly armoured and armed to destroy anything from enemy
spaceships to whole planets. Using cutaway drawings, exploded diagrams and
photographs, backed by detailed technical specifications and descriptions of the
onboard systems, this owner's manual reveals the technology contained within and
lays bare the awesome power (and weaknesses) of the Empire's ultimate weapon.
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