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Over de werking van de kurketrekker en andere machines David Macaulay
1994 Uitleg met hulp van grote tekeningen.
Assassins creed - renaissance Oliver Bowden 2013-05-03 Ik zal ze
allemaal wreken, zij die mijn familienaam hebben verraden. Ik, Ezio
Auditore di Firenze, ik kan een kille moordenaar zijn. Florence, 1476.
Lorenzo de Medici leidt de stad, die wordt beheerst door rivaliteit tussen de
bankiersfamilie Vieri en de familie van marktkooplui Auditore. De
zeventienjarige Ezio Auditore stelt alles in het werk om het verzet tegen de
Vieri s van de grond te krijgen. Die halen Ezio s familie voortdurend door
het slijk. De grond wordt de Auditores te heet onder de voeten en Ezio s
vader besluit dat zijn zoon tijdelijk moet verdwijnen. Hij stuurt hem op een
belangrijke missie: cruciale documenten bezorgen bij Lorenzo de Medici.
Op zijn weg ontmoet Ezio invloedrijke wijzen als Leonardo da Vinci en
Niccolò Machiavelli. Hij weet dat hun kennis voor hem van het grootste
belang is om te overleven. In zijn strijd om corruptie te lijf te gaan en de
reputatie van zijn familie in ere te herstellen, groeit hij uit tot een bekwaam
moordenaar. Voor zijn tegenstanders is hij een nachtmerrie, maar voor zijn
bondgenoten onwikkelt Ezio zich tot een kracht van hoop en verandering.
De waarheid zal geschreven worden in bloed.
Vraag me nog eens Mary Beth Keane 2020-02-18 Een moderne Romeo
en Julia als ze nog geleefd hadden en een prachtig verhaal over
menselijkheid, vergeving en liefde. De Gleesons en de Stanhopes komen

naast elkaar te wonen als ze de stad uit trekken. Lena Gleeson voelt zich
eenzaam en probeert vriendschap te sluiten met Anne Stanhope, een
elegante, maar kille en onstabiele vrouw die met rust gelaten wil worden.
Het is aan hun kinderen, Lena’s jongste dochter Kate en Annes enige zoon
Peter, om de families bij elkaar te brengen. Maar hun vriendschap wordt
danig op de proef gesteld door de tragedie die hun te wachten staat.
What is a Man? Natalie Kampen 2002 What Is a Man? enriches our
understanding of the paradigm shift produced by feminist theory, that
gender is constructed, not "natural," and is political. Indeed, Kampen's
essay explores new ground, for as she points out, "few scholars until very
recently have written about the way that gender as a category illuminates
our understanding of manhood, and fewer still are the archaeologists and
art historians who have studied masculinity in late antiquity."
The Metaphysics of Sabzav?r? H?d? ibn Mahd? Sabzav?r? 1977
Translation of the section on metaphysics in Sabzavari's "Sharh almanzumah fi al-hikmah," a commentary on his poem "Ghurar al-fara'id,"
both originally written in Arabic.
The Effects of Low Dose Radiation Elena Burlakova 2004-08-31 The
papers collected in this book show the results of investigations performed
by Russian scientists in the field of low dose irradiation action. It is
confirmed that low doses do have effects on the human organism and the
environment and that the most serious consequences are observed in the
far post-irradiation period. This branch of radiobiology, which developed
after the Chernobyl accident and studied its consequences, is discussed in
detail. The main part of reviews and articles is devoted to the aspects of
low dose effects on the human and animal genome and far post-irradiation
consequences. New details of mechanisms of low dose action are shown
and methods of their determination are discussed. Furthermore, the
adaptive response of organisms and the low dose effects on the immune
system are demonstrated. Also, the difference between protection
mechanisms against low dose irradiation and against high dose irradiation
is shown and proved.
The Witcher - Het Seizoen van Stormen Andrzej Sapkowski 2017-06-28
De proloog van Andrzej Sapkowski’s befaamde serie met hekser Geralt in
de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van Henry Cavill uit Netflixhitserie The Witcher. Het Seizoen van Stormen is het achtste boek van
Andrzej Sapkowski over de avonturen van hekser Geralt. Het is los te
lezen en speelt zich af tussen de korte verhalen uit De Laatste Wens en
Het Zwaard der Voorzienigheid. Hekser Geralt: de man die gewone
mensen moet beschermen tegen magische monsters. De man die zijn

leven keer op keer op het spel zet om zijn geliefden te redden én goud te
verdienen. Om dat te doen maakt Geralt gebruik van zijn eigen magie, van
toverdrankjes, en van de trots van elke hekser, zijn twee zwaarden. Een
van staal, een van zilver. Maar wat als Geralt zijn zwaarden verliest? Niet
alleen zijn ze ongelooflijk kostbaar, maar het is ook een schande om ze te
verliezen. Geralt moet ze dus terugkrijgen, en wel zo snel mogelijk...
Andrzej Sapkowski keert terug naar zijn populaire held met een losstaand
verhaal waarin Geralt vecht, reist en weer liefheeft, Ranonkel zingt en zich
in de problemen werkt, tovenaressen snode plannen bedenken, en waarin
over de hele wereld donkere wolken zich verzamelen – het seizoen van
stormen komt eraan...
Het boek van Toth Henry Neff 2009-09-20 Onder de hoede en leiding van
Cooper, de dodelijkste van Rowans agenten, beginnen Max McDaniels en
David Menlo aan een zoektocht naar het Boek van Thoth. Het moet uit
handen blijven van de demon Astaroth, die anders zijn geheimen met
gruwelijke gevolgen zou ontrafelen. Nu Astaroth na eeuwen van
gevangenschap weer vrij is, is de wereld buiten de poorten van Rowan
toch al vijandig: schimmige wezens krassen aan ramen, sluimerende
rivaliteit wordt nieuw leven ingeblazen, en de ene regering na de andere
komt ten val. Ver van huis, gevangen achter vijandelijke linies, trekken
Max en zijn medestanders Europa door, dalen af in de legendarische
Frankfurter Werkplaats, banen zich onverschrokken een weg door de
warrige uithoeken van het Zwarte Woud, en verdwijnen achter de sluiers
van onze wereld.
The Lesser Kindred Elizabeth Kerner 2001-01-01 A sequel to the author's
Song in the Silence follows young Lanen Kaeler on her continuing
discovery of love and the dragons of legend. 10,000 first printing.
Partial Differential Equations Todor V. Gramchev 2000-02-22 The
applications of methods from microlocal analysis for PDE have been a fast
developing area during the last years. The authors, both are well known in
the community, publish for the first time some of their research results in a
summarized form. The essential point of the approach is the use of the
various types of approximate (asymptotic) solutions in the study of
differential equations in the smooth and the Gevrey spaces. In this volume,
the authors deal with the following themes: Microlocal properties of
pseudodifferential operators with multiple characteristics of involutive type
in the framework of the Sobolev spaces; Abstract schemes for constructing
approximate solutions to linear partial differential equations with
characteristics of constant multiplicity m greater than or equal 2 in the
framework of Gevrey spaces; Local solvability, hypoellipticity and singular

solutions in Gevrey spaces; Global Gevrey solvability on the torus for
linear partial differential equations; Applications of asymptotic methods for
local (non)solvability for quasihomogeneous operators; Applications of Airy
asymptotic solutions to degenerate oblique derivative problems for second
order strictly hyperbolic equations; Approximate Gevrey normal forms of
analytic involutions and analytic glancing hypersurfaces with applications
for effective stability estimates for billiard ball maps.
Lord Morley's Tryumphes of Fraunces Petrarcke Francesco Petrarca 1971
Exile Aaron Allston 2007 Evil is on the move as the Galactic Alliance and
Jedi Order battle forces seen and unseen, from rampant internal treachery
to the nightmare of all-out war in this fourth original novel featuring the
classic heroes in the epic nine-book sequel to the New Jedi Order series.
Original.
Thermal Stresses Naotake Noda 2002-10-27 Thermal Stresses, 2nd
Edition is the first book comprehensive volume on thermal stresses. It
provides a sound grounding in the fundamental theory of thermal stresses
as well as includes a multitude of applications. Many solved examples are
included in the text, with numerous problems at the end of each chapter.
The book starts with an introduction to the elementary theory, at the
undergraduate level, and then progresses with the exposition of more
advanced methods. The authors introduce the topics in a clear fashion,
easy to grasp by students, engineers and scientists.
De komst van de schaduw Robert Jordan 2014-01-08 In dit vierde deel in
Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus moet Rhand Altor zich bewijzen
als de Herrezen Draak, en de aanvallen van het Kwaad op zijn leven zien
te ontwijken. Robert Jordan,Rad des Tijds 4 - De Komst van de Schaduw
Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van
de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van
een profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is
voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles
wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te
gaan. Want zo staat het geschreven... De legendarische burcht die de
Steen van Tyr wordt genoemd is ingenomen door Rhand Altor. Dat levert
tal van vragen op. Immers, volgens een oeroude profetie zou de Steen
worden veroverd door de langverwachte redder van de wereld. Maar velen
hebben zo hun twijfels over Rhand Altor en hij moet dagelijks vrezen voor
zijn leven. Gaandeweg, terwijl vriend en vijand intrigeren en samenzweren,
bestudeert Rhand de oude geschriften en worstelt hij met zijn gaven. Maar
vooral denkt hij na over zijn volgende zet, waarmee hij hoopt iedereen te
slim af te zijn. `Naarmate de cyclus vordert werken de boeken van Het Rad

in toenemende mate verslavend.' LA Times
Layers of Loyalty in Latin Panegyric, AD 289-307 Roger Rees 2002 This
English monograph looks at the Panegyrici Latini and the five speeches of
praise from 289-307. The study considers the relationship between the
fulsome oratory of the speeches and the social, literary, and political
context of the time.
Glasarchitectuur Paul Scheerbart 2005 Lofspreuken op de glasarchitectuur
uit 1914 door een Duitse schrijver/kunstenaar (1863-1915).
Black Literature and Humanism in Latin America Richard L. Jackson 1988
Digitale fotografie voor Dummies Julie Adair King 2009 Dit boek richt zich
met name op de meer serieuze hobby-fotograaf. Het eerste deel laat zien
wat er belangrijk is bij de keuze voor een veelzijdige camera, deel twee
bespreekt de technieken voor het maken van de perfecte foto. Hierbij is
aandacht voor digitale aspecten als pixels en bestandsformaten, maar
meer nog voor de foto-techniek van alle tijden: het gebruik van f-stops,
sluitertijden, belichting en scherptediepte en het maken van goede portret-,
landschaps- en actie-foto's. Deel drie behandelt de computerkant: foto's
digitaal archiveren, nabewerken, afdrukken of op het web publiceren. Het
afsluitende deel van de tientallen geeft tips voor nog betere digitale foto's,
informatiebronnen op internet en onderhoudstips voor de camera.
Sound and Vision Jon Burlingame 2000 A reference to motion picture
soundtracks. It discusses the rich history ofoundtracks, from composed
film scores to movie musicals and songompilations. Divided into three
parts, the book begins with an essayetailing the history of the field from its
beginnings to the complexnternational business it has become, then offers
an overview of many of theomposers who have written music for movies
over the years, each with a briefiographical sketch and a discussion of
their best work as made available onong-playing records or compact discs,
and finally looks at movie musicalsnd song compilation scores that have
been issued over the years. Aomprehensive bibliography is also included.
Fausto Estanislao del Campo 1999
Diocletian and the Tetrarchy Roger Rees 2004 This book aims to make
accessible the sources and controversies concerning a key period in the
history of the Roman Empire - the reign of Diocletian and its immediate
aftermath. Diocletian was an emperor of unusual ambition, and his reign
saw considerable military success, an experiment in collegiate
government, a move towards provincial capitals away from Rome, a
reorganisation of the administrative machinery of empire and its finances,
and a committed project to persecute the Christians. In Part I, an
introduction to Diocletian and the world of the late third century is followed

by six thematic chapters covering a range of aspects of government and
society under this emperor, including military, economic, religious and
administrative affairs. These chapters discuss the original sources,
highlight their strengths and weaknesses, and consider the main scholarly
approaches to them. Throughout Part I there are regular cross references
to the source material which is presented in Part II - this includes literary,
archaeological, artistic, legal, and documentary evidence, as well as coins
and inscriptions. All texts are in English, and there is a guide to further
reading, a full bibliography, some questions for consideration, a glossary of
technical terms, and a brief list of relevant online resources.
Waterschapsheuvel Richard Adams 2015-11-30 Verdwaal opnieuw in de
prachtig gecreëerde konijnenwereld van Richard Adams
Waterschapsheuvel is het geliefde verhaal van een groep konijnen die
onder leiding van opperkonijn Hazelaar op zoek gaat naar een nieuwe
woonplaats. Onderweg moeten ze talloze gevaren trotseren, maar
uiteindelijk vinden ze een prachtige heuvel, waar ze al snel een nieuw
bestaan opbouwen. Daar wacht hun echter de grootste strijd ooit... Het
verhaal van Waterschapsheuvel is een knappe parabel over leiderschap
en democratie, over moed en vriendschap. Het is een loflied op de
Engelse natuur, dat veel overeenkomsten vertoont met het Nederlandse
landschap. Al decennialang zijn miljoenen lezers geboeid door de
avontuurlijke zwerftocht en de karakters van de konijnen, die hun eigen
taal, geschiedenis en folklore hebben. De pers over Waterschapsheuvel
‘De fabelachtige kracht van dit boek schuilt in de door vrijwel alle critici
geprezen authenticiteit waarmee gedrag en gewoonten van het konijn, de
omgeving waarin het leeft en de relaties tot andere dingen worden
beschreven.’ Martin Ros in NRC Handelsblad ‘In de traditie van De wind in
de wilgen en In de ban van de ring, en toch weer anders. Adams is in de
eerste plaats een voortreffelijk verteller.’ The Economist ‘Een geweldig
boek. Er wordt een zeer geloofwaardige nieuwe wereld gecreëerd, waarin
zeer zeker een goed onderbouwde aanklacht tegen de mensheid
doorklinkt.’ The Guardian
Shades of Sexuality Amanda Leamon 1997 Shades of Sexuality: Colors
and Sexual Identity in the Novels of Blaise Cendrars, by Amanda Leamon,
is currently one of the few studies on the modernist poet and novelist
Blaise Cendrars to be written in English. Of interest to scholars of
Cendrars, Modernism, Twentieth Century French Literature and early
Twentieth Century Art and Humanities, Shades of Sexuality is unique
among the growing body of criticism and analysis of Cendrars' fiction in
that it explores the ways in which Cendrars makes use of the spectrum of

fragmented colors and other elements of disguise and trompe-l'oeil, both
as an artistic device in the construction of the fictional tekst, and as a
recurrent motif in the representation and exploration of the male subject
and his relation to woman. The author demonstrates how Cendrars effects
intersections of gender in the tekst through the manipulation of colors and
their associations with femininity, ultimately undermining the illusory façade
of male autonomy which dominates his fictional corpus.
De herrezen draak Robert Jordan 2014-01-01 Nadat Rhand Altor
opgestaan is als de Herrezen Draak, staat hij in dit derde deel in Robert
Jordans Het Rad des Tijds-cyclus voor een belangrijke taak: hij moet zijn
krachten leren te beheersen. Robert jordan, Het Rad des Tijds 3 - De
Herrezen Draak Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende
fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt
Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw
die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het
Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de
Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 3 De Herrezen
Draak Eindelijk is hij dan opgestaan, de voorspelde leider die de wereld zal
redden en tegelijk zal verwoesten, de man die in zijn waanzin alles en
iedereen zal meeslepen, die iedereen zal ombrengen die hem nastaat.
Rhand Altor kan zijn roeping niet langer ontkennen, maar hij kan zijn
gaven niet beheersen en, goede raad is duur, hij heeft er geen flauw benul
van hoe hij de Duistere moet verslaan. Veel zal duidelijk worden in het
Hart van de Steen, een knoop in het patroon van de eeuw, een nest voor
de herrezen draak. `Ambitieus en aangrijpend op vele niveaus.' Boston
Globe
De kunst van het oorlogvoeren Sun-tzu 2015-04-09 De kunst van het
oorlogvoeren blijft hét meesterwerk van Sun-Tzu gezien de belangrijke
factor die oorlog speelt in de geschiedenis, maar ook blijvend actueel blijft
in de huidige tijd. Oorzaak hiervan is natuurlijk de ‘oorlogszomer’ van
2014. Het boek bevat Sun-Tzu’s essays die de oudst bekende
verhandelingen over het onderwerp beschrijven. Deze teksten zijn nooit
overtroffen wat omvang en diepte betreft. De meerwaarde van dit boek is
dat zijn gedachtegoed is voorzien van een helder geschreven
commentaar. Door het meesterlijke strategische inzicht van meester Tzu
geldt de toepasbaarheid van het boek ook voor het bedrijfsleven en is dit
boek een goede aanbeveling voor managers, bestuurders en
leidinggevenden. Het voorwoord van H.J.A Hofland, de beste journalist
van de 20e eeuw bleef in stand voor deze uitgave. Het omslag van De
kunst van het oorlogvoeren is aangepast en bij de verschijning is ook het e-

book gereed dat nog niet eerder is uitgegeven.
Companion to Colossus Reborn David M. Glantz 2005 This book contains
the companion appendixes to Colossus Reborn by David Glantz published
in 2005 by University Press of Kansas.
Los disidentes, agentes de la seguridad cubana revelan la historia real
Rosa Miriam Elizalde 2003 En abril de 2003, 75 autodenominados
"disidentes" cubanos fueron juzgados, declarados culpables y condenados
a largas penas de prision por obrar como agentes a sueldo de Washington
para socavar el gobierno revolucionario de Cuba. Este libro relata las
interioridades de este caso. Describe quienes son los "disidentes" y como
fueron organizados, financiados y dirigidos. Elaborado a partir del
testimonio de revolucionarios cubanos que se infiltraron en sus filas y
luego testificaron en los juicios. Tambien es un retrato de los hombres y
mujeres revolucionarios que durante mas de 45 a?os han sido capaces de
llevar a cabo tan dificiles y peligrosas tareas clandestinas en defensa del
pueblo trabajador cubano. Editora Politica
The Elder Scrolls V: Skyrim - Strategy Guide GamerGuides.com 2015-1022 Skyrim is the homeland of the Nords, a fierce and proud warrior people
who are used to the bitter cold and mountanous terrain that mark the lands
of Skyrim. Wracked by civil war, and threatened by the return of the
legendary dragons, Skyrim faces its darkest hour. You must make sense
of this maelstrom, explore the frozen tundra and bring hope to the people.
The future of Skyrim, even the Empire itself, hangs in the balance as they
wait for the prophesized Dragonborn to come; a hero born with the power
of The Voice, and the only one who can stand amongst the dragons. You
are that Dragonborn. Inside the Main Guide: - Introduction to the Races. How to complete every storyline quest. - Where to find and conquer every
side-mission. - Location of every powerful Dragonwall. - Search out and
defeat every Dragon. - How to find hidden, powerful weapons. - Over 200
captioned screenshots provide even more help. - Dragonborn DLC
covered in full. - Dawnguard DLC covered in full. Version 1.1: Screenshots for the major side-missions. - Achievements/Trophy
descriptions (includes all 3 DLC packs). - Formatted text for easier reading
on iPhone/iPod screens via our App. Version 1.2 November 2016 - Added
a full Character Creation guide complete with tips on how to get the most
out of your skills and which races excel at what. - More text fixes and
general edits. - Lots more to come soon!
De kraamhulp Esther Verhoef 2014-02-25 'De kraamhulp' van Esther
Verhoef: haar engste thriller ooit. Als Didi na een zware bevalling van haar
eerste kindje aan bed is gekluisterd, is ze dolgelukkig met de hulp van de

kraamverzorgster. De baby is lief en gezond, maar Didi's herstel gaat
langzaam. Miriam de Moor, werkzaam bij de politie Rotterdam, kan de
plotselinge dood van haar broer niet verwerken. Ze vermoedt kwade opzet
van zijn mooie weduwe Hennequin. Tijdens haar zoektocht naar
Hennequins verleden groeit bij haar steeds meer de overtuiging dat ze te
maken heeft met een levensgevaarlijke psychopate. En juist deze vrouw
heeft zich onmisbaar gemaakt in het jonge, kwetsbare gezin... 'De
kraamhulp' beschrijft tien beslissende dagen uit het leven van drie jonge
vrouwen. Kwetsbaarheid, wilskracht en moordlust komen bij elkaar in een
beklemmende, ontroerende pageturner.
World War II and the Scramble for Labour in Colonial Zimbabwe, 19391948 David Johnson 2000 World War II has long been acknowledged as a
watershed in modern history of Africa, yet there are few books that
examine the years of the war in a particular African country. This book
helps to fill this gap byanalysing the wartime mobilisation of settlers,
soldiers and labourers in colonial Zimbabwe. It examines the sacrifices
demanded of ten of thousands of Africans who were coerced into settler
production as their contribution to the British war effort. Africans did not
remain passive in the face of this onslaught, and the book also addresses
their efforts to make their own history, especially on relation to the post-war
rebellions of 1945 and 1948.
The Matter of the North Torfi H. Tulinius 2002 This study evaluates the role
of legendary sagas in the lives of Icelanders from the twelfth and thirteenth
centuries. It looks at the legendary sagas from the perspective of fictional
prose narrative, and sheds light on the origin and nature of other genres
that arose in Iceland, especially the Icelandic family saga Islendingasaga.
The author wishes to point out the richness and complexity of these longneglected sagas. Even though they were probably composed for
amusement and recreation, they deserve to be taken seriously as works of
the intellect.
The Via Latina Catacomb William Tronzo 1986 During the building of an
apartment house on the Via Latina in Rome in 1955 a small Christian
catacomb was brought to light, a chance archaeological discovery that
turned out to be a startling revelation. The architectural form and painted
decoration of the catacomb were much remarked--not only were they
exceptionally lavish, they also proved exceedingly difficult to fit into the
traditional picture of the development of Christian art in late antique Rome.
The Via Latina Catacomb: Imitation and Discontinuity in Fourth-Century
Roman Painting is the first in-depth study of the monument in terms of its
structure and function. A single question that arises from the monument

itself serves to focus the discussion: Why was the last chamber in the
catacomb made as a copy of one of the first? But the question is also one
that demands a comprehensive approach. Thus the catacomb is examined
with regard to its construction, plan, and architectural form, as well as its
style of painting and imagery.
Statistiek voor Dummies / druk 2 Deborah Jean Rumsey 2012
The Political and Social History of Khurasan Under Abbasid Rule, 747-820
Elton L. Daniel 1979
Onorthodox Deborah Feldman 2018-08-21 Als kind groeit Deborah
Feldman op in de gesloten wereld van de Satmargemeenschap in
Brooklyn. Ze moet gehoorzamen aan de regels en structuren van deze
strengchassidische joden, waarin de rol van de vrouw enkel dienend is. Op
haar zeventiende wordt ze uitgehuwelijkt en twee jaar later krijgt ze een
zoon, maar dan is haar vrijheidsdrang niet meer te stuiten. Ze wil koste wat
het kost een vrij leven leiden. In haar aangrijpende memoires beschrijft
Feldman haar jeugd en uiteindelijke vlucht uit de religieuze sekte, waarbij
het soms moeilijk voor te stellen is dat deze gebeurtenissen slechts enkele
jaren geleden plaatsvonden, en wel midden in New York.
Bertolt Brecht Karl-Heinz Schoeps 1977 As part of Pegasos,
Kuunsankosken Kaupunginkirjasto of Finland presents a biographical
sketch of the German playwright and poet Bertolt Brecht (1898-1956),
whose name originally was Eugen Berthold Friedrich. Brecht created a
type of drama called epic theatre. Some of Brecht's works include "Baal"
(1918), "Das Elefantenkalb" (1927), "Happy End" (1929), and "Die
Gewehre de Frau Carrar" (1937). A selected bibliography of Brecht's works
is offered.
Poesía no eres tú Rosario Castellanos 1975 "Se singulariza por la
propension a descender al interior de su conciencia en busca de
emociones que, convertidas en canto o en elegia, suelen aflorar en
descarnados versos."
Shut Up and Listen! Helen Baehr 1984
Icelandic Enterprise Bruce E. Gelsinger 1981
World war Z Max Brooks 2013-06-04 Een paar jaar na de laatste
wereldoorlog krijgt een medewerker van de Verenigde Naties de opdracht
om de geschiedenis van die oorlog, World War Z, op schrift te stellen. Hij
spreekt slachtoffers uit tientallen landen, die hem vertellen over de
verschrikkingen die ze hebben meegemaakt. Het verhaal begint in China,
als een jongetje een geheimzinnige infectie oploopt en verandert in een
zombie. Het is het begin van een gruwelijke pandemie die zich door
illegale orgaanhandel razendsnel verspreidt over de hele wereld. World

War Z is meer dan een post-apocalyptsche thriller van formaat: het laat
zich lezen als een vlijmscherp commentaar op falende politici, corrupte
bedrijven en bekrompen fundamentalisten.
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