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Waarom hebben getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te bereiken terwijl minder begaafde individuen soms
zonder slag of stoot verbazingwekkende prestaties leveren? Op basis van haar eigen verhaal als dochter van een
wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar vermeende gebrek aan intelligentie, beschrijft Angela Duckworth haar
loopbaan door het onderwijs, de consultancybusiness en de neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese dat werkelijk
succes vooral ontstaat door een speciale mix van volledige overgave en de vastberadenheid om te werken aan je
langetermijndoelen: grit. In dit boek doet Duckworth, winnaar van de prestigieuze MacArthur Genius Award, haar theorie
uit de doeken en helpt ze iedereen om aan de hand van zes kernwaarden hun eigen grit-factor te bepalen: hoop,
inspanning, precisie, passie, rituelen en prioriteiten. Grit gaat voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en
biedt een frisse en motiverende manier om zelf ongekende resultaten te behalen.
Zazoo is door haar adoptiefgrootvader als 2-jarige wees uit Vietnam meegenomen naar Frankrijk. Nu ze bijna veertien is,
wordt ze verliefd op Marius, die haar bewustmaakt van haar geschiedenis en die van haar grootvader. Vanaf ca. 12 jaar.
The Expanse 2 - Calibans Strijd We zijn niet alleen... Op Ganymedes, graanschuur van het stelsel van Jupiter, moet een
Marsiaanse marinier wanhopig toezien hoe haar peloton wordt afgeslacht door een monsterlijke supersoldaat. Op Aarde
probeert een hooggeplaatste politica te voorkomen dat er opnieuw een interplanetaire oorlog uitbreekt. En op Venus
veroorzaakt een buitenaardse protomolecule mysterieuze veranderingen die misschien wel effect hebben op het hele
zonnestelsel. Ondertussen, ver weg in de ruimte, bewaren James Holden en zijn crew van de Rocinante nog altijd de
vrede voor de Outer Planets Alliance. Maar hun besluit om een wetenschapper op het door oorlog verscheurde
Ganymedes te helpen met de zoektocht naar zijn vermiste dochter, loopt anders af dan gepland. Alles lijkt erop dat de
toekomst van de complete mensheid afhangt van één schip. Holden en zijn crew vormen nu de laatste verdedigingslinie
tegen de invasie van een buitenaards ras... een invasie die waarschijnlijk al begonnen is. 'Calibans Strijd is nog beter
dan Leviathan Ontwaakt. Dit is ouderwetse space opera, het soort sf waar ik als kind het liefst mijn tanden in zette. Een
echte pageturner die zich afspeelt in een zeer levendig zonnestelsel. Corey heeft zichzelf overtroffen.' George R.R.
Martin
Alan Bradley, Het stroeve touw Een Flavia de Luce roman Flavia de Luce is hoogbegaafd en dol op scheikunde en op
misdaad. In haar scheikundelab maakt ze gifbrouwsels, die ze bij voorkeur test op haar twee zussen. Op een morgen
stuit Flavia op de beroemde poppenspeler Rupert Porson die vanwege motorpech vastzit in het dorp Bishops Lacey.
Omdat hij moet wachten op reparatie, voert hij een gratis show op voor de dorpsbewoners maar de show eindigt abrupt
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met Ruperts spectaculaire en onnatuurlijke dood. Terwijl de politie de grootste moeite heeft om het mysterie op te lossen,
heeft de gewiekste Flavia meer succes. Door haar slimme vragen komt ze al snel met een aantal mogelijke verdachten.
Maar daarmee komen ook duistere zaken aan het licht die vooral geheim hadden moeten blijven...
Een dokter brengt de geregistreerde hersenactiviteit van zijn overleden dochter over op een chimpansee. Chimpansee
Rachel blijft alleen achter nadat haar 'vader' is gestorven. Vanaf ca. 13 jaar.
Book Three in the New York Times bestselling Cold Equations trilogy set in the expanded universe of Star Trek: The
Next Generation! AT THE CENTER OF THE GALAXY… A planet-sized Machine of terrifying power and unfathomable
purpose hurls entire star systems into a supermassive black hole. Wesley Crusher, now a full-fledged Traveler, knows
the Machine must be stopped…but he has no idea how. Wesley must enlist the aid of Captain Jean-Luc Picard and the
Enterprise crew, who also fail to halt the unstoppable alien juggernaut’s destructive labors. But they soon divine the
Machine’s true purpose—a purpose that threatens to exterminate all life in the Milky Way Galaxy. With time running out,
Picard realizes he knows of only one person who might be able to stop the Machine in time to avert a galactic
catastrophe—if only he had any idea how to find him…
Wesley Crusher enlists the help of Captain Jean-Luc Picard and the Enterprise crew to stop a planet-sized Machine of terrifying
power from exterminating all life in the Milky Way Galaxy.
Aan het einde van de twintigste eeuw werd de wetenschap overrompeld door de conclusie dat ons heelal gevuld moet zijn met
een onbekende substantie: donkere materie. Het lijkt er steeds meer op dat ons heelal voor maar liefst 85 procent uit deze
ongrijpbare materie moet bestaan die onze sterrenstelsels en clusters van sterrenstelsels in bedwang houdt, maar tot op heden
heeft nog niemand er daadwerkelijk directe sporen van kunnen waarnemen. Bestaan die donkere deeltjes wel, of zien de fysici
misschien spoken? In Achter de schermen van het heelal buigt Gianfranco Bertone zich over dit raadselachtige fenomeen, dat
gezien wordt als een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Hij beschrijft de huidige wereldwijde race om de oorsprong van
deze substantie te achterhalen, en hij laat aan de hand van begrijpelijke concepten en ideeën uit de kunst en literatuur de
gevolgen van de ontdekking van de donkere materie zien. Eén ding staat vast: de uitkomst van deze zoektocht zal hoe dan ook
een absolute revolutie betekenen voor de natuurkunde en de kosmologie. Gianfranco Bertone is universitair hoofddocent
natuurkunde en kosmologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij behaalde een PhD in Oxford, en werkte aan de universiteiten
van onder meer Padua, Zürich en Parijs. `In vrolijke, met literaire citaten doorspekte hoofdstukken beschrijft Bertone hoe fysici
donkere materiedeeltjes nu al jarenlang te pakken proberen te krijgen. Margriet van der Heijden, NRC Handelsblad ****
Book Two in the New York Times bestselling Cold Equations trilogy set in the expanded universe of Star Trek: The Next
Generation! A WAR OF LIES Three years after the disastrous final Borg Invasion, a bitter cold war against the Typhon Pact has
pushed Starfleet’s resources to the breaking point. Now the rise of a dangerous new technology threatens to destroy the
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Federation from within. Captain Jean-Luc Picard and the Enterprise crew answer a distress call from an old friend, only to become
targets in a deadly game of deception. To protect a vital diplomatic mission, they must find a way to identify the spies hiding in
their midst, before it’s too late. But Worf soon realizes the crew’s every move has been predicted: Someone is using them as
pawns. And the closer they get to exposing their enemy, the deeper they spiral into its trap…
Reunites the editors of Star Trek and Philosophy with Starfleet’s finest experts for 31 new, highly logical essays Features a
complete examination of the Star Trek universe, from the original series to the most recent films directed by J.J. Abrams, Star Trek
(2009) and Star Trek Into Darkness (2013) Introduces important concepts in philosophy through the vast array of provocative
issues raised by the series, such as the ethics of the Prime Directive, Star Trek’s philosophy of peace, Data and Voyager’s
Doctor as persons, moral relativism and the Federation’s quest for liberation, the effect of alternate universes on reality and
identity, the Borg as transhumanists, Federation Trekonomics, Star Trek’s secular society, and much, much more…! An
enterprising and enlightening voyage into deep space that will appeal to hardcore fans and science fiction enthusiasts alike
Publishing in time to celebrate the 50th Anniversary of the original TV series
Winnaar van de Pulitzer Prize Ter ere van zijn kroning verleende koning Abdoellah van Jordanië in 1999 amnestie aan een grote
groep gevangenen. Een van die gevangenen was Abu Musab al-Zarqawi. Hij werd de spil in het terrorisme in de regio en een
drijvende kracht achter het gewelddadige islamistische gedachtegoed.em In 2003 vielen de Amerikanen Irak binnen. Ze linkten
Zarqawi onterecht aan Bin Laden, waardoor ze hem onbedoeld een boegbeeld maakten voor de radicalen. In 2006 werd Zarqawi
gedood, maar zijn gedachtegoed leefde voort. Het begon als Al Qaida in Irak, maar splitste zich na een tijd af als IS. Toen de
burgeroorlog in Syrië uitbrak, greep IS de mogelijkheid om Zarqawi’s droom, een ultraconservatief kalifaat, na te jagen.
Deze langverwachte nieuwe roman van Don DeLillo opent met een aangrijpende scène: het instorten van de Twin Towers op
Manhattan - letterlijk van binnenuit beschreven. Keith Neudecker weet te ontkomen, en loopt daarna regelrecht naar het huis van
zijn ex-vrouw en hun zoontje, zonder precies te weten waarom. De hereniging zal uiteindelijk op niets uitlopen, omdat het
gebeurde bij Keith zoveel losmaakt dat zijn hele leven overhoop gehaald wordt. Ook knoopt hij een vervreemdende, maar
troostende relatie aan met de vrouw wier aktetas hij per ongeluk heeft meegenomen bij de vlucht uit zijn kantoor. Vallende man is
een directe krachtmeting met de werkelijke geschiedenis. Een indrukwekkende en belangrijke roman over de gevolgen van de
aanslagen op het World Trade Center. Het is een prachtige, ontroerende maar ook uiterst sombere roman.
Dit bloedstollende deel van Private - de razendsnelle thrillerserie rond het internationale detectivebureau met machtige clientèle - speelt zich
af tegen de achtergrond van de Olympische Spelen 2012. Juli 2012. Meer dan 10.000 sporters uit meer dan 200 landen verzamelen zich in
Londen om de Olympische Zomerspelen bij te wonen. Detectivebureau Private is ingehuurd om de veiligheid van de spelers te waarborgen.
Dan wordt vlak voor de openingsceremonie een hooggeplaatst lid van het Olympisch Comité vermoord. Journaliste Karen Pope ontvangt een
brief waarin Cronus de verantwoordelijkheid voor de moord opeist en hij verkondigt dat hij de Olympische Spelen weer hun oude glorie zal
teruggeven door alle corruptie uit te bannen. Samen met Private komt Karen op het spoor van een crimineel meesterbrein, dat niet zal
Page 3/6

Download Free Cold Equations The Persistence Of Memory Book One Star Trek Seekers 1
stoppen voor hij de Spelen volledig heeft ontwricht. Private Games is een voortrazende thriller die de glamour en emotie van de Olympische
Spelen naar een bloedstollende climax voert.
From the New York Times bestselling author David Mack comes an original, thrilling Section 31 novel set in the Star Trek: The Next
Generation universe! No law…no conscience…no mercy. Amoral, shrouded in secrecy, and answering to no one, Section 31 is the mysterious
covert operations division of Starfleet, a rogue shadow group pledged to defend the Federation at any cost. The discovery of a two-hundredyear-old secret gives Doctor Julian Bashir his best chance yet to expose and destroy the illegal spy organization. But his foes won’t go down
without a fight, and his mission to protect the Federation he loves just end up triggering its destruction. Only one thing is for certain: this time,
the price of victory will be paid with Bashir’s dearest blood. ™, ®, & © 2016 CBS Studios, Inc. STAR TREK and related marks and logos are
trademarks of CBS Studios, Inc. All Rights Reserved.
A comprehensive introductory graduate textbook illustrating specialised topics in current physics.
Abenteuer Science Fiction – das einzigartige Jahrbuch Jedes Jahr werden neue Ideen aus der Science Fiction Wirklichkeit: Ein Mann steigt
in eine Raumkapsel, lässt sich von einem Ballon auf fast vierzig Kilometer Höhe ziehen und springt vom Rand des Weltraums im freien Fall
auf die Erde – und das vor laufender Kamera und mit Live-Internetübertragung. Wo kommen diese Ideen her, wer hat sie ersonnen und in
welche Geschichten sind sie eingepackt? Das erfahren Sie im neuen Heyne Science Fiction Jahr, dem unentbehrlichen Begleiter zum
erfolgreichsten Genre der Welt.
Lara, Marcus en hun drie kinderen verheugen zich op een lange zomervakantie op Trout Island, ten noorden van New York. Ze zijn Engeland
ontvlucht om in een nieuwe omgeving weer nader tot elkaar te komen. Lara heeft Marcus nog niet vergeven dat hij haar aangezet heeft tot
een abortus, maar ze hoopt ver weg van huis haar man weer lief te kunnen hebben. Op een feest ontmoeten ze toevallig een oude vriend
van Marcus, de acteur Stephen. Lara voelt zich direct aangetrokken tot de man met wie ze ooit een affaire had. Ze weet dat ze haar relatie
verder onder druk zet, maar beseft niet dat er nog veel meer op het spel zal komen te staan.
Serving as the sequel to Gene Roddenberry’s original television series, Star Trek: The Next Generation pushed the boundaries of the “final
frontier.” At the same time, the show continued the franchise's celebrated exploration of the human experience, reflecting current social and
political events. ST:TNG became immensely successful, spawning four feature films and several television spin-offs. This collection of new
essays explores both the series’ characters and its themes. Topics include the Federation’s philosophy concerning technocracy, sexuality
and biopolitics; foreign policy shifts in the Prime Directive; key characters including Jean-Luc Picard, Data, Deanna Troi, Tasha Yar; and
Klingon martial arts, music, and history.
Het is 1979. Als George Clare op een winterse namiddag uit zijn werk komt, vindt hij thuis het levenloze lichaam van zijn vrouw. Zijn
driejarige dochter zit in de hal en kan niet zeggen wie er verantwoordelijk is voor haar moeders dood. George wordt in het moordonderzoek
direct aangemerkt als hoofdverdachte. Wat heeft zich in het huis afgespeeld? Welke geheimen hadden de Clares voor elkaar? Op subtiele
wijze laat Brundage steeds meer doorschemeren over hun problematische huwelijk, hun relaties met vrienden en buren, en de gekwelde
geschiedenis van de vorige bewoners van het huis. Alles houdt op te bestaan is door zijn Hitchcockiaanse suspense met elke pagina
moeilijker weg te leggen. Op overdonderende wijze overtuigt Brundage met een bedwelmende roman die nog lang blijft nagalmen.
The origin of marine phosphorites, the principal raw material for phosphatic fertilizers, appears to be related mainly to marine biological
productivity, often associated with upwelling currents during certain intervals of geological time. This book examines the environmental setting
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and resulting phosphorites which formed during the Miocene period, and investigations of modern oceanic environments where phosphorites
are presently forming are also described.
Na de dood van zijn vrouw heeft Thomas Lynley ontslag genomen bij New Scotland Yard. Met niet meer bij zich dan een rugzak trekt hij al
een maand te voet door Cornwall, om alleen te zijn met zijn gedachten. Maar terwijl hij op een rotspad langs de kust naar de golven in de
diepte staart, ziet hij op een rots beneden hem het lichaam van een jongen liggen. Dood. Zodra rechercheur Bea Hannaford van de
plaatselijke politie erachter komt wie Lynley is, wil ze hem niet laten gaan. New Scotland Yard heeft zijn ontslag niet geaccepteerd en dus is
Lynley nog steeds politieman, en zij kan zijn hulp goed gebruiken. En Lynley – het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan – is door
de hele zaak geïntrigeerd. Wanneer Barbara Havers zich bij hem voegt, begint een speurtocht binnen een kleine gemeenschap waar
geheimen uit heden en verleden zich opstapelen.
Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was, schreef de oermoeder van het feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi
voor de rechten van de vrouw. Daarin trok zij ten strijde tegen de achterstelling die vrouwen al sinds mensenheugenis moesten ondergaan en
tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in alle opzichten
dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw kunnen worden. En
vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze zich de wet niet langer hoefden te laten voorschrijven door mannelijke
politici.
Internationale bestseller! Flavia de Luce woont met haar twee zussen en haar vader op het Engelse familielandgoed Buckshaw. De elfjarige
Flavia is hoogbegaafd en dol op scheikunde, en op misdaad. Ze doet graag experimenten in het scheikundelab dat van haar overleden
moeder is geweest. Haar eigen gifbrouwsels test ze bij voorkeur op haar twee zussen. Op een morgen vindt Flavia het lichaam van een man
in de moestuin. Voor haar neus blaast hij zijn laatste adem uit. Wie is het? Flavia is zo nieuwsgierig dat ze haar eigen onderzoek begint. De
politie wil haar vreemd genoeg niets vertellen. Stukje bij beetje ontrafelt Flavia een vreselijk geheim uit haar vaders verleden. Ze gaat zo op in
de raadsels en puzzels van haar speurwerk dat ze ook zichzelf in gevaar brengt, maar dat snapt ze pas als het al veel te laat is. Alan Bradley
(1938) groeide op in Cobourg, Canada. Voor hij begon met schrijven werkte hij lang bij radio- en televisiebedrijven. Hij had maar vijftien
pagina's nodig om zijn Canadese uitgever ervan te overtuigen dat zijn spannende debuutroman uitgegeven moest worden. Zelf had hij
tientallen jaren gewerkt om die pagina's te schrijven. Na publicatie volgde een overweldigende hoeveelheid enthousiaste recensies en een
stortvloed aan internationale deals: met De smaak van venijn heeft Bradley de juiste snaar geraakt. 'Een sterk plot en een hele rij
wonderbaarlijke figuren maken dit Canadese debuut tot een fantastisch onderhoudend boek.' The Guardian 'Briljant, onweerstaanbaar en
onverbeterlijk, Flavia heeft een mooie toekomst voor zich. Bradleys debuut is een winnaar.' Kirkus, met ster 'Flitsend debuut.' Publishers
Weekly 'Wat een heerlijk boek. Flavia de Luce is een van de meest vindingrijke, ja ronduit gevaarlijke heldinnen die er zijn.' The New York
Times
Book One in the New York Times bestselling trilogy set in the expanded universe of Star Trek: The Next Generation! A BRAZEN HEIST
Captain Jean-Luc Picard and the Enterprise crew race to find out who has stolen Data’s android brother B-4—and for what sinister purpose. A
BROKEN PROMISE One desperate father risks all for the son he abandoned forty years ago—but is he ready to pay the price for redemption?
A DARING MISSION Against overwhelming odds, and with time running out, Commander Worf has only one chance to avert a disaster. But
how high a price will he pay for victory?
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When Captain Jean-Luc Picard and the Enterprise crew answer a distress call, they become the targets of a faceless
enemy who is hiding in their midst and using them as pawns in an attempt to destroy the Federation from within.
Your students and users will find biographical information on approximately 300 modern writers in this volume of
Contemporary Authors(R).
Book One in the New York Times bestselling Cold Equations trilogy set in the expanded universe of Star Trek: The Next
Generation! A BRAZEN HEIST Captain Jean-Luc Picard and the Enterprise crew race to find out who has stolen Data’s
android brother B-4—and for what sinister purpose. A BROKEN PROMISE One desperate father risks all for the son he
abandoned forty years ago—but is he ready to pay the price for redemption? A DARING MISSION Against overwhelming
odds, and with time running out, Commander Worf has only one chance to avert a disaster. But how high a price will he
pay for victory?
Delay Differential Equations emphasizes the global analysis of full nonlinear equations or systems. The book treats both
autonomous and nonautonomous systems with various delays. Key topics addressed are the possible delay influence on
the dynamics of the system, such as stability switching as time delay increases, the long time coexistence of populations,
and the oscillatory aspects of the dynamics. The book also includes coverage of the interplay of spatial diffusion and time
delays in some diffusive delay population models. The treatment presented in this monograph will be of great value in the
study of various classes of DDEs and their multidisciplinary applications.
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