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The Cascade Preppers A Post Apocalyptic Survival Thriller Grahams
Resolution Book 2
????????????"The story takes off faster than a speeding bullet! "?????????? ?????????? From USA Today Bestselling Author AR Shaw!
?????????? With the aid of a canine brigade, can a charade keep the apocalypse away? Sloane Delaney struggles to keep her daughters
safe in an apocalyptic dawn. Aided by a pack of abandoned dogs, they maintain a dangerous charade to keep looters at bay. But then,
corrupt agents arrive, threatening their hard-won sense of security. Fleeing for a safe haven, Sloane doesn't count on trusting a stranger.
??????????"I read everything by this author, love ?? her style of writing, realistic characters and storyline. This book was no exception
showing both the good and kindness in people but also the darker side of humans." ??????????"It's always nice when you open up a book
from an author you really love.?? It's such an easy decision knowing it will be an outstanding read. Shaw has become a leader among the PA
genre. You will not be disappointed. Just buy it. Now. " ??????????"I like this author's style. She drew you into the story right from the
beginning with the fear Sloan and her girls are going through." Start the journey. Get your copy today!
By bestselling author, AR Shaw! Over forty thousand books sold!GRAHAM'S RESOLUTION:What the world dreads most has
happened...The Bitter Earth, is a return to The China Pandemic's beginnings. The first half is the tale of what actually happened in those early
days, the panic that ensued. Meet Sheriff's partner, Officer Lincoln Asher and experience those last days. The second half is set eight years
into the future after The Malefic Nation. With so few left behind, how will they maintain a society or will they become a nation of lonely
scavengers? Order of Graham's Resolution:The China Pandemic, Book OneThe Cascade Preppers, Book TwoThe Last Infidels, Book
ThreeThe Malefic Nation, Book FourThe Bitter Earth, Book FiveIf you love dystopian post-apocalyptic books by such authors as A. American,
Steven Konkoly, or Tom Abrahams you'll like Graham's Resolution. Fans of One Second After, Lucifer's Hammer, Into the Forest and The
Stand, did too.
De volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem ontwerpen, en de nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede Facebook. Het kopiëren van
succesvolle modellen uit Silicon Valley heeft weinig zin. We kunnen wél leren van het vermogen om iets geheel nieuws te creëren in plaats
van iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel is medeoprichter van PayPal en investeerder in vele techbedrijven, zoals Facebook,
LinkedIn en Spotify. Dankzij zijn unieke ervaring en strategische inzichten heeft hij met Zero to one dé bijbel van een nieuwe generatie
ondernemers geschreven. Zijn inzichten over onder andere strategie, teambuilding, concurrentie, verkoop en pitchen zijn breed toepasbaar.
Een must read voor iedere ondernemer!
When the world ends, people don't. Alex Park was an uninvolved PR manager living in North Vancouver, toiling away at his daily life while the
world went on around him. Markets crashed, governments cracked down and all he could do was type away at the keyboard at his desk and
hope that the world wouldn't come crashing down onto him. It did. When the apocalypse comes, Alex is forced to flee the city before nuclear
hellfire rains down on everything he's ever known or loved. And in the aftermath, he and a small group of co-workers must endure the life that
goes on after the end of the world, trying to survive in the hellish aftermath of atomic annihilation.As the people around him split and argue
over what this new world means, Alex finds himself torn between the two sides of his own consciousness. What was more important?
Survival, or doing what's right? When the chips are down, and your back is against the wall, who do you chose to be? Shadow of the
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Cascade is a debut novel by aspiring author Kai Hugessen. Written during the worldwide Quarantine enacted due to COVID-19, Shadow of
the Cascade is a reflection of the best and worst aspects of the human spirit. It was driven by the fundamental questions we ask about the
end of the world. More importantly, it was driven by a need to know what would happen after it.
??????????"If you have not read this series, start, now!! Very well worth it, and more. This would make a great movie!!!" - Pete D. USA Today
bestselling author A. R. Shaw continues the Graham's Resolution series with the second book in the Graham's Resolution series, The
Cascade Preppers. Delivering a far too plausible scenario challenging human survival. The past meets the future as those who survived meet
again. Eight years later...where do we find our survivors? Who was Sheriff's original owner and how did he end up on the highway? Bang is
now a man. Life without Tala shapes Graham's camp and her daughter is just like her. ??????????"Shaw delivers another blockbuster story
with The Bitter Earth. She leaves us chomping at the bit for even more."??????????"Great characters. Scary stuff because it is all too
believable. Makes you wonder how well you would cope in a similar situation and what would be your surprise talent. Highly recommend
getting all 5 books and starting the series while on vacation because you will not want to put them down."??????????"I really love ??this
whole series! The books are very well written and I am anxious to read the next book in the series when I finish one!" ??????????"I am now
just awaiting the next book! I hope it is released soon!" Start the journey. Get your copy today!
????????????"Edge of the seat intensity!"?????????? ?????????? From USA Today Bestselling Author AR Shaw! ?????????? Sometimes you
just have to fight. Though she prepared, her most precious commodity is taken from her. With pure will, Sloane Delaney finds a way to fight
back. Kent finds, despite his lack of skills, he'll do anything to save those he's come to love. Wren lives through a horror no one imagined.
??????????"Starts off with a bang and continues with nonstop action to an unbelievable ending!" ??????????"AR Shaw is a master storyteller.
This series is a must read!" ??????????"Best of class post-apocalyptic writing." ??????????"Write faster please." Start the journey. Get your
copy today!
When the snow hits the fan, will you be ready? Read how author A. R. Shaw delivers another far too plausible post-apocalyptic scenario
challenging human survival. In the year 2030, a mini ice age hits earth like it did in 1645. A war-weary community scrambles. A recluse
veteran must take charge or most will die from the effects of severe weather but also from man himself. "Post-Apocalyptic Excellence!" Apocalypsereader "A Life Stopper!" - PTFROMPNW "Utterly absorbing." - C. LEE "A good story about the rapid start of an ice age." Missouri Bob "A beautiful tale of redemption and survival." - Sabrina
??????????"LOVE ??LOVE ?? LOVE this series. Keep it going please." - Joyful Mortal USA Today bestselling author A. R. Shaw continues
the Graham's Resolution series with the second book in the Graham's Resolution series, The Cascade Preppers. Delivering a far too
plausible scenario challenging human survival. When tensions rise, Graham's camp and the hidden community of preppers try to maintain
their benevolent relationship. The human traits of community and compassion are pitted against the instinct to survive. Are they doomed by
their own efforts to coexist? ??????????"Haunting and unforgettable. Chillingly realistic." - SpacedMom ??????????"A real page turner!" - Old
Codger ??????????"Tremendously Entertaining Series." - Odie ??????????"More great storytelling." - Nonpareil" A. R. Shaw's books are
recommended for fans of A. G. Riddle, The Atlantis Plague, Michael Crichton, A Case of Need, Douglas E. Richards, Split Second, Steven
Konkoly, Hot Zone, James Rollins, The Seventh Plague, Stephen King, The Stand, Justin Cronin, The Passage, Emily St. John Mandel,
Station Eleven, Jean Hegland, Into the Forest, Pierce Brown, Red Rising and Nora Roberts, Year One. Start the journey. Get your copy
today!
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??????????"Oh my goodness, this series is fantastic - when is the next novel out!" - D. Bartlett USA Today bestselling author A. R.
Shaw continues the Graham's Resolution series with the second book in the Graham's Resolution series, The Last Infidels.
Delivering a far too plausible scenario challenging human survival. With spring, they begin to thrive. Then the true reason for
humanity's demise becomes ever more apparent. The remaining survivors must face an enemy far more sinister than anyone ever
conceived. A common malevolent enemy of the past emerges and suddenly the pandemic wasn't what it seemed at all.
??????????"Popcorn & Vengeance." - Kindle Customer ??????????"Page Turner." - Kindle Customer ??????????"A definite 'can't
put it down' kind of book." - MadelynnF ??????????"A must read if you like survival stories." Barb G ??????????"Another fast
moving thriller from a fine author." - Dennis E. Paul A. R. Shaw's books are recommended for fans of A. G. Riddle, Winter World,
Michael Crichton, A Case of Need, Douglas E. Richards, Split Second, Steven Konkoly, Hot Zone, James Rollins, The Seventh
Plague, Stephen King, The Stand, Justin Cronin, The Passage, Emily St. John Mandel, Station Eleven, Jean Hegland, Into the
Forest, Pierce Brown, Red Rising and Nora Roberts, Year One, Matthew Mather, CyberStorm, ? Start the journey. Get your copy
today!
In de serie 'Morgen toen de oorlog begon' gaat een groepje vrienden een paar dagen kamperen in de wildernis. Als ze
nietsvermoedend terugkeren in de bewoonde wereld, is alles dramatisch veranderd. Hun land is in oorlog, hun huizen zijn
verwoest, hun familie is gevangengenomen. Ze zijn vastbesloten om uit handen van de bezetter te blijven en hun leven terug te
krijgen, en zo verandert hun geheime vallei in een guerrillabasis. In deel 4, De avond valt, bivakkeert de groep op een afgelegen
plek die de bezetter nog niet ontdekt heeft, en vanuit hier voeren ze guerrilla-acties uit. Een van de meiden kan het niet meer aan
en maakt een einde aan haar leven. Een andere raakt in coma... Nieuw-Zeeland bemoeit zich met de oorlog en biedt de groep
tijdelijk onderdak aan.
Boek bij de nieuwe adembenemende topreeks van HBO, nu ook op Canvas Wat als over de hele wereld van het ene moment op
het andere 140 miljoen mensen plots verdwenen zijn? Zonder verklaring. Ook de inwoners van Mapleton verloren hun buren,
vrienden en geliefden tijdens het Plotse Vertrek. Burgemeester Kevin Garveys familie is uiteen gevallen tijdens de ramp: zijn
vrouw Laurie heeft zich aangesloten bij de sekte van de Schuldige Achterblijvers. Zijn zoon Tom is gestopt met school en volgt nu
een dubieuze profeet, Holy Wayne. Enkel Kevins tienerdochter Jill blijft over - en ze is verre van het voorbeeldige meisje van
vroeger.
??????????"Love the characters and story. Especially considering current circumstances. I felt I was living the story, great way to
escape." - Gwenda Hughes USA Today bestselling author A. R. Shaw continues the Graham's Resolution series with book 3, The
Malefic Nation. What the world dreads most, had happened. In Graham's Resolution, author A. R. Shaw delivers a far too
plausible scenario challenging human survival. Graham struggles with loss and birth at the same time. With an impossible
decision, the cure may cost Clarisse her soul. A journey comes to an end but at a cost. "A.R. Shaw really knows how to weave a
story - The Malefic Nation had me gripped!" - Debra M. ??"Great fast-paced believable story. Loved the characters and their
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progression highly recommend!" - Amazon Customer "Again I couldn't put it down great story." - Sylvia Francie Start the journey.
Get your copy today!
Apoptosis plays a fundamental role throughout the life span of multicellular organisms. Indeed, this well defined cell death process
is essential for normal development and tissue homeostasis. In organs such as the eye, apoptosis plays an essential part in
establishing a highly organised post-mitotic functioning retina. However, a defect in this tightly regulated process has been
associated with serious neurodegenerative conditions of the mature retina such as retinitis pigmentosa, age-related macular
degeneration, and glaucoma. Interestingly, in most of these retinal dystrophies it is the degeneration of retinal cells by a final
common pathway of apoptosis that ultimately leads to vision loss and eventually blindness. Since apoptosis has been identified as
the common denominator amongst these retinal disorders, much research has focused on ways to inhibit or prevent its progress in
a bid to retard or even halt photoreceptor loss. Recent studies have concentrated on mechanisms to inhibit proteases such as
caspases and calpains, key components of the death machinery, but have failed to maintain viable functioning photoreceptors.
These studies highlight the complexity and difficulty involved in combating retinal dystrophies from an apoptosis point of view. In
this context, this thesis is focused on an alternative approach, that is targeting survival mechanisms. By identifying and exploiting
critical survival mechanisms activated in stressed photoreceptor cells, we could ultimately prolong cell survival and even halt cells
entering an apoptotic state where multiple execution pathways are available to the dying cell. In the first part of this study we
identified a novel pro-survival signalling role for H2O2 in stressed photoreceptor cells. We have shown that a stressed cell can
rapidly produce H2O2 resulting in activation of multiple survival signalling pathways that are crucial for cell survival and capable of
blocking activation of the apoptotic cascade. Furthermore, we have demonstrated that this survival mechanism is not exclusive to
photoreceptor cells, but also occurred in a retinal ganglion cell line. Importantly, we also demonstrate how addition of sub lethal
concentrations of H2O2 can maintain elevated survival signalling. In the final part of this study, we attempt to delineate some of
the molecular events occurring during retinal degeneration of the rd10 mouse model of retinitis pigmentosa. Furthermore, we
investigate if our earlier pro-survival observations occur in the rd10 mouse model and also retinal explants. Our results suggest
that a similar mechanism may be employed in both models tested. Collectively this study identifies a novel role for H2O2 mediated
survival signalling in different models of retinal dystrophies and highlights a new area where therapeutics could possible intervene
to prolong vision.
What the world dreads most, happened. Now that they've achieved their quest for survival, the true reason for humanity's demise
becomes ever more apparent. In her dystopian and post-apocalyptic novel, The China Pandemic, A. R. Shaw created a realistic
world after a much too plausible pandemic collapse event. Now, the remaining survivors must face an enemy more sinister than
anyone ever conceived. The story moves forward with...The Last Infidels and the terrorists are here. The survivors are back in
book three of the Graham's Resolution series. In the tiny town of Cascade, Washington, the members of Graham's camp and the
Preppers welcome spring and begin to thrive as a community. Meanwhile, dark forces invade the peace they've cultivated. A
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common malevolent enemy of the past emerges and suddenly the pandemic wasn't what it seemed at all. Read the ongoing thriller
series of Graham's Resolution, Book 3, The Last Infidels, for the startling revelation.Top 100 in Dystopian and Post-Apocalyptic
fiction novels. A TEOTWAWKI Prepper thriller fiction favorite.
De mensheid zal worden gered of vernietigd in het slotstuk van deze postapocalyptische en veelgeprezen New York Timesbestsellertrilogie, die drie keer op rij een Hugo Award binnensleepte. De Stenen Hemel is het derde en laatste deel van N.K.
Jemisins prijswinnende trilogie De Gebroken Aarde. De maan zal binnenkort terugkeren. Of dit het einde der tijden zal inluiden, of
iets nog veel ergens, hangt af van twee vrouwen. Essun heeft de krachten van Alabaster Tienring geërfd. Daarmee hoopt ze haar
dochter Nassun te vinden en een wereld te creëren waarin elk orogene kid veilig kan opgroeien. Maar voor Nassun komt haar
moeders beheersing van de obeliskpoort te laat. Ze heeft het kwaad in de wereld gezien, en heeft geaccepteerd wat haar moeder
niet wil toegeven: dat corruptie soms niet kan worden genezen, alleen vernietigd. Dit is hoe de wereld eindigt... voor de laatste
keer.
De serie `Morgen toen de oorlog begon gaat over een groepje vrienden dat een paar dagen gaat kamperen in de wildernis. Als ze
nietsvermoedend terugkeren in de bewoonde wereld, is alles dramatisch veranderd. Hun land is in oorlog, hun huizen zijn
verwoest, hun familie is gevangengenomen. Ze zijn vastbesloten om uit handen van de bezetter te blijven en hun leven terug te
krijgen, en zo verandert hun geheime vallei in een guerrillabasis. Het gevecht om hun toekomst is begonnen. Ellen en haar
vrienden hoeven in `Een andere kant van de vrijheid niet langer te wachten: het is tijd om het lijden en de dood van hun vrienden
en familie te wreken en om hun land te bevrijden van de gehate bezetter. Ze krijgen één kans op de overwinning, maar ze moeten
dan wel hun vijand aanvallen. De prijs van een nederlaag zal dit keer hoger zijn dan ooit.

Het lot van de wereld ligt in de handen van een klein meisje De zesjarige Amy Harper Belafonte is de dertiende
proefpersoon in een geheim project van de Amerikaanse overheid. Een experiment dat volledig misloopt wanneer de
eerste twaalf proefpersonen, besmet met een dodelijk virus, uitbreken. Amy weet te ontsnappen en verschuilt zich in de
bossen van Oregon, ver verwijderd van de menselijke beschaving die wordt vernietigd door de gevolgen van het
experiment. Honderd jaar later weet een ommuurde kolonie zich staande te houden tegen de kwaadaardige wezens die
het dorre Amerikaanse landschap bevolken. Dan verschijnt uit het niets een jonge vrouw, ze heeft geen stem, geen
herinneringen. Ze raakt bevriend met een groep jonge overlevenden en samen maken zij de oversteek naar de plaats
waar het ooit begon om het geheim van haar mysterieuze bestaan te ontdekken een geheim met de kracht om de wereld
te redden.
WILDERNESS THRILLER. Tracker Mackenzie Crow is hired to trail a fugitive from the law. Mac might be new to bounty
hunting, but he is right at home in the northern woods, and this is just the sort of job he needs to make a name for
himself.Skillfully pursuing a murderer deep into the wilderness, Mac assumes this manhunt will be a slam dunk, after all,
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law officers and fellow bounty hunter Rosa are at his side. Homo sapiens are full of surprises however, and the young
tracker finds himself on the wrong end of the hunt.Mac and Rosa must escape from the deep mountains, with minimal
gear during a blizzard, and to make things worse, they are being tracked by a killer who always seems to be three steps
ahead of them. If Mac's skills of survival and tracking fail them, he and Rosa's bodies won't be found until spring time.#2
in the Mac Crow thriller series. "The Sage Wind Blows Cold" was a Chanticleer Dante Rossetti awards finalist, New
Adult.
Deel 2 van de spannende serie Morgen toen de oorlog begon Zeven vrienden gaan een paar dagen kamperen in de
wildernis. Als ze nietsvermoedend terugkeren in de bewoonde wereld, is alles dramatisch veranderd. Hun land is in
oorlog, hun huizen zijn verwoest, hun familie is gevangengenomen. Ze zijn vastbesloten om uit handen van de bezetter
te blijven en hun leven terug te krijgen, en zo verandert hun geheime vallei in een guerrillabasis. Het gevecht om hun
toekomst is begonnen. Ze ondervinden aan den lijve dat oorlog geen spelletje is. Moeten ze doorgaan met de vijand
lastig te vallen of moeten ze zich juist schuilhouden? En wie kunnen ze vertrouwen?
Vervolg in de succesvolle EMP-serie. Zeer realistisch scenario, dat door oud-voorzitter Newt Gingrich in het Huis van
Afgevaardigden aan de orde gesteld werd. Na de rampzalige elektromagnetische puls die Amerika op zijn knieën dwong,
zijn de overlevenden in Black Mountain langzaam begonnen met het opbouwen van hun leven. Na een maandenlange
lijdensweg van honger, oorlog en talloze doden, proberen zij zaken die ze eerst voor lief namen - elektriciteit,
radiocommunicatie en medicijnen - weer op het oude niveau te herstellen. Wanneer op een dag een 'federale
administrateur' opduikt in een naburige stad lijkt het er in eerste instantie op dat er weer pogingen gedaan worden om
een landelijke regering op de been te krijgen. Die hoop vervliegt echter als sneeuw voor de zon als John Matherson - de
aanvoerder van de overlevenden - ontdekt wat de administrateur van plan is.
?????????? From USA Today Bestselling Author AR Shaw! "Eerily Plausible," they said. "Too close to reality..."
Published in 2013, this is a story of hope when humanity is at its worst. Post-apocalyptic fiction at it's best! “Forget the
chores, or sleep for that matter! This story grabs you and doesn’t let you go! And it was published in 2013!” “This book
fleshes out a possibility that’s all too real. She doesn’t flinch about what the realities would likely be. She also rejoices
with the triumphs, small and large. By the end of the book, you are left with a hope that life will go on even as it is forever
changed. It really makes you evaluate your own hopes, fears, and ethics. You’re asking, “What would I do?” Not many
authors make their characters seem so personal to me. That is something really special. This book is one you should
read.” - Claudia Lopez What the world dreads most, has happened. * A weaponized bird flu ravaged the globe to near
extinction. * A former Seattle math professor races on a journey to survive. * A community of survivalists, without
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immunity to the killer virus, struggle to remain undetected. * A young girl is exposed, threatening war between those few
left behind. Start the journey. Get your copy today!
Deel 3 van de spannende serie Morgen toen de oorlog begon Zeven vrienden gaan een paar dagen kamperen in de
wildernis. Als ze nietsvermoedend terugkeren naar huis, blijkt de wereld voorgoed veranderd. Hun land is in oorlog, hun
huizen zijn verwoest, hun familie is gevangengenomen. De zeven zijn vastbesloten om uit handen van de bezetter te
blijven en hun leven terug te krijgen, en zo verandert hun geheime vallei in een guerrillabasis. Het gevecht om hun
toekomst is begonnen. De acties van de vriendengroep zijn niet alleen bedoeld om de bezetter dwars te zitten. Ze willen
hun vrienden bevrijden en gaan daarbij doelgericht te werk. Ze bestoken de vijand keer op keer, maar moeten daarvoor
duur betalen. Dan dient zich onverwacht hulp uit het buitenland aan. Zal hun strijd nu eindelijk defi nitief beslecht
worden?
Beeld van een toekomstige samenleving die zich verbrokkeld terugtrekt in veilige binnenruimten terwijl zich buiten een
ecologische en politieke catastrofe voltrekt.
Wat als iemand de belangrijkste stad ter wereld platlegt met een eenvoudig computervirus... 'Cyberstorm is het boek dat
ik zelf had willen schrijven.' Hugh Howey, auteur van Silo Het is kerstavond als New York wordt getroffen door een van
de zwaarste sneeuwstormen uit de geschiedenis. Op hetzelfde moment valt een groep anonieme hackers de
energiemaatschappijen van Amerika aan en gaat alles in één keer op zwart. Afgesloten van de buitenwereld proberen
Mike Mitchell en zijn familie te overleven in hun appartementencomplex terwijl de temperatuur naar een ijzingwekkend
niveau daalt. Samen met zijn buren probeert Mike het beste van de situatie te maken, maar de sfeer slaat al snel om als
bendes van buiten horen van hun riante voedselvoorraad en noodaggregaten. Ineens is de sneeuw niet meer hun enige
vijand... 'Intrigerend en beangstigend boek over de kracht van angst. Dit boek geeft perfect weer hoe afhankelijk de
wereld is geworden van het internet.' Fantascize
Mammalian neurons exhibit extreme sensitivity to oxygen deprivation and undergo rapid and irreversible degeneration when oxygen supply is
curtailed. Though several neuroprotective pathways are activated during oxygen deprivation, their analyses are masked by the complex
series of pathological events which are triggered simultaneously. Such events can be analyzed in the anoxia tolerant fresh water turtle, which
can inherently survive the conditions of oxygen deprivation and post-anoxic reoxygenation without brain damage. It is likely in such a model
that modulation of a particular molecular pathway is adaptive rather than pathological. The major objective behind this study was to analyze
the intracellular signaling pathways mediating the protective effects of adenosine, a potential neuromodulator, and its effect on cell survival by
influencing the key prosurvival proteins that prevent apoptosis. In vivo and in vitro studies have shown that adenosine acts as a
neuroprotective metabolite and its action can be duplicated or abrogated using specific agonist and antagonists. Stimulating the adenosine
receptors using selective A1 receptor agonist N6-cyclopentyladenosine (CPA) activated the presumed prosurvival ERK and P13-K/AKT
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cascade promoting cell survival, and suppression of the receptor using the selective antagonist DPCPX (8- cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine)
activated the prodeath JNK and P38 pathways. The complex regulation of the MAPK's/AKT signaling cascades was also analyzed using their
specific inhibitors. The inhibiton of the ERK and AKT pathway increased cell death, indicating a prosurvival role, whereas inhibiton of the JNK
and p38 pathway increased cell survival in this model. In vitro studies have also shown a high Bcl-2/BAX ratio during anoxia and
reoxygenation, indicating a strong resistance to cell death via apoptosis. Silencing of the anti-apoptotic Bcl-2 gene using specific siRNA
upregulated levels of prodeath BAX, thus altering the Bcl-2/BAX ratio and elevating cleaved Caspase-3 levels leading to increased cell death.
Another promising neuroprotective target which we analyzed was Neuroglobin, which was induced during oxygen crisis and silencing this
gene indicated that its plays a major role in modulation of ROS. This study strongly emphasizes the advantages of an alternate animal model
in elucidating neuroprotective mechanisms and revealing novel therapeutic targets which could eventually help clinicians to design new
stroke therapies based on naturally tolerant organisms.
Een electromagnetic pulse (EMP) vaagt in een klap de totale elektrische infrastructuur weg waardoor niets meer werkt: verwarming, airco,
computers, banken, ziekenhuizen, auto's, vliegtuigen en alle andere apparaten en voertuigen waar elektronica in zitten. Een thriller met een
bijzonder realistisch scenario. Nog voor verschijnen is het scenario uit dit boek als reële dreiging besproken in het Amerikaanse Huis van
Afgevaardigden. Een seconde later is het eerste deel in een trilogie. Geschiedenisprofessor John Matherson woont in Black Mountain, North
Carolina. Terwijl hij bezig is om een barbecue voor zijn kinderen voor te bereiden, valt opeens alle elektriciteit uit. Aanvankelijk lijkt het een
stroomstoring, maar dan merkt hij dat hij het constante lawaai van de snelweg naast zijn huis ook niet meer hoort. Van het ene moment op
het andere is het oorverdovend stil en zal het leven van John en zijn kinderen voor altijd ingrijpend anders zijn. De oorlog barstte los voordat
iemand er maar erg in had en duurde welgeteld één seconde. Plotseling worden de Verenigde Staten teruggeworpen naar het stenen tijdperk
en stort de samenleving in hoog tempo ineen. Een electromagnetic pulse (EMP) vaagt in één klap de totale elektrische infrastructuur weg
waardoor niets meer werkt. Maar wat doe je als je geen boodschappen meer kunt doen omdat de kassa niet werkt? Wat is contant geld dan
nog waard? En hoe kom je van A naar B zonder andere vervoersmiddelen dan je eigen twee benen? Weet je de weg in je eigen huis in het
donker? Maar de meest zorgwekkende vraag is: Hoe ver gaan anderen om te overleven?
New post-apocalyptic survival fiction - in the wake of the North Korean Triptack, America teeters on the verge of collapse. Overcommitted
abroad, the Government continues to depend on the National Guard to maintain law and order in over 300 cities. But the National Guard is
stretched beyond capacity, and critical failures are beginning to cascade. One week after detonation -So long as she can fight the Smallpox
outbreak, Katarina refuses to leave L.A.. She's determined to protect her patients and her family. But when Katarina's hospital is targeted by
gangs seeking drugs, she faces a stark choice. Take up arms to defend it, or join McKinley's "convoy". One month after detonation -Trapped
in L.A., David helps the National Guard take the fight to gangbangers. Lucy, meanwhile, surprises David by risking her life to volunteer for a
local church. When David sees a chance to escape L.A., he takes it. But Lucy has different plans. 21 months after detonation -Westbrook
knows Hellfire Mighty's days are numbered unless he can sidestep combat and instill discipline. Harry's leadership is weak, but he refuses to
step down. When the Governor calls for help securing The Strategic Highway Network (STRAHNET), a suicide mission forms. And
Westbrook's been chosen to lead it.
??????????"It's a nail biter and I'm having to slow myself down reading it." ?????????? From USA Today Bestselling Author AR Shaw!
?????????? With the aid of a canine brigade, can a charade keep the apocalypse away? Sloane finds inspiration from Sun Tzu's, The Art of
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War. To keep her people safe she now knows she has to bring the fight to the enemy. Her clever deceptions continue in new ways. The last
lesson learned, after world's end, is that humanity is too raw once again to live in great numbers. "Good book. Kept me wanting to read
more." "What a great ending to a well-written series!" "Dawn of Deception series is awesome. That doesn't even come close to giving it the
credit it is due." Start the journey. Get your copy today!
Was de spanning al te snijden in De pion, in De toren gaat James nog een stap verder. Opnieuw wordt FBI-agent Patrick Bowers
meegetrokken in een dodelijk web van intriges dat de lezer naar adem doet happen. Op weg naar San Diego neemt Bowers zich stellig voor
de pyromaan te pakken die de stad onveilig maakt en daarna eindelijk tijd door te brengen met zijn immer sarcastische stiefdochter Tessa.
Maar voordat hij het weet, bevindt hij zich met collega s Ralph en Lièn-Hua in een race tegen de klok om een levensgevaarlijke crimineel een
halt toe te roepen. De branden blijken nog maar het topje van de ijsberg, want langzaam ontrafelt zich een opzienbarend plan rondom het
meest schadelijke biowapen ooit.
De zusjes Kate en Gwen Crane zijn talentvolle ballerina's die studeren aan de prestigieuze Company School in New York en beiden een plek
verwerven bij een zeer gerenommeerd dansgezelschap. Gwen danst overduidelijk beter dan Kate, maar toch is het Gwen die uiteindelijk
overspannen teruggaat naar huis en opzettelijk haar knie blesseert waardoor ze voorlopig niet kan dansen. Voor Kate is dit niet onprettig,
want nu danst zij de ene hoofdrol na de andere. Maar de druk om te presteren is groot en als Kate een ernstige nekblessure krijgt, grijpt ze
naar zware pijnstillers. Ook het besef dat niet zij maar Gwen de rol had moeten spelen die zij nu vervult, blijft knagen. Gwen en Kate blijven
om elkaar heen dansen, ieder op hun eigen haast verbeten manier en de vraag is of het de zussen lukt om ongeschonden uit het labyrint van
de balletwereld te komen.
De serie `Morgen toen de oorlog begon gaat over een groepje vrienden dat een paar dagen gaat kamperen in de wildernis. Als ze
nietsvermoedend terugkeren in de bewoonde wereld, is alles dramatisch veranderd. Hun land is in oorlog, hun huizen zijn verwoest, hun
familie is gevangengenomen. Ze zijn vastbesloten om uit handen van de bezetter te blijven en hun leven terug te krijgen, en zo verandert hun
geheime vallei in een guerrillabasis. Het gevecht om hun toekomst is begonnen. In `Wachten op het donker lijkt een terugkeer naar de Hell
voorgoed onmogelijk. Nu de oorlog de vrienden heeft beroofd van hun identiteit, ze hun verleden bijna vergeten zijn en ze hun toekomst
alleen nog maar met angst tegemoet kunnen zien, begint Ellen de moed te verliezen hun wereld stort immers in rap tempo in elkaar.
Heden en verleden, man en vrouw, lichaam en geest vloeien naadloos in elkaar over in ‘Frankusstein’ van Jeanette Winterson. In BrexitEngeland wordt de jonge transgender arts Ry tegen beter weten in verliefd op Victor Stein, een gevierde professor die het debat rondom
kunstmatige intelligentie leidt. Maar het verhaal begint in 1816, als Mary Shelley een verhaal schrijft over de schepping van een nietbiologische levensvorm. Wat gebeurt er als mensen niet meer de slimste wezens op aarde zijn? Winterson laat zien hoe dichtbij de toekomst
is in haar nieuwe roman. Haar eerdere werk is met talloze prijzen bekroond, en in 2016 werd haar verhalenbundel ‘Kerstdagen’ uitgeroepen
tot DWDD Boek van de Maand.

While the job of a clinician in a disaster scenario is to save lives without regard for the cause or rationale for the injury, medical and
emergency professionals who understand the diverse aspects of a disaster are better equipped to respond effectively. Giving
emergency personnel the tools they need to perform in catastrophic situations, Medical Disaster Response: A Survival Guide for
Hospitals in Mass Casualty Events addresses the critical planning and response issues surrounding a mass casualty disaster
Page 9/11

File Type PDF The Cascade Preppers A Post Apocalyptic Survival Thriller Grahams Resolution Book 2
before, during, and after the event. The book presents the fundamental components of a comprehensive medical disaster
management plan that provides readers with a framework for developing individual policies to suit their particular institution. It
examines natural, man-made, and terrorist disasters, and offers insight into the different strategies required for distinct scenarios,
as well as the need to be prepared for the cascade effect of secondary events resulting from the original disaster. Real case
studies examining medical disaster response This volume provides a powerful and unique case example through a chronology of
the events of September 11th, offering a firsthand account and insight into the quintessential test case for disaster response
effectiveness. It also profiles other notorious events—including Hurricane Katrina, the Madrid bombings, the SARS outbreak in
2004, and the sarin gas attack in Tokyo in 2005—as seen through the eyes of the expert contributors who witnessed and
responded to these tragedies. The book presents the lessons learned from these events by the contributing authors who acted on
the front lines of the medical disaster response. It is a valuable reference manual for emergency planning, response, and
healthcare professionals to confront future disasters and help prevent and mitigate destruction and unnecessary casualties.
Het bloedstollend spannende boek De pion werd zeer enthousiast ontvangen. Dit eerste avontuur over FBI-agent Patrick Bowers
is daarom nu beschikbaar als midprice-editie. Een seriemoordenaar, de illusionist, zet na iedere moord zijn handtekening door een
schaakstuk achter te laten. Het lukt de gevaarlijke gek om de FBI steeds één zet voor te blijven. Bowers zoekt koortsachtig naar
een manier om de man schaakmat te zetten. Want als zwart wint, is alles verloren. Deel 1 van adembenemende thrillerserie nu als
midprice. 'Een fascinerende blik op de scheidslijn tussen goed en kwaad. De pion mag je niet missen.' - Ann Tatlock 'Een
opmerkelijk debuut. De pion is een zeer veelbelovend boek en smaakt naar meer.' - ND thrillerbijlage, vijf sterren
Het derde en laatste deel van de internationale bestsellerserie De bron Nadat de ziekte die bekend staat als ‘de Plaag’ de
beschaving heeft vernietigd, is magie gemeengoed geworden. Fallon Swift heeft haar jonge jaren gespendeerd aan het
bestuderen van deze magie. Ze zal niet rusten voordat ze degenen heeft bevrijd die eindeloos zijn opgejaagd en geteisterd door
de regering of de fanatieke Strijders voor Zuiverheid. Gesterkt door de band die ze deelt met haar medestrijder Duncan, is Fallon
er al in geslaagd om velen in veiligheid te brengen. Nu moet ze hen helpen genezen en ervoor zorgen dat ze het licht en
vertrouwen in zichzelf herontdekken. Ze heeft haar zinnen gezet op niets minder dan het bolwerk van de vijand, en moet proberen
het mystieke schild dat hen ooit allemaal beschermde te herstellen. Maar hoewel Fallon vanaf haar geboorte al De Ene is
geweest, is ze nog steeds in haar eentje – en als ze wordt geconfronteerd met een oude aartsvijand zal ze een heel leger nodig
hebben. De pers over Het begin en Vanuit het duister ‘Alle ingrediënten voor een goede thriller worden ingezet, met een
grandioos resultaat.’ The New York Times ‘Roberts weet precies hoe ze haar publiek moet betoveren. Het begin zit vol
hartverscheurende verliezen, ijzingwekkende ontsnappingen en afgrijselijke gevechten. Pak een warme kop thee, kruip met dit
boek op de bank en bid dat jij een van de overlevenden bent.’ The Washington Post ‘Spannend, goed doordacht en bijzonder
interessant. Vanuit het duister is een abso-lute must-read voor de fantasyfans.’ -Playwatchread.nl
-When tensions rise, Graham's camp and the hidden community of preppers try to maintain their benevolent relationship. -The
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human traits of community and compassion are pitted against the instinct to survive. -Are they doomed by their own efforts to
coexist? "Haunting and unforgettable. Chillingly realistic." - SpacedMom
De Obeliskpoort is het tweede deel van N.K. Jemisins prijswinnende trilogie De Gebroken Aarde. Een genrebrekende roman over
klimaatverandering, rassenscheiding en onderdrukking in een wereld waarin meedogenloze natuurkrachten complete
beschavingen wegvagen. Het laatste Seizoen is van start gegaan, en de mensheid vervaagt langzaam in de lange, donkere
nachten en de dikker wordende asregens. Essun – voorheen Damaya, voorheen Syenite, nu wreker – heeft een schuilplaats
gevonden. Maar haar dochter is nog steeds vermist. In plaats daarvan is er Alabaster Tienring – gek, wereldvernietiger, verlosser
– met een verzoek dat alleen Essun kan inwilligen. Een verzoek dat het lot van de Stilte voor goed kan bezegelen. Het verhaal
gaat verder met een verdwenen dochter, gevonden door de vijand, en in krachten groeiende. Een dochter wiens keuzes de wereld
kunnen breken. Het gaat verder met de machtige obelisken, immer aanwezig, zwevend boven het aardoppervlak als zwijgende
kolossen, en een eeuwenoud mysterie dat eindelijk samenkomt. ‘Verbluffend mooi, alweer.’ Kirkus (met ster) ‘Jemisins vervolg
op Het Vijfde Seizoen is uitzonderlijk.’ Library Journal (met ster) ‘Fascinerend, uitdagend en buitengewoon spannend.’
Publishers Weekly (met ster)
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