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Tussen hype en hoop / druk
1 R. Custers 2007-05
Code of Federal Regulations
1990 Special edition of the
Federal Register, containing a
codification of documents of
general applicability and future
effect ... with ancillaries.
Operatie Snow Dragon Brad

Thor 2015-01-10 `Brad Thor is
de auteur van de headlines van
morgen. Dan Brown `De
erfgenaam van Tom Clancy en
Robert Ludlum. Chicago
Tribune Nadat een CIA-agent
op mysterieuze wijze overzees
komt te overlijden, treedt zijn
voornaamste informant naar
voren met een opzienbarende
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en dreigende claim. Er is
echter een probleem, niemand
weet of ze te vertrouwen is.
Maar als er zes
uitwisselingsstudenten vermist
raken, twee vliegtuigpassagiers
van naam en plek wisselen, en
een vluchteling die politiek
asiel aanvraagt wordt
gearresteerd wordt een serie
dodelijke gebeurtenissen in
gang gezet. Met een ophanden
zijnde verwoestende aanval op
de Verenigde Staten ziet de
kersverse Amerikaanse
president zich genoodzaakt om
zich te wenden tot antiterrorisme-expert Scot Harvath
om twee van de meest
gevaarlijke missies ooit uit te
voeren. De overkoepelende
missie, met codenaam Operatie
Snow Dragon, wordt uiterst
geheimgehouden aangezien
ontdekking ervan tot een
oorlog kan leiden.
Code of Federal
Regulations, Title 42, Public
Health, Pt. 1-399, Revised
as of October 1 2010
2010-12-29 The Code of
Federal Regulations is a
codification of the general and
permanent rules published in

the Federal Register by the
Executive departments and
agencies of the United States
Federal Government.
De jagers James Salter
2017-05-18 Kapitein Cleve
Connell arriveert in Korea met
als enige doel 'ace' te worden,
lid van het eliteclubje
straaljagerpiloten dat minstens
vijf Russische migs heeft
neergeschoten. Terwijl zijn
collega-vliegeniers succes na
succes op het bord weten te
schrijven, zelfs onder
twijfelachtige omstandigheden,
heeft Cleve geen enkel succes.
De andere piloten twijfelen aan
zijn moed, Cleve zelf twijfelt
over alles. En dan, op een
ijskoude hoogte van 12000
meter, zal zijn geluk voor altijd
veranderen. In een ademloos
relaas, vol moed en wanhoop,
onbeschrijflijke schoonheid en
snoeiharde rivaliteit, weet
James Salter tot de kern te
komen van oorlog en literatuur.
De jagers is een essentieel en
tijdloos meesterwerk.
Dat vreemde in mijn hoofd
Orhan Pamuk 2016-04-21 Wat
is belangrijker in de liefde: wat
we wensen of wat het lot ons
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heeft toebedeeld? Bepalen onze
keuzes of we gelukkig worden,
of gebeurt dat door krachten
die we niet onder controle
hebben? Dat vreemde in mijn
hoofd draait om deze vragen en
portretteert tegelijkertijd de
spanning tussen het stadsleven
en het gezinsleven. Mevlut
Karatas is een straatverkoper
die in boza handelt, een
traditioneel Turks drankje. In
Dat vreemde in mijn hoofd
wordt niet alleen het
liefdesverhaal beschreven van
Mevlut en zijn vriendin Rayiha,
aan wie hij brieven schrijft,
maar ook zijn leven in de
straten van Istanbul in een
periode die vier decennia
omspant, van 1969 tot 2012. In
deze tijd heeft Mevlut overdag
diverse baantjes, naast het
verkopen van drank tijdens de
kille nachten. Hij is getuige van
de veranderingen die de stad
en zijn bewoners ondergaan en
vraagt zich vaak af wat de bron
van de gekte in zijn hoofd is,
een gekte die hem anders
maakt dan alle anderen. Dat
vreemde in mijn hoofd wordt
verteld vanuit het perspectief
van een groot aantal

personages en is een modern
epos over het leven in een
metropool. Een nieuwe triomf
in het rijke oeuvre van de
meesterverteller Orhan Pamuk.
The National Union Catalog,
Pre-1956 Imprints Library of
Congress 1973
61 uur Lee Child 2010-06-08
Jack Reacher is in de 14e Jack
Reacher-thriller van Lee Child
precies op juiste moment op de
juiste plek als de hel losbarst.
In 61 uur, de 14e Jack Reacherthriller van bestsellerauteur
Lee Child, komt Reacher
tijdens een extreem koude
winter een paar dagen vast te
zitten in Bolton, South Dakota.
De lokale politie heeft
problemen die het kleine
departement boven het hoofd
groeien en Reacher biedt aan
ze te helpen. Hoe erg kan het
tenslotte zijn in een stadje als
Bolton? Wat Reacher echter
niet weet, is dat over precies
61 uur de grootste
internationale drugsdeal aller
tijden op spectaculaire wijze
uit de hand zal lopen. De klok
tikt. De Mexicaan is onderweg.
De Rus heeft iedereen
omgekocht. Maar niemand had
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gerekend op Jack Reacher...
Lee Child is winnaar van de
prestigieuze Diamond Dagger
Award 2013. In 2017 werd hij
gekroond tot ThrillerMaster
door de International Thriller
Writers. Zijn Jack Reacherserie, gepubliceerd in 47 talen,
is met ruim honderd miljoen
verkochte exemplaren volgens
Forbes Magazine het sterkste
boekenmerk ter wereld.
Alibaba Duncan Clark
2016-11-03 Honderden
miljoenen Chinezen maken
gebruik van de diensten van
Alibaba. De beursgang was een
van de grootste ooit. Oprichter
Jack Ma vervult met zijn bedrijf
een sleutelrol in de consumptie
van de snelgroeiende Chinese
middenklasse. Hoe is het Jack
Ma gelukt om in vijftien jaar
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tijd een van de grootste
internetbedrijven ter wereld op
te bouwen? Hoe wist hij zijn
eenvoudige afkomst te
overstijgen en eerdere
mislukkingen te boven te
komen? Hoe kijkt de Chinese
overheid aan tegen de opkomst
van de internetgigant? Duncan
Clark, een van de adviseurs
tijdens het prille begin van
Alibaba, ontmoette Jack Ma
voor het eerst in 1999, in het
bescheiden flatje waar Ma
Alibaba oprichtte. Voor het
schrijven van dit boek kreeg
Clark toegang tot een schat
aan nieuw bronnenmateriaal en
kon hij Ma exclusief
interviewen. Het resultaat is
een gezaghebbend en
meeslepend relaas van het
ongehoorde succes van
Alibaba.
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