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het ware verhaal van een eenzaam genie dat het grootste wetenschappekijke probleem van zijn tijd oploste
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Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven
en te motiveren.
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Wordt verfilmd met Bruce Willis in een van de hoofdrollen Voor fans van Homeland en 24 De
boeken van Vince Flynn worden door de CIA aan hun medewerkers aangeraden. De laatste man
is een razendsnelle thriller van New York Times-bestsellerauteur Vince Flynn waarin
antiterrorisme-expert Mitch Rapp naar Afghanistan reist om Joe Rickman op te sporen.
Rickman runde op het moment van zijn verdwijning al acht jaar de geheime operaties van de
CIA in Afghanistan, een schimmige taak die hem in contact bracht met iedere notoire figuur
die het land rijk is. Meer dan een kwart miljoen dollar in cash is er door zijn handen gegaan,
terwijl hij aan het hoofd van de black ops stond en niemand wilde weten waar dat geld aan
besteed werd. Rapp moet zich een weg zien te vinden door Afghanistan, waar de Taliban,
Iraniërs, Pakistanen en Russen er allemaal op uit zijn om een deel van het door oorlog
verdeelde land te claimen. Terwijl het land voor zijn ogen wordt verwoest, moet Rapp even
meedogenloos als zijn vijanden zijn en even onbetrouwbaar als de politici in zijn eigen
regering, als hij ook maar een sprankje hoop wil hebben om zijn eigen missie tot een goed
einde te brengen.
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RAILWAY ENGINEERING
In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige
constructies aan de orde, zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de
auteurs: · de belangrijkste eigenschappen; · de manier van verwerking; · de beperkingen; · de
belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot constructies; · de manier van specificatie in een
technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar
geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en het mag dan
ook met recht een klassieker genoemd worden.
Cumulative Book Index
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The Indian Publisher and Bookseller

‘Wat wil jij later worden?’ Zonder te aarzelen antwoordde de zevenjarige Elizabeth Holmes: ‘Miljardair.’ ‘Waarom geen
president?’ ‘De president zal mij ten huwelijk vragen omdat ik straks miljarden verdien.’ Op haar negentiende richtte
Elizabeth de meest veelbelovende start-up van Silicon Valley op: Theranos. Haar revolutionaire idee was een nieuwe,
snelle manier van bloedtesten, die de medische wereld op zijn kop zou zetten. Al in het eerste jaar haalde Holmes het
ongekende bedrag van 45 miljoen dollar op en haar portret prijkte op alle businesskranten en -bladen. Extraordinary,
werd het genoemd. Maar haar bedrijf bleek gebaseerd op leugens en vervalste testresultaten, en Holmes voerde een
schrikbewind om haar moedwillige fraude te verhullen. De meermaals bekroonde Wall Street Journal-journalist John
Carreyrou ontmaskerde Holmes en zijn onthullingen brachten haar ten val. Zijn diepgravende journalistieke onderzoek is
de basis voor dit adembenemende en shockerende boek over een evil woman en de waanzin van het snelle geld.
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This well-known text-book now in its Nineteenth Edition, provides an up-to-date account of the basic principles on various functions and working of
Railways. Its excellent material fills a significant void in the literature of Railway Engineering.
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