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An omnibus edition of books 1-3
in China's best-selling
apocalyptic space opera trilogy,
The Three-Body Problem.
From the New York Times
bestselling author of the ThreeBody Trilogy, Cixin Liu's Ball
Lightning is the story of what
happens when the beauty of
scientific inquiry runs up against
the drive to harness new
discoveries with no consideration
of their possible consequences.
When Chen’s parents are
incinerated before his eyes by a
blast of ball lightning, he devotes
his life to cracking the secret of
this mysterious natural
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phenomenon. His search takes
him to stormy mountaintops, an
experimental military weapons
lab, and an old Soviet science
station. The more he learns, the
more he comes to realize that
ball lightning is just the tip of an
entirely new frontier. While
Chen’s quest for answers gives
purpose to his lonely life, it also
pits him against soldiers and
scientists with motives of their
own: a beautiful army major with
an obsession with dangerous
weaponry, and a physicist who
has no place for ethical
considerations in his singleminded pursuit of knowledge.
"Wildly imaginative."—Barack
Obama on The Three-Body
Problem trilogy Tor books by
Cixin Liu The Remembrance of
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Earth's Past #1 The Three-Body
Problem #2 The Dark Forest #3
Death's End At the Publisher's
request, this title is being sold
without Digital Rights
Management Software (DRM)
applied.
In dit eerste deel van de nieuwe
Scholomance-trilogie van
Ontworteld-auteur Naomi Novik,
maken we kennis met El, en de
magische school die je maar op
twee manieren kunt verlaten:
dood of met diploma. Ik besloot
dat Orion Lake moest sterven
nadat hij mijn leven voor de
tweede keer redde. Iedereen
houdt van hem, behalve ik. Wat
mij betreft houdt hij zijn
opzichtige magische kunstjes
voor hemzelf. Ik heb geen hulp
nodig om deze school te
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overleven. Vergeet al die
dodelijke monsters en vervloekte
artefacten, ik ben waarschijnlijk
het gevaarlijkste wezen dat hier
rondloopt. Geef me een minuutje
en ik breek hele bergketens af,
vermoord miljoenen mensen. Ik
zou mezelf zonder tegenspraak
kunnen uitroepen tot de
Koningin der Duisternis.
Tenminste, dat is wat iedereen
van mij verwacht. De meeste
studenten hier zouden juichen als
Orion mij ombrengt, net als een
van de vele andere duistere
wezens die uit de afvoer
omhoogkruipen. Soms denk ik
dat ze gewoon willen dat ik in de
kwaadaardige heks verander
waarvoor ze mij houden. De
school zelf wil dat zeker. Maar ze
krijgen niet wat ze willen. Zeker
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Orion Lake niet. Ik mag dan niet
zijn droomvoorbeeld zijn van een
held, maar ik ga deze plek levend
verlaten, en ik ga geen duizenden
mensen afslachten om dat doel te
bereiken. Hoewel ik toch serieus
overweeg om er tenminste één te
vermoorden.
Het is 1967. Ye Wenjie moet
toezien hoe de Rode Garde haar
vader doodslaat tijdens de
Chinese Culturele Revolutie. Deze
moord zal niet alleen haar leven
tekenen, maar ook de toekomst
van de hele mensheid. Veertig
jaar later wordt de
nanotechnoloog Wang Miao
gevraagd om een geheimzinnige
reeks van zelfmoorden onder
wetenschappers te onderzoeken.
Wangs onderzoek leidt hem naar
een mysterieuze onlinegame en
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een virtuele wereld die wordt
beheerst door de onvoorspelbare
interactie tussen haar drie
zonnen. Maar is die wereld alleen
maar virtueel of bestaat zij
misschien echt? Dit is het
drielichamenprobleem, en het is
de sleutel tot alles: tot de dood
van de wetenschappers, tot een
samenzwering die lichtjaren
omvat en tot de uitroeiing die de
mensheid onder ogen moet zien.
Het drielichamenprobleem is het
eerste, adembenemende deel van
een trilogie over ruimte en tijd,
en over het voortbestaan van de
aarde, waarvan wereldwijd al
meer dan tien miljoen
exemplaren werden verkocht.
Cixin Liu is de bekendste en
succesvolste
sciencefictionschrijver van China.
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Voor Het drielichamenprobleem
kreeg Liu als eerste Chinese
schrijver ooit de Hugo Award, de
belangrijkste internationale prijs
voor een sciencefictionroman. De
trilogie wordt voor Netflix
verfilmd door David Benioff en
D.B. Weiss, de makers van de
hitserie Game of Thrones. Over
Het drielichamenprobleem: 'Het
was geweldig om te lezen, deels
omdat mijn alledaagse problemen
met het Congres ineens nogal
beperkt leken.' BARACK OBAMA
'Een baanbrekend boek. Een
unieke combinatie van
wetenschappelijke en filosofische
speculatie, politiek en
geschiedenis, complottheorie en
kosmologie, waarin koningen en
keizers uit de westerse en de
Chinese geschiedenis zich
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verplaatsen naar een
droomachtige gamewereld,
terwijl politieagenten en
natuurkundigen zich
bezighouden met wereldwijde
samenzweringen, moorden en
buitenaardse invasies in de echte
wereld.' GEORGE R.R. MARTIN
Het kerkhof
The Quantum Mechanical ThreeBody Problem
A Three-Body Problem Novel
Poincare and the Three Body
Problem
Het einde van de dood

De aarde is ontdekt. De vijand is
onderweg. In slechts vier eeuwen zal
de Trisolaraanse vloot de aarde
bereiken, maar haar sofonen, oftewel
subatomaire agenten, zijn er al en
ontregelen het wetenschappelijke
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onderzoek. Alleen het individuele
menselijke brein is immuun voor hun
invloed. Dat is de motivatie voor het
Muurschouwersproject, een laatste
wanhopige poging van de mensheid om
zich te verdedigen, waarbij de hoop is
gevestigd op vier individuen, die de
strategie moeten bepalen. Drie
Muurschouwers zijn invloedrijke
staatslieden en wetenschappers. De
vierde is een volkomen onbekende, niet
erg ambitieuze Chinese astronoom,
Luo Ji. Ji is stomverbaasd over zijn
aanstelling in het project. Het enige wat
hij weet is dat hij degene is die de
buitenaardse wezens dood willen
hebben. Het donkere woud is het
tweede deel van een trilogie over
ruimte en tijd, en over het voortbestaan
van de aarde, waarvan wereldwijd al
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meer dan tien miljoen exemplaren zijn
verkocht. Cixin Liu is de bekendste en
succesvolste sciencefictionschrijver
van China. Voor Het
drielichamenprobleem kreeg Liu als
eerste Chinese schrijver ooit de Hugo
Award, de belangrijkste internationale
prijs voor een sciencefictionroman. De
trilogie wordt voor Netflix verfilmd
door David Benioff en D.B. Weiss, de
makers van de hitserie Game of
Thrones. Over het eerste deel, Het
drielichamenprobleem: 'Het was
geweldig om te lezen, deels omdat mijn
alledaagse problemen met het Congres
ineens nogal beperkt leken.' Barack
Obama 'Het bijzondere aan deze
trilogie is dat je je volkomen natuurlijk
verplaatst in de gedachte dat wij slechts
een marginale plek in het universum
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bezetten en onze evolutie niet de enige
is.' Louise O. Fresco, NRC 'Nooit
eerder is de "science" uit sciencefiction
zo goed tot uiting gekomen.' Thrillzone
'Een aanrader, en niet alleen voor
liefhebbers van "harde" sciencefiction.'
Trouw
Het Vijfde Seizoen is het eerste 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. In
Het Vijfde Seizoen volgen we drie
vrouwen met een speciale gave die de
natuur kunnen beïnvloeden, maar ook
aardbevingen kunnen veroorzaken.
Damaya, een jong meisje dat wordt
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getraind om het Koninkrijk te dienen;
Syenite, een ambitieuze jonge vrouw
die zich verplicht moet voortplanten
met haar verbitterde en
angstaanjagende mentor; en Essun, een
moeder die op zoek is naar de vader die
haar zoontje vermoordde en hun
dochter ontvoerde vlak nadat een
nieuw Seizoen een diepe kloof door het
land trok. ‘Een ambitieus boek...
Jemisins werk is deel van een
langzame, maar definitieve wijziging in
het sciencefiction- en
fantasylandschap.’ Guardian
Nim is een ongewone jongen op een
ongewone plaats. Hij is de enige
levende bewoner van een kerkhof. Hij
leert oude gewoonten kennen, van toen
zijn spookachtige beschermers nog
leefden, maar hij leert ook hoe hij
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zichzelf kan laten verdwijnen. En dat
komt hem goed van pas! Maar kan een
jongen, opgevoed door geesten, de
wonderen en verschrikkingen van
zowel de wereld van de levenden als
van de doden aan? En dan zijn er ook
nog gruwels en nachtmergels, demonen
die noch bij de levenden, noch bij de
doden horen... Dit ijzingwekkende
verhaal van Neil Gaiman is net als
Coraline en Ster zo betoverend en
verrassend dat kinderen én
volwassenen er helemaal in op zullen
gaan. '
Wanneer geschiedenisstudente Kivrin
de kans krijgt een tijdreis te maken,
twijfelt ze geen moment: ze is
gefascineerd door de middeleeuwen.
Goed voorbereid vertrekt ze en komt
aan in de veertiende eeuw, in een
Page 13/68

Access Free The Three Body
Problem 1
Engels dorpje, waar ze wordt
opgenomen in een boerenfamilie. Dan
wordt iedereen om haar heen ziek. Wat
is er aan de hand? Kivrin ontdekt dat ze
zich bevindt in het beruchte jaar 1348,
het jaar van de Zwarte Dood. De pest
grijpt genadeloos om zich heen. Zal
Kivrin overleven en kunnen terugkeren
naar haar eigen tijd? 'Het is een van de
boeiendste boeken die ik in lange tijd
heb gelezen.' Sarah Hart in Vrij
Nederland
Het 17-dagendieet
Het drielichamenprobleem
De Obeliskpoort
De verhalen van jouw leven en anderen
Armada
Half a century after the
Doomsday Battle, the uneasy
balance of Dark Forest
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Deterrence keeps the Trisolaran
invaders at bay. Earth enjoys
unprecedented prosperity due to
the infusion of Trisolaran
knowledge. With human science
advancing and the Trisolarans
adopting Earth culture, it seems
that the two civilizations can coexist peacefully as equals
without the terrible threat of
mutually assured annihilation.
But peace has also made
humanity complacent. Cheng
Xin, an aerospace engineer from
the 21st century, awakens from
hibernation in this new age. She
brings knowledge of a longforgotten program dating from
the start of the Trisolar Crisis,
and her presence may upset the
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delicate balance between two
worlds. Will humanity reach for
the stars or die in its cradle?
Na het wereldwijde succes van
The Martian, ook in Nederland
een bestseller, nu Artemis, het
tweede boek van
bestsellerauteur Andy Weir. Van
Artemis zijn de filmrechten
inmiddels verkocht aan 20th
Century Fox Jasmine Bashara,
roepnaam Jazz, ervaart de kleine
stad waar ze woont als
beklemmend: steeds maar weer
dezelfde gezichten, dezelfde
verhalen en de dagelijkse sleur
van haar werk. Ze droomt van
grote rijkdom en een beter leven
op Aarde. Jazz is namelijk een
van de handvol kolonisten die in
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Artemis woont, de eerste en
enige stad op de maan. Het leven
op Artemis is zwaar als je geen
rijke toerist of excentrieke
miljardair bent, en Jazz is verre
van een van beide. Ze heeft
torenhoge schulden, haar
baantje als koerier levert
nauwelijks genoeg op voor de
huur van een klein appartement
zo groot als een metalen
doodskist, en haar ontluikende
carrière als smokkelaar wil ook
maar niet van de grond komen.
Als een kans zich voordoet om
dit allemaal achter zich te laten
en eindelijk het leven te leiden
waar ze al haar hele leven van
droomt, peinst ze er niet over om
neet te zeggen, zelfs al weet ze
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dat er een addertje onder het
gras zit. De perfecte misdaad
plegen is nooit eenvoudig - al
helemaal niet op de maan - maar
de reacties die haar
spectaculaire daad
teweegbrengt, had niemand
kunnen voorzien en Jazz komt
terecht in een samenzwering
over de heerschappij van
Artemis.
Ten short stories from Cixin Liu,
the award-winning author of the
The Three-Body Problem, take
you from Earth to the edge of the
Universe and back again.
Het is een halve eeuw na de
Doemsdagslag. De Trisolaraanse
indringers worden op afstand
gehouden. Ondertussen maakt
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de aarde dankbaar gebruik van
Trisolaraanse kennis. Terwijl de
Trisolaranen gewend raken aan
de aardse cultuur, schrijdt de
menselijke wetenschap voort.
Het lijkt erop dat de twee
beschavingen vreedzaam naast
elkaar kunnen leven, zonder de
dreiging van een wederzijdse
vernietiging. Maar de vrede heeft
de mensheid in slaap gesust.
Cheng Xin, een
ruimtevaarttechnicus uit de
eenentwintigste eeuw, ontwaakt
uit hibernatie in een nieuw
tijdperk. Zij beschikt over kennis
van een lang vergeten
programma, dat dateert uit het
begin van de Trisolaraanse
crisis. Haar aanwezigheid zou
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zomaar de fragiele balans tussen
de twee beschavingen op scherp
kunnen stellen. Wordt de
mensheid eindelijk volwassen, of
sterft zij een voortijdige dood?
Het einde van de dood is het
slotdeel van een trilogie over
ruimte en tijd, en over het
voortbestaan van de aarde,
waarvan wereldwijd al meer dan
tien miljoen exemplaren zijn
verkocht. Cixin Liu is de
bekendste en succesvolste
sciencefictionschrijver van
China. Voor Het
drielichamenprobleem kreeg Liu
als eerste Chinese schrijver ooit
de Hugo Award, de belangrijkste
internationale prijs voor een
sciencefictionroman. De trilogie
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wordt voor Netflix verfilmd door
David Benioff en D.B. Weiss, de
makers van de hitserie Game of
Thrones. Over Het
drielichamenprobleem: 'Het was
geweldig om te lezen, deels
omdat mijn alledaagse
problemen met het Congres
ineens nogal beperkt leken.'
Barack Obama 'Het bijzondere
aan deze trilogie is dat je je
volkomen natuurlijk verplaatst in
de gedachte dat wij slechts een
marginale plek in het universum
bezetten en onze evolutie niet de
enige is.' Louise O. Fresco, NRC
Handelsblad 'Nooit eerder is de
"science" uit sciencefiction zo
goed tot uiting gekomen.'
Thrillzone 'Een aanrader, en niet
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alleen voor liefhebbers van
"harde" sciencefiction.' Trouw
Amerikaanse goden
Duin
??
American Gods
Poincaré’s Foundational Work
on Dynamical Systems Theory

Orson Scott Card is voor
sciencefiction wat Tolkien is
voor fantasy. Enders Game
sloeg bij verschijning in als een
bom en wordt door zowel fans
als recensenten gezien als het
beste wat sciencefiction te
bieden heeft.De Aarde heeft
twee bloedige invasies van
`Kruiperds maar nauwelijks
overleefd. Om een derde invasie
Page 22/68

Access Free The Three Body
Problem 1
te voorkomen is de Krijgsschool
opgericht, waar veelbelovende
kinderen een opleiding krijgen
tot gezagvoerder van een
sterschip van de Internationale
Ruimtevloot. Ender Wiggin
wordt op al heel jonge leeftijd
gerekruteerd. Bij tactische
oefeningen in de strijdzaal blinkt
hij uit, waardoor de
schoolleiding torenhoge
verwachtingen van de jongen
krijgt en hem steeds meer
onder druk zet Zal het Ender
lukken om de held te worden
die de Aarde gaat redden?
Voor Zack Lightman is het een
dag als alle andere. Hij zit uit
het raam te staren tijdens een
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saaie les wiskunde. Plotseling
ziet hij een ufo langsvliegen. Hij
denkt dat hij gek is geworden.
Als hij wat beter kijkt, weet hij
wel zeker dat hij gek is
geworden. Het ruimteschip ziet
er namelijk precies zo uit als dat
van de kwaadaardige aliens in
Armada, de game waar Zack zo
verslaafd aan is dat hij op de
wereldwijde ranking op de
zesde plek staat. Wat hij ziet
blijkt allemaal echt te zijn.
Aliens zijn vastbesloten de
aarde te vernietigen en zullen
binnen vierentwintig uur
aanvallen. De wereld maakt zich
op voor een verwoestende
aanval. Zack en andere
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fanatieke spelers van Armada
moeten drones besturen om te
helpen de aarde te verdedigen.
Het lot van de wereld ligt plots
op de schouders van de nerds.
Op de verre planeet Hyperion,
waar de technologische kennis
van de achtentwintigste eeuw
nauwelijks is doorgedrongen en
de wetten van de Hegemonie
der Mensheid hun
geldingskracht verliezen, loert
de Shrike. Door sommigen als
een godheid vereerd, door
anderen als een monster
gevreesd. In het dal van de
Tijdtombes, waar geheimzinnige
monumenten terug in de tijd
reizen met een boodschap uit
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de toekomst, wacht de Shrike
iedereen op. Terwijl het heelal
door oorlogen wordt verscheurd
en de mensheid door de
barbaarse Ousters wordt
bedreigd, maken zeven
pelgrims hun laatste reis naar
de Tijdtombes, op zoek naar
antwoorden op de grote
levensvragen en het mysterie
van de Shrike. Elk van hen heeft
zo zijn eigen reden voor deze
tocht, ook de verrader in hun
midden... Dan Simmons, onder
meer winnaar van de World
Fantasy Award, heeft zijn
veelzijdige talent meerdere
malen bewezen met
prijswinnende sciencefiction en
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horror-fantasyromans. Hyperion
werd bekroond met de Hugo
Award en de Locus Award.
'Zonder enige twijfel een
meesterwerk.' Tor.com `Dit
verhaal zal net als een
levendige droom verbazen en
boeien. TwistedSciFi.com
Wat zou er gebeuren als we uit
zouden vinden dat alle
wetmatigheden uit de wiskunde
eigenlijk willekeurig en
inconsistent waren? Wat als we
kennis zouden maken met een
taal van buitenaardse wezens
die onze perceptie van tijd voor
altijd zou veranderen? Wat zou
er gebeuren als we een toren
van Babel zouden bouwen die
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echt tot in de hemel reikt? Dit
soort vragen stelt Ted Chiang in
zijn verhalen, die je nog lang
aan het denken zetten. Ted
Chiang schrijft één verhaal per
twee jaar. Zijn manier van
schrijven combineert precisie en
wetenschappelijke
belangstelling met een enorm
verteltalent. Zijn verhalen
wonnen veel belangrijke prijzen
zoals Hugo awards en Nebula
awards. Zijn verhaal ‘Het
verhaal van jouw leven’ is
verfilmd als Arrival met in de
hoofdrollen Amy Adams en
Forest Whitaker.
Het donkere woud
de makkelijke manier om
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gezond en blijvend gewicht te
verliezen
Ball Lightning
The Wandering Earth
死神永生. III
1967: Ye Wenjie witnesses Red
Guards beat her father to death
during China's Cultural
Revolution. This singular event will
shape not only the rest of her life
but also the future of mankind.
Four decades later, Beijing police
ask nanotech engineer Wang Miao
to infiltrate a secretive cabal of
scientists after a spate of
inexplicable suicides. Wang's
investigation will lead him to a
mysterious online game and
immerse him in a virtual world
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ruled by the intractable and
unpredictable interaction of its
three suns. This is the Three-Body
Problem and it is the key to
everything: the key to the scientists'
deaths, the key to a conspiracy that
spans light-years and the key to the
extinction-level threat humanity
now faces. 'Cixin's trilogy is SF in
the grand style, a galaxy-spanning,
ideas-rich narrative of invasion and
war' Guardian. 'Wildly
imaginative, really interesting ...
The scope of it was immense'
Barack Obama, 44th President of
the United States.
Wat moet íedereen in de moderne
wereld weten? Om antwoord te
geven op deze moeilijkste vraag der
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vragen combineert de
gerenommeerde psycholoog Jordan
B. Peterson de zwaarbevochten
waarheden van oude tradities met
verbluffende ontdekkingen van
grensverleggend wetenschappelijk
onderzoek. Op humoristische,
verrassende en informatieve wijze
vertelt Jordan Peterson ons
waarom kinderen die aan het
skateboarden zijn met rust gelaten
moeten worden, welk
verschrikkelijk noodlot mensen die
te snel oordelen te wachten staat,
en waarom je altijd een kat moet
aaien als je er een tegenkomt.
Peterson legt grote verbanden en
distilleert daarbij uit alle kennis
van de wereld 12 praktische en
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fundamentele leefregels. In 12
regels voor het leven maakt Jordan
Peterson korte metten met de
moderne clichés van wetenschap,
geloof en de menselijke natuur, en
tegelijkertijd transformeert en
verrijkt hij de denkwijze van zijn
lezers. Dr. Jordan B. Peterson
(1962) is psycholoog,
cultuurcriticus en hoogleraar
psychologie aan de Universiteit van
Toronto. Zijn wetenschappelijke
artikelen hebben de moderne kijk
op persoonlijkheid en creativiteit
voorgoed veranderd. Peterson heeft
honderdduizenden volgers op social
media en zijn YouTube-clips zijn
meer dan 27 miljoen keer bekeken.
'Peterson is vandaag de dag de
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invloedrijkste intellectueel van de
westerse wereld. Voor miljoenen
jonge mannen blijkt de methodePeterson het perfecte tegengif voor
de mengeling van knuffelen en
beschuldigen waarin ze zijn
grootgebracht.' - DAVID
BROOKS, THE NEW YORK
TIMES 'Hoewel ik in veel
opzichten met Peterson van mening
verschil, ben ik het hartgrondig
eens met zijn nadruk op het
zorgvuldig, zonder vooroordelen
bekijken van grote
maatschappelijke en persoonlijke
kwesties om daar rationele,
weloverwogen oplossingen voor te
vinden. Dit boek staat er vol mee.' LOUISE O. FRESCO 'Peterson
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stapt als een magiër door de
ideeëngeschiedenis van het Westen,
en hij maakt alles urgent, en
stralend. Ja, er zijn regels voor het
leven, met moeite gedistilleerd in de
wildernis van het bestaan, gevoed
met klassieke waarden en inzichten
die de tand des tijds doorstaan, als
wij volharden. Peterson is
momenteel de belangrijkste
"praktische" intellectueel.' - LEON
DE WINTER 'Peterson is een
genie op vele vlakken. 12 regels
voor het leven is een groot,
controversieel, ontnuchterend
boek.' - THE TIMES 'Peterson is
geen gebrek aan empathie te
verwijten. Hij is als een
vaderfiguur.' - TROUW
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Een angstaanjagende,
zenuwslopende vertelling van de
auteur van de wereldwijde
bestseller World War Z. Een
experimentele ecogemeenschap
wordt compleet van de buitenwereld
afgesloten na een catastrofale
vulkaanuitbarsting. Maar de
vuurhaarden en asregens zijn niet
de enige gevaren waardoor het
dorp bedreigd wordt. Iets roert zich
diep in de nacht, wakker geschud
uit een lange winterslaap... en het
komt steeds dichterbij. Door middel
van dagboekverslagen en
interviews komt langzaam maar o
zo zeker de gruwelijke waarheid
naar boven.
Profielschets van een vorst, een
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heerser, zoals hij zal moeten staan
aan het hoofd van een ideale staat,
door de Italiaanse
geschiedschrijver (1469-1527);
gevolgd door enkele andere
politieke geschriften en
privécorrespondentie.
12 regels voor het leven
Artemis
De genade van de Radch
The Three-Body Problem 3.
Death's End
The Redemption of Time

Op een afgelegen planeet nadert
een persoon die zich Breq noemt
het einde van haar missie. Breq
is meer dan ze lijkt, en minder
dan ze was. Jaren geleden was
zij Recht van Toren, een
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kolossaal ruimteschip met een
artificiële intelligentie die
duizenden ingelijfden met elkaar
verbond onder het bewind van
de Radch, het rijk dat het heelal
aan het veroveren is. Door een
verraderlijke daad is dat alles
haar afgenomen, en nu heeft
Breq nog maar één kwetsbaar
lichaam over. En nog maar één
doel in haar leven: wraak te
nemen op Anaander Mianaai, de
bijna-onsterfelijke heer van de
Radch die over veel meer dan
één lichaam beschikt...
‘Indrukwekkend.’ The New York
Times ‘Bij vlagen
superspannend, bovenal
aangrijpend en verbijsterend
inspirerend.’ The Guardian ‘Dit
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prachtige debuut zet in één klap
hoofdrolspeelster Breq en auteur
Leckie op de kaart.’ Publishers
Weekly ‘Leckie introduceert
deze complexe werkelijkheid
uitmuntend. Een talent om in het
oog te houden.’ Kirkus
Hertog Leto van Atreides heeft
de positie van gouverneur van de
planeet Arrakis aangeboden
gekregen. Een bijzondere kans,
want deze woestijnplaneet is de
enige plek waar de ontzettend
waardevolle specie melange kan
worden gedolven. Op zijn
thuisplaneet Caladan bereidt
Leto zijn vertrek voor. Hij, zijn
concubine Jessica en hun zoon
Paul vermoeden dat de
benoeming een valstrik is van
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hun aartsrivalen, de Harkonnens.
Desondanks besluit Leto dat ze
toch gaan – de kans om alle
productie van melange in de
hand te hebben is simpelweg te
waardevol. Ze vertrekken richting
Arrakis, maar van alle kanten
dreigt gevaar. Duin verscheen in
1965 en is de grootste
sciencefictionklassieker aller
tijden. Er zijn vele miljoenen
exemplaren van het boek
verkocht en het boek is de basis
geweest voor tv-series, games
en films.
De Obeliskpoort is het tweede
deel van N.K. Jemisins
prijswinnende trilogie De
Gebroken Aarde. Een
genrebrekende roman over
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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
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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
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(met ster)
De vertaalrechten van Slapende
reuzen werden internationaal
overgenomen en de filmrechten
zijn verkocht aan Sony, waar het
scenario geschreven wordt door
David Koepp, scenarioschrijver
van o.a. Jurassic Park, Mission:
Impossible en Spider-Man.
Slapende reuzen is het debuut
van Sylvain Neuvel en het eerste
deel in een tweeluik. Deel 2,
Ontwakende Goden, verschijnt
november 2017. Hoeveel
mensenlevens is
wetenschappelijke vooruitgang
waard? Als Rose Franklin op
haar nieuwe fietsje vlak bij haar
huis in Deadwood, South Dakota
rijdt, valt ze plotseling in een
Page 42/68

Access Free The Three Body
Problem 1
enorm gat in de aarde. Ze komt
bij op de bodem van een
nagenoeg perfect vierkante kuil,
waarvan de muren vol staan met
ingewikkelde graveringen die
licht geven en lijken te pulseren.
Maar de brandweermannen die
haar komen redden, staren naar
een nog vreemder schouwspel:
een klein, geschrokken meisje in
de palm van een reusachtige
metalen hand. Zeventien jaar
later is het mysterie van dit
bizarre artefact nog altijd
onopgelost; de oorsprong, de
maker en het doel zijn onbekend.
Rose Franklin is inmiddels een
hoogopgeleide natuurkundige
die een topgeheim team leidt om
het mysterie van de gigantische
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hand te ontrafelen. Samen met
haar collega's wordt ze
aangestuurd door een naamloze
man wiens macht en functie net
zo mysterieus zijn als de
herkomst van het object.
Duidelijk is dat Rose en haar
onderzoekers op het punt staan
de meest merkwaardige
ontdekking in de geschiedenis te
ontrafelen, en de betekenis ervan
voor de mensheid bloot te
leggen. Maar als de stukjes van
de puzzel eenmaal op hun plaats
liggen, zal het resultaat dan juist
een middel voor eeuwige vrede
of een wapen voor
massavernietiging blijken te
zijn?
Een dodelijke opleiding
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Calibans strijd
Zwarte winter
The Three-Body Problem and the
Equations of Dynamics
Devolution
Recent research on the theory of
perturbations, the analytical approach
and the quantitative analysis of the
three-body problem have reached a
high degree of perfection. The use of
electronics has aided developments in
quantitative analysis and has helped to
disclose the extreme complexity of the
set of solutions. This accelerated
progress has given new orientation
and impetus to the qualitative analysis
that is so complementary to the
quantitative analysis. The book begins
with the various formulations of the
three-body problem, the main classical
results and the important questions
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and conjectures involved in this
subject. The main part of the book
describes the remarkable progress
achieved in qualitative analysis which
has shed new light on the three-body
problem. It deals with questions such
as escapes, captures, periodic orbits,
stability, chaotic motions, Arnold
diffusion, etc. The most recent tests of
escape have yielded very impressive
results and border very close on the
true limits of escape, showing the
domain of bounded motions to be
much smaller than was expected. An
entirely new picture of the three-body
problem is emerging, and the book
reports on this recent progress. The
structure of the solutions for the threebody problem lead to a general
conjecture governing the picture of
solutions for all Hamiltonian problems.
The periodic, quasi-periodic and
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almost-periodic solutions form the
basis for the set of solutions and
separate the chaotic solutions from the
open solutions.
Het lijkt zo gemakkelijk: minder suiker,
meer groenten en fruit, en afvallen gaat
vanzelf. Waarom worstelen er dan toch
zoveel mensen met hun gewicht om
vervolgens weer te vervallen in hun
oude eetpatroon? Het 17-dagendieet is
afwisselend en sluit geen
voedingsmiddelen uit, waardoor het
gemakkelijk vol te houden is. Het
metabolisme krijgt geen kans te
wennen, want na zeventien dagen
volgt een andere cyclus en zijn de
eerste resultaten bereikt. Deze
bestseller is geschreven door een arts
uit Amerika.
The Quantum Mechanical Three-Body
Problem deals with the three-body
problem in quantum mechanics.
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Topics include the two- and threeparticle problem, the Faddeev
equations and their solution, separable
potentials, and variational methods.
This book has eight chapters; the first
of which introduces the reader to the
quantum mechanical three-body
problem, its difficulties, and its
importance in nuclear physics.
Scattering experiments with threeparticle breakup are presented.
Attention then turns to some concepts
of quantum mechanics, with emphasis
on two-particle scattering and the
Hamiltonian for three particles. The
chapters that follow are devoted to the
Faddeev equations, including those for
scattering states and transition
operators, and how such equations
can be solved in practice. The solution
of the Faddeev equations for separable
potentials and local potentials is
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presented, along with the use of Padé
approximation to solve the Faddeev
equations. This book concludes with
an appraisal of variational methods for
bound states, elastic and
rearrangement scattering, and the
breakup reaction. A promising
variational method for solving the
Faddeev equations is described. This
book will be of value to students
interested in three-particle physics and
to experimentalists who want to
understand better how the theoretical
data are derived.
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
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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
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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
The Three-Body Problem
Enders Game
In de val
Het Vijfde Seizoen
Remembrance of Earth's Past

De Genade van de Radch is het vervolg
op Ann Leckies Het Recht van de Radch
en Het Zwaard van de Radch, waarmee
ze de vijf grootste fantasy- en sf-awards
won. Heel even leek het erop dat Breq,
de soldaat die ooit een oorlogsschip was,
alles onder controle had. Maar dan
wordt tijdens een zoektocht in de
sloppenwijken van Station Athoek
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iemand gevonden die niet hoort te
bestaan, verschijnt er een boodschapper
uit het mysterieuze rijk van de Presger,
en is daar ineens ook Breqs vijand, de
verdeelde en waarschijnlijk ook compleet
gestoorde Anaander Mianaai – heerser
van een rijk dat in oorlog is met zichzelf.
Breq vertikt het om met haar schip en
crew te vluchten, want dat zou betekenen
dat ze de mensen van Athoek aan hun lot
overlaat. Zal ze, tegen alle
verwachtingen in, overleven? Maar die
vraag heeft haar nooit eerder
tegengehouden. ‘Deze trilogie zal de
geschiedenisboeken in gaan als een sfklassieker.’ Library Journal ‘De romans
van de Amerikaanse
sciencefictionschrijfster Leckie behoren
tot het beste in hun soort.’ NRC
"How do three celestial bodies move
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under their mutual gravitational
attraction? It is a problem that has been
studied by Isaac Newton and leading
mathematicians over the last two
centuries. Poincare's conclusion that the
problem represents an example ofchaos
in nature, opens new possibilities of
dealing with it: a statistical approach.
For the first time such methods are
presented in a systematic way. The book
surveys statistical methods as well as
more traditional methods, suitable for
students of celestial mechanics at
advanced undergraduate level."--BOOK
JACKET.
Zenumagiër speelt zich af in een
verstedelijkte samenleving van
ontzagwekkende metropolen, waar
anarchie, misdaad en geavanceerde
computertechnologie de sfeer bepalen.
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De hoofdpersoon, Case, een
zogenaamde computercowboy, is een
van de uitzonderlijk begaafden die via
hun zenuwstelsel en brein toegang
hebben tot de matrixruimte, de
elektronische wereld van bestanden en
programma’s. Dankzij Molly, een
samoerai van de straat die hem uit de
onderwereld van Tokio plukt, kan hij
weliswaar opnieuw aan het werk, maar
het is illegaal en levensgevaarlijk. Al
gauw is hij pion in een onbegrijpelijk
netwerk. Zal Case zich kunnen
ontworstelen aan dit web, dat allerlei
mensen en zaken met elkaar verbindt –
en zo ja, wat blijft er dan van hem over?
Nu verfilmd tot tv-serie met een grote rol
voor o.a. Gillian Anderson Na drie jaar
in de gevangenis kijkt Shadow uit naar
de hereniging met Laura, zijn grote
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liefde. Maar vlak voor hun weerzien
komt Laura om bij een auto-ongeluk.
Shadow heeft nu niets meer om voor te
leven en op goed geluk accepteert hij een
baan van de raadselachtige Mr.
Wednesday, die meer over hem lijkt te
weten dan hijzelf. Ze maken een
roadtrip door Amerika, waarbij Shadow
tal van excentrieke figuren ontmoet, met
wie hij op mysterieuze wijze verbonden
blijkt. Shadow komt erachter dat
iedereen geheimen heeft, zelfs zijn
Laura. Hij ontdekt ook dat de alledaagse
realiteit niet de enige werkelijkheid is, of
zelfs maar de belangrijkste. Er dreigt een
oorlog om de ziel van Amerika, een
oorlog waarin dromen, legenden en
mythen een grote rol spelen. En Shadow
zit er middenin. ‘Origineel, boeiend en
oneindig inventief.’ George R.R. Martin,
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auteur van Game of Thrones
De man in het hoge kasteel
Slapende reuzen
Il Principe en andere politieke
geschriften
Hyperion
On Lagrange's Theory of the Threebody Problem
Set in the universe of the
New York Times bestselling
Three-Body Problem
trilogy, The Redemption of
Time continues Cixin Liu’s
multi-award-winning
science fiction saga. This
original story by
Baoshu—published with
Liu’s support—envisions
the aftermath of the
conflict between humanity
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and the extraterrestrial
Trisolarans. In the midst
of an interstellar war,
Yun Tianming found himself
on the front lines.
Riddled with cancer, he
chose to end his life,
only to find himself flash
frozen and launched into
space where the Trisolaran
First Fleet awaited.
Captured and tortured
beyond endurance for
decades, Yun eventually
succumbed to helping the
aliens subjugate humanity
in order to save Earth
from complete destruction.
Granted a healthy clone
body by the Trisolarans,
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Yun has spent his very
long life in exile as a
traitor to the human race.
Nearing the end of his
existence at last, he
suddenly receives another
reprieve—and another
regeneration. A
consciousness calling
itself The Spirit has
recruited him to wage
battle against an entity
that threatens the
existence of the entire
universe. But Yun refuses
to be a pawn again and
makes his own plans to
save humanity’s future...
Here is an accurate and
readable translation of a
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seminal article by Henri
Poincaré that is a classic
in the study of dynamical
systems popularly called
chaos theory. In an effort
to understand the
stability of orbits in the
solar system, Poincaré
applied a Hamiltonian
formulation to the
equations of planetary
motion and studied these
differential equations in
the limited case of three
bodies to arrive at
properties of the
equations’ solutions, such
as orbital resonances and
horseshoe orbits. Poincaré
wrote for professional
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mathematicians and
astronomers interested in
celestial mechanics and
differential equations.
Contemporary historians of
math or science and
researchers in dynamical
systems and planetary
motion with an interest in
the origin or history of
their field will find his
work fascinating.
De mensheid zal worden
gered of vernietigd in het
slotstuk van deze
postapocalyptische en
veelgeprezen New York
Times-bestsellertrilogie,
die drie keer op rij een
Hugo Award binnensleepte.
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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
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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.
In dit speelse gedachteexperiment vestigt een
gemeenschap van joden uit
het oude Europa zich
tijdens de Tweede
Wereldoorlog in de
fictieve Amerikaans-joodse
staat Alaska.In de ruige,
overbevolkte hoofdstad
Sitkastuit inspecteur
Meyer Landsman op een
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lijk. Al snel leidt deze
moord naar de
charismatische rabbijn
Sjpilman, aanvoerder van
een sekte die er maffiose
praktijken op na houdt.
Maar achter de sekte duikt
een nog veel dreigender
schaduw op.
Zenumagier
Jiddische politiebond
De Gebroken Aarde 3 - De
Stenen Hemel
Het recht van de Radch
Vieweg Tracts in Pure and
Applied Physics

Poincare's famous memoir
on the three body
problem arose from his
entry in the competition
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celebrating the 60th
birthday of King Oscar
of Sweden and Norway.
His essay won the prize
and was set up in print
as a paper in Acta
Mathematica when it was
found to contain a deep
and critical error. In
correcting this error
Poincare discovered
mathematical chaos, as
is now clear from June
Barrow-Green's
pioneering study of a
copy of the original
memoir annotated by
Poincare himself,
recently discovered in
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the Institut MittagLeffler in Stockholm.
Poincare and the Three
Body Problem opens with
a discussion of the
development of the three
body problem itself and
Poincare's related
earlier work. The book
also contains intriguing
insights into the
contemporary European
mathematical community
revealed by the workings
of the competition.
After an account of the
discovery of the error
and a detailed
comparative study of
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both the original memoir
and its rewritten
version, the book
concludes with an
account of the final
memoir's reception,
influence and impact,
and an examination of
Poincare's subsequent
highly influential work
in celestial mechanics.
Wat als de geschiedenis
zoals wij die kennen
nooit heeft
plaatsgevonden? In deze
nachtmerrieachtige
dystopie hebben
Duitsland en Japan de
Tweede Wereldoorlog
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gewonnen. Noord-Amerika
is opgedeeld in
verschillende
territoria: de westkust
is Japans grondgebied,
de oostkust maakt deel
uit van het enorme
nazirijk. In een
neutrale bufferzone
tussen beide
wereldmachten woont de
mysterieuze schrijver
van een underground
bestseller op een
bewaakt landgoed, Het
Hoge Kasteel. Zijn
immens populaire boek,
dat verboden is door de
Duitsers, is een
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herschrijving van de
geschiedenis, waarin de
asmogendheden wél
verslagen zijn. Maar
bestaat hij wel echt? En
is hij wel wie hij zegt
dat hij is? De man in
het hoge kasteel biedt
een verontrustende
inkijk in een
alternatieve wereld.
Onze 'echte'
geschiedenis is in een
duister verleden
veranderd en de vraag
rijst of de
werkelijkheid er
eigenlijk wel toe doet.
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