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Het eerste deel van de serie werd succesvol verfilmd met Hero Fiennes Tiffin en Josephine Langford ‘Fifty Shades of Grey was een bom in de boekenwereld, nu is er After.’ Glamour
VOORDAT Hardin Tessa ontmoette was hij totaal losgeslagen. TIJDENS hun eerste momenten samen realiseerde hij zich dat hij haar voor zichzelf moest zien te houden – zijn leven hing
ervan af. NADAT ze een stel waren, was de wereld voor eeuwig veranderd. De dramatische relatie van Hardin en Tessa werd een wervelwind waar iedereen om hen heen in meegesleurd
werd. Nu krijgen die anderen een stem – voor, tijdens en na de gebeurtenissen in de After-serie. Daarnaast deelt Hardin zijn versie van zijn eerste ontmoetingen met Tessa, en dat zal
veranderen wat je dacht te weten over deze intrigerende man en de geweldige vrouw die van hem houdt. De pers over de After-serie ‘Heerlijk boek, dat een sensatie veroorzaakte in de
Verenigde Staten.’ Linda Meiden 'Leest als een tv-serie.’ The Guardian ‘De nieuwe Fifty Shades of Grey.’ Publishers Weekly ‘Een wereldwijde bestseller.’ USA Today
This is an illustrated technical guide to the Boeing 737 aircraft. Containing extensive explanatory notes, facts, tips and points of interest on all aspects of this hugely successful airliner and
showing its technical evolution from its early design in the 1960s through to the latest advances in the MAX. The book provides detailed descriptions of systems, internal and external
components, their locations and functions, together with pilots notes and technical specifications. It is illustrated with over 500 photographs, diagrams and schematics.Chris Brady has written
this book after many years developing the highly successful and informative www.b737.org.uk technical website, known throughout the world by pilots, trainers and engineers as the most
authoritative open source of information freely available about the 737.
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn aartsvijand, stuurt hij zijn dochter als bruid naar een stamhoofd om diens loyaliteit te kopen.
Een Amerikaanse journalist die voor enige tijd in een bergdorpje gaat wonen, probeert de ware dader van de moord op de eigenaar van de plaatselijke krant te ontmaskeren.
Een gepensioneerde journalist en zijn Siamese kat proberen achter het raadsel van verdwijnende timmerlieden in een Amerikaans vakantieplaatsje te komen.
Heeft u of een dierbare een psychische aandoening? Heb je je ooit afgevraagd wat je kunt doen om te helpen? Dit boek is uw antwoord! Om depressie volledig te begrijpen, moet u
aandachtig en aandachtig luisteren naar degenen onder ons die lijden. Het is belangrijk dat iedereen met een psychische aandoening wordt behandeld met vriendelijkheid, respect en
waardigheid, niet met stigmatisering, vooringenomenheid en minachting, want we voeren een strijd die iemands visie en begrip te boven gaat. Alleen omdat we er niet ziek uitzien, wil dat nog
niet zeggen dat we dat niet zijn. Het doel van dit boek is om psychische aandoeningen van binnenuit te bekijken vanuit het standpunt van een overlevende.
The Boeing 737 Technical GuideThe Boeing 737 Technical Guide (Standard Budget Version)Lulu.com
De belangrijkste regel die Jed Sabbides volgt waar het om vrouwen gaat, is: relaties zijn vrijblijvend en tijdelijk. Géén verplichtingen, géén verbintenis voor altijd. Door schade en schande wijs
geworden, gelooft hij niet in liefde - laat staan in liefde voor het leven. In haar verliefdheid vergeet zijn minnares, Phoebe Brown, deze regel echter. Sterker nog, ze gelooft oprecht dat Jed net
zo blij zal zijn als zij wanneer ze zwanger blijkt. Zijn kille reactie komt dan ook als een ongeloofl ijke schok. Vlak daarna raakt ze niet alleen hem kwijt, maar ook haar baby. Door een
wonderlijke speling van het lot staat ze enkele jaren later weer oog in oog met Jed, met naast zich een jongetje dat sprekend op hem lijkt... Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet
eBundel.
Hillary Clinton over de meest onvoorspelbare presidentsverkiezingen uit de geschiedenis Dit is de Nederlandstalige editie van het indrukwekkende boek van Hillary Clinton over de meest
onvoorspelbare presidentsverkiezingen uit de geschiedenis. Persoonlijke onthullingen over de strijd met Donald Trump, over de campagne, Russische inmenging en hoe ze het onverwachte
verlies verwerkte. Een boek voor iedereen die wil begrijpen wat er echt is gebeurd in 2016. ‘In het verleden had ik vaak het gevoel dat ik voorzichtig moest zijn in het openbaar. Alsof ik moest
koorddansen zonder vangnet. Dat gevoel laat ik nu compleet varen. Ik zal alles vertellen.’ - Hillary Rodham Clinton. Bevrijd van alle beperkingen in politiek opzicht, vertelt Hillary hoe het was
om de eerste vrouwelijke presidentskandidate te zijn in verkiezingen die werden gedomineerd door ongekende dieptepunten, wendingen die een romanschrijver niet had kunnen bedenken,
Russische inmenging en een opponent die alle regels aan zijn laars lapte. In What happened vertelt ze hoe het was om het op te nemen tegen Donald Trump, welke fouten ze maakte, hoe ze
omging met alle kritiek die ze kreeg en hoe ze het onverwachte verlies verwerkte. Hillary Clinton verloor de verkiezingen, maar is bij lange na niet gebroken of verslagen. Met haar meest
persoonlijke memoires tot nu toe richt ze zich tot iedereen die wil begrijpen wat er echt is gebeurd in 2016.
Honderd jaar in de toekomst is de wereld onherkenbaar veranderd. Vervuiling, ziekte en oorlog hebben de aarde verwoest en de menselijke beschaving heeft zich teruggetrokken in zwaar
beveiligde woongebieden. Logan Tom en Angel Perez zijn de laatste twee Ridders van het Woord met het vermogen de Duistere Horde te weerstaan. Ze begeven zich op een queeste om de
vernietiging van de Oude Wereld tegen te gaan. In Kinderen van Armageddon brengt Brooks zijn gave als verteller naar een nieuw hoogtepunt met dit adembenemende verhaal over goed
tegen kwaad.
'De samenwerking tussen Itsik Malpesj en mijzelf is mogelijk een van de meest onwaarschijnlijke literaire verbintenissen van de laatste tijd.' Zo begint De bibliotheek van onvervulde dromen.
Door zijn werk in een inmens archief ontmoet een katholieke Bostonse jongen, net eenentwintig geworden en afgestudeerd, Itsik Malpesj, een Russische Jood van in de negentig die beweert
de laatste Jiddische dichter in Amerika te zijn. Hij ontvangt van hem 22 grote registerboeken, niet gevuld met cijfers, maar met de memoires van Malpesj in het Jiddisch. Die memoires barsten
van de avonturen, drama's, teleurstellingen, gevaren, passie en humor, en hij besluit die ongehoord moeilijk taak op zich te nemen om ze te vertalen. Terwijl het leven en de geschiedenis van
Itsik en de zijnen stukje bij beetje aan de openbaarheid worden prijsgegeven, ontvouwt zich ook de levensloop van de vertaler. Van het revolutionaire Rusland naar de Lower East Side tijdens
de Depressie naar het eind-van-de-eeuwse Baltimore, en het verhaal wordt verteld door twee dichters - een die zich er zeer van bewust is en een die nog niet weet dat hij het is. De
bibliotheek van onvervulde dromen biedt een warme, wijze kijk op de voortdurende verrassingen die het leven biedt en de onontkoombare tand des tijds. Een verhaal over religie,
geschiedenis, liefde, taal en ... typografie, en vooral over hoe het geloof in woorden zelfs de dood van een taal kan opheffen.
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Een jonge weduwe die gevangen heeft gezeten voor moord op haar man, geeft een vrouwelijke privé-detective opdracht de ware moordenaar op te sporen.
An authoritative guide to the various systems related to navigation, control, and other instrumentation used in a typical aircraft Aircraft Systems offers an examination of the most recent
developments in aviation as it relates to instruments, radio navigation, and communication. Written by a noted authority in the field, the text includes in-depth descriptions of traditional
systems, reviews the latest developments, as well as gives information on the technologies that are likely to emerge in the future. The author presents material on essential topics including
instruments, radio propagation, communication, radio navigation, inertial navigation, and puts special emphasis on systems based on MEMS. This vital resource also provides chapters on
solid state gyroscopes, magnetic compass, propagation modes of radio waves, and format of GPS signals. Aircraft Systems is an accessible text that includes an investigation of primary and
secondary radar, the structure of global navigation satellite systems, and more. This important text: Contains a description of the historical development of the latest technological
developments in aircraft instruments, communications and navigation Gives several “interesting diversion” topics throughout the chapters that link the topics discussed to other developments
in aerospace Provides examples of instruments and navigation systems in actual use in cockpit photographs obtained during the authors work as a flight instructor Includes numerous worked
examples of relevant calculations throughout the text and a set of problems at the end of each chapter Written for upper undergraduates in aerospace engineering and pilots in training, Aircraft
Systems offers an essential guide to both the traditional and most current developments in aviation as it relates to instruments, radio navigation, and communication.
Hoeveel invloed kan een dier hebben? Hoeveel levens kan een kat veranderen? Hoe is het mogelijk dat een achtergelaten kitten een kleine bibliotheek in Iowa, en vandaar uit de hele wereld,
op stelten zette? Dit is het bijzondere verhaal van Dewey, de bibliotheekkat. Zijn leven begon niet heel voorspoedig. Hij was pas een paar weken oud toen hij in een van de koudste nachten
van het jaar werd achtergelaten in de inleverbak van de bibliotheek. De volgende ochtend vond Vicki Myron hem, meer dood dan levend, en zij verloor meteen haar hart. En zo zou het
voortaan alle bezoekers van de bibliotheek vergaan: Deweys enthousiasme en speelsheid, maar vooral zijn zesde zintuig voor mensen die zijn liefde en aandacht het hardst nodig hadden,
maakten van hem een wel heel onvergetelijke kat.
The gripping true tale of a devastating plane crash, the investigation into its causes, and the race to prevent similar disasters in the future. On the afternoon of April 4, 1977, Georgia housewife
Sadie Burkhalter Hurst looked out her front door to see a frantic stranger running toward her, his clothes ablaze, and behind him the mangled fuselage of a passenger plane that had just
crashed in her yard. The plane, a Southern Airways DC-9-31, had been carrying eighty-one passengers and four crew members en route to Atlanta when it entered a massive thunderstorm
cell that turned into a dangerous cocktail of rain, hail, and lightning. Forced down onto a highway, the plane cut a swath of devastation through the small town of New Hope, breaking apart and
killing bystanders on the ground before coming to rest in Hurst's front yard. Ultimately, only twenty-two people would survive the crash of Flight 242, and urgent questions immediately arose.
What caused the pilots to fly into the storm instead of away from it? Could the crash have been prevented? Southern Storm addresses these issues and many more, offering a fascinating
insider's look at this dramatic disaster and the systemic overhauls that followed it.
Met De reis van de Jerle Shannara, blaast `bestseller Brooks nieuw leven in de Shannara-reeks. Zo krijgt de familiegeschiedenis van de Ohmsfords er een triest hoofdstuk bij, en verkent de
lezer samen met Loper Boh, de laatste van de eens zo machtige druïden, de afgelegen gebieden van het welbekende Shannara. En in dit alles is een grote rol weggelegd voor een wonder
van nieuwe technologie: het luchtschip de Jerle Shannara. De Jerle Shannara is stuurloos en deels aan stukken geslagen. De bemanning is dood, gevangen genomen of opgejaagd door de
volgelingen van de Ilseheks. Loper is gevangen in een doolhof onder de ruïnen van Kastellaber. Hij wordt daar opgejaagd door een vreemde macht uit de Oude Wereld. Deze kolos, die alles
controleert wat er bovengronds en ondergronds gebeurt, wil maar één ding: totale vernietiging.
Thomas Wachter is de zevende zoon van een zevende zoon. Op zijn dertiende gaat hij in de leer bij Johannes Gregorius, een geestenjager die zijn geld verdient met het beschermen van mensen tegen
duistere wezens. Thomas heeft boemannen gebonden, afgerekend met een heks en strijd geleverd met de verderver in de catacomben van de kathedraal. Nu moet hij met de geestenjager de strijd aangaan
met de drie allergevaarlijkste heksenkringen, die hun verderfelijke krachten bundelen: alleen zo zijn ze sterk genoeg om het te kunnen opnemen tegen het meest macabere, absolute kwaad: de duivel zelf.
Met lood in de schoenen vertrekken ze. Maar amper onderweg gebiedt de geestenjager Thomas huiswaarts te keren om de koffers op te halen die zijn moeder voor hem achterliet. Welke duistere geheimen
bevatten die koffers? Bieden ze de hulp die Thomas en zijn meester zo hard nodig zullen hebben of brengen de koffers Thomas familie in veel grotere problemen?
Een eerzame weduwe en grootmoeder krijgt van de Amerikaanse geheime dienst de opdracht in Istanbul een overgelopen communistische agente op te sporen.
Nog nooit schreef Brad Thor een actueler boek en Foreign Agent wordt door velen nu al gezien als een nieuw indrukwekkend hoogtepunt in zijn schrijfcarrière. In Washington breekt paniek uit: hoe is het
mogelijk dat de informatie over de geheime missie is uitgelekt? Scot Harvath - half spion, half commando - wordt ingeschakeld om antwoorden te vinden. Zijn koortsachtige zoektocht brengt hem van
Molenbeek in Brussel naar kraakpanden in Berlijn en van villa's in Beieren naar stof ge dorpjes in door IS bezet gebied
Geroemd door iedereen van Steve Jobs en Jeff Bezos tot Malcolm Gladwell, is dit boek een bijbel voor iedereen die begrijpt dat je ontwrichtende veranderingen een stap voor moet zijn. Deze bestseller
presenteerde als eerste de baanbrekende gedachte dat fantastische bedrijven ten onder kunnen gaan, juist omdat ze alles goed doen – voor hun bestaande klanten. Ze worden links en rechts ingehaald door
nieuwkomers die, met aanpassingen aan de technologie of dienst, nieuwe klanten weten te vinden. Denk aan Apple en Tesla, die respectievelijk de telefoon- en auto-industrie op hun kop zetten. Bedenker
Clayton Christensen legt uit hoe dit kan gebeuren, en wat een bedrijf kan doen om hetzelfde lot te ontlopen. Het innovatiedilemma is ‘een waarschuwing voor ondernemers die zich onverslaanbaar achten –
en een bron van inspiratie voor hen die klaarstaan om ze te verslaan’.
De joodse Ruth (8) en haar moeder emigreren rond de eeuwwisseling van Rusland naar Amerika. Ruth voelt zich daar al gauw thuis, maar moeder weigert zich aan te passen.
Nog nooit is het eerste jaar van een Amerikaanse president zo stormachtig verlopen als dat van Donald Trump. Journalist Michael Wolff wist door te dringen tot de binnenste kringen van het Witte Huis en
sprak er met tweehonderd ooggetuigen. In Vuur en woede vertelt hij het ware verhaal van de opvliegende en onvoorspelbare president en zijn entourage. Vuur en woede is een onschatbare bron van nieuwe
informatie over de chaos rondom Donald Trump. Michael Wolff beschrijft onder meer wat Trumps medewerkers werkelijk van hem vinden; wat Trump ertoe bewoog om te beweren dat hij door zijn voorganger
Obama werd afgeluisterd; wat de ware reden was van het ontslag van James Comey als FBI-directeur; wie het brein van Trumps regering is na het ontslag van Steve Bannon; en hoe je tot Trump moet
doordringen. Nooit eerder heeft een Amerikaanse president zijn landgenoten zo tegen elkaar opgezet. En nooit eerder heeft een boek over een president zo veel stof doen opwaaien. Vuur en woede is het
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briljant geschreven, adembenemende relaas van een jaar van machtsstrijd en verdeeldheid in het machtigste land ter wereld. Michael Wolff schreef reeds zes boeken en schrijft voor onder meer Vanity Fair,
New York, USA Today en The Guardian. Hij woont in New York en heeft vier kinderen.
Een vrouwelijke privé-detective krijgt tot taak de zuster van een oudere, welgestelde vrouw op te sporen omdat er een erfenis geregeld moet worden.
Erin Kelley en Darcy Scott, twee succesvolle jonge vrouwen in New York en hartsvriendinnen sinds de collegebanken, besluiten voor de grap te helpen bij de research voor een tv-documentaire over
contactadvertenties. Ze schrijven brieven, sturen fotos en maken afspraakjes. Het lijkt aanvankelijk een onschuldig vermaak, tot op een dag Erin plotseling verdwijnt. Een paar dagen later wordt ze gevonden
vermoord, met aan de ene voet een dansschoen en aan de andere voet haar eigen schoen. Tijdens het politie-onderzoek blijkt dat Erin niet het eerste slachtoffer is. Mary Higgins Clark, ook wel `De Koningin
van de Spanning genoemd, is van Ierse afkomst en geboren en getogen in New York. In totaal heeft ze al meer dan dertig thrillers op haar naam staan, stuk voor stuk internationale bestsellers. Ze heeft vele
prijzen, eredoctoraten en onderscheidingen ontvangen. Over de thrillers van Mary Higgins Clark: 'Vakkundig geschreven.' VN Detective & Thrillergids 'Griezel en genoeglijkheid.' de Volkskrant

An illustrated technical guide to the Boeing 737 aircraft. Containing extensive explanatory notes, facts, tips and points of interest on all aspects of this hugely successful airliner
and showing its technical evolution from its early design in the 1960s through to the latest advances in the re-engined MAX. The book provides detailed descriptions of systems,
internal and external components, their locations and functions, together with pilots' notes, a detailed guide to airtesting and technical specifications. It is illustrated with over 500
black & white photographs, diagrams and schematics. Chris Brady has written this book after many years developing the highly successful and informative Boeing 737 Technical
Site, known throughout the world by pilots, trainers and engineers as the most authoritative open source of information freely available about the 737. THIS IS THE POCKET
SIZE, B&W, BOUND VERSION. FOR OTHER SIZES, BINDINGS, COLOUR OR EPUB VERSIONS, PLEASE SEE OTHER LISTINGS.
Emerson Montgomery, een bekend politiek verslaggever, vertelt over zijn persoonlijke opvattingen over Martin Wagner, de 45e president van de Verenigde Staten. Hij vergelijkt
Wagner met andere wereldleiders en constateert de overeenkomsten met hen. Emerson voegt persoonlijke anekdotes toe uit ervaring met de president en die van zijn familie en
collega's.
Mijn leven is niet wat je normaal zou noemen. Vanaf mijn geboorte heb ik veel uitdagingen meegemaakt en overwonnen om de persoon te worden die ik nu ben. Het leven is
zelden gemakkelijk, zelfs als het voor anderen zo lijkt. Iedereen heeft op zijn eigen manier met zijn eigen tegenslagen te maken. De meesten zwijgen over hun worstelingen in de
overtuiging dat ze een last zullen zijn voor hun dierbaren. Na het lezen van mijn verhaal, hoop ik de boodschap over te brengen, You Are Not Alone. Je bent sterk dan je denkt
en ik geloof dat je een overlever bent.
Ooit was Neely Crenshaw de sportheld van het stadje Messina, de grote belofte die een succesvolle carrière te wachten stond. Nu keert hij terug om afscheid te nemen van Eddy
Rake, zijn vroegere coach die op sterven ligt. Maar wat is er in het verleden precies gebeurd tussen Neely en Rake?
An illustrated technical guide to the Boeing 737 aircraft. Containing extensive explanatory notes, facts, tips and points of interest on all aspects of this hugely successful airliner
and showing its technical evolution from its early design in the 1960s through to the latest advances in the re-engined MAX. The book provides detailed descriptions of systems,
internal and external components, their locations and functions, together with pilots' notes, a detailed guide to airtesting and technical specifications. It is illustrated with over 500
black & white photographs, diagrams and schematics. Chris Brady has written this book after many years developing the highly successful and informative Boeing 737 Technical
Site, known throughout the world by pilots, trainers and engineers as the most authoritative open source of information freely available about the 737. THIS IS THE B&W
PERFECT BOUND VERSION. FOR FULL COLOUR, HARDBACK, COIL BOUND, POCKET SIZE OR EPUB VERSIONS, SEE OTHER LISTINGS.
Het ene moment ziet de toekomst van June Nealon en haar gezin er rooskleurig uit, het volgende moment wordt ze geconfronteerd met de moord op haar man en een van haar
kinderen. De dader, Shay Bourne, wordt ter dood veroordeeld. De wereld heeft hem niets gegeven, en hij heeft de wereld niets te bieden. Dan gebeurt er iets wat alles verandert
voor hem. Nu krijgt hij nog een laatste kans op verzoening. Junes elfjarige dochter Claire heeft een nieuw hart nodig en dat wil Shay haar geven. Maar zal June zijn aanbod
kunnen accepteren?
Moira verscheen aan de buitenwereld als een sterke maar medelevende vrouw die vrijuit van zichzelf gaf zonder aan haar vriendelijkheid te denken. De mensen om haar heen
geloofden dat niets haar verbaasde en hoewel ze omging met mensen in crisis, leek het haar nooit een negatief effect te hebben. Maar toen ze haar beste vriendin en
vertrouwelinge verloor, dacht ze dat haar wereld weer uit elkaar zou vallen. Het was op dat moment dat Chance in haar leven kwam en haar meenam op een emotionele reis die
ze niet snel zou vergeten. Chance was een knappe en charmante oudere man die haar de broodnodige aandacht schonk waar ze zo lang naar had verlangd. Maar toen er
geheimen boven water kwamen over de man op wie ze verliefd was geworden, merkte Moira dat ze wenste dat hij nooit in haar leven was gekomen.
Nicolae Carpathia, de Antichrist, ontheiligt de herbouwde tempel en roept zichzelf tot god uit. Daarmee verbreekt hij het zevenjarige verbond met Israël en ontketent hij de
vreselijke toorn van God. De Grote Verdrukking - de laatste drieënhalf jaar van de Verdrukking - is begonnen...
In de zeventiende eeuw begon de emigratie vanuit Europa naar Amerika. De eerste stop voor veel Europeanen was Manhattan, een eiland met de functie van een pier in de
oceaan. Alleen op het uiterste puntje leefden mensen. Een bonte verzameling: Noren, Duitsers, Italianen, Afrikanen, Bohemen, mohikanen en leden van andere indiaanse
volken, maar ook een grote groep afkomstig uit de Lage Landen. Al deze mensen vonden een manier om samen te leven op de grens tussen chaos en orde, tussen vrijheid en
verdrukking. Het waren piraten, smokkelaars, handelaren, hoeren en boeren. De Amerikaanse geschiedenis is geschreven door de Engelsen. In hun verhalen is er bijzonder
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weinig ruimte voor de grote rol die de Lage Landen hebben gespeeld. In Nieuw Amsterdam wordt deze rol in een helder daglicht geplaatst. Russell Shorto toont aan hoe groot de
invloed van die jaren â Nieuw Amsterdamâ waren voor het huidige New York.
'De Da Vinci Code heeft een verpletterende indruk op me gemaakt. Het is niet alleen spannend van begin tot eind, maar ook erg leerzaam.' Mordin, Scholieren.com De Da Vinci
Code is een van de beroemdste thrillers aller tijden. Een bloedstollend avontuur waarin je meteen van alles opsteekt van geschiedenis, kunst en geloof. Voor deze speciale
jeugdeditie heeft Dan Brown zijn verhaal bewerkt en ingekort. Professor Robert Langdon loopt in Parijs een afspraak mis met een medewerker van het Louvre; die blijkt kort
daarvoor te zijn vermoord. Voor de politie is Langdon de belangrijkste verdachte. Geholpen door Sophie Neveu slaat Langdon op de vlucht. Hij weet dat de conservator
aanwijzingen heeft achtergelaten die alleen hij kan ontcijferen. Met Neveu begint hij een speurtocht naar de reden van de moord. Maar de politie en de moordenaar zitten hun op
de hielen... Dan Browns wereldberoemde boeken, De Da Vinci Code, Het Bernini Mysterie (Angels & Demons) en Inferno, zijn verfilmd.
Door een wervelstorm komt Dorothy terecht in het Land van Oz. Met haar vrienden wil zij de tovenaar om verschillende gunsten vragen.
Wanneer een rustig eiland in een rumoerig vakantiecomplex wordt veranderd, is niet iedereen het daarmee eens: sabotagedaden volgen, waarbij zelfs doden vallen.
Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties en ervaringen die betekenis geven aan ons leven, en werkte de afgelopen zeven jaar nauw
samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze ontdekte dat allerlei bedrijfstakken, van kleine start-ups tot Fortune 50-bedrijven, met dezelfde vraag
worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger leiders en hoe verankeren we moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe boek combineert Brené haar onderzoeksresultaten
met persoonlijke verhalen en voorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt leiderschap: vanuit het hart en vol moed.
This book is the first of a series of volumes that cover the topic of aerospace actuators following a systems-based approach. This first volume provides general information on
actuators and their reliability, and focuses on hydraulically supplied actuators. Emphasis is put on hydraulic power actuators as a technology that is used extensively for all
aircraft, including newer aircraft. Currently, takeovers by major corporations of smaller companies in this field is threatening the expertise of aerospace hydraulics and has
inevitably led to a loss of expertise. Further removal of hydraulics teaching in engineering degrees means there is a need to capitalize efforts in this field in order to move it
forward as a means of providing safer, greener, cheaper and faster aerospace services. The topics covered in this set of books constitute a significant source of information for
individuals and engineers seeking to learn more about aerospace hydraulics.
The Britannica Book fo the Year 2011 provides a valuable viewpoint on the people and events that shaped the year. In addition to keeping the Encyclopaedia Britannica updated,
it serves as a great reference source for the latest news on the ever-changing populations, governments, and economies throughout the world.
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