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Lists citations with abstracts for aerospace related reports obtained from world wide sources and announces documents that have recently
been entered into the NASA Scientific and Technical Information Database.
De wachtpost is de 25ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child. Hij schreef het samen met zijn broer Andrew Child. Jack
Reacher stapt uit de bus in Nashville, Tennessee, op zoek naar eten, een bed en wat goeie oude countrymuziek. Maar als hij vervolgens een
groep muzikanten tegen het lijf loopt die zijn afgezet door een gewetenloze cafébaas, voelt hij zich genoodzaakt in te grijpen... Jack Reacher
hoopt weer op het beste en houdt rekening met het ergste. De ‘uiterst verslavende serie’ volgens The New York Times gaat verder in
teamverband. Bestsellerauteur Lee Child schrijft vanaf nu samen met zijn broer Andrew Child. En dat belooft wat!
Just as Alex Cross is beginning to feel that life is good and he is finally coming out of the depression he's been in since the death of his wife,
he is called to Union Station train terminal - a man is on the loose, firing at random into the swarming crowds of travellers. Psychopath Gary
Soneji seems determined to go down in a blaze of glory, and he wants Alex Cross to be there. Will this be the final showdown
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data
licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media,
digital and mobile entertainment issues and trends.
Het huis van Ellie Cox, een goede vriendin van Alex Cross, is de plaats delict van een van de ergste moordzaken die Alex ooit heeft
meegemaakt. De zoektocht naar de moordenaar leidt hem en zijn partner Brianna Stone naar de Nigeriaanse onderwereld van Washington
DC. Ze komen uit bij een verbazingwekkend goed georganiseerde groep tieners, die wordt geleid door een krachtige, duivelse man: de
Afrikaanse maffiabaas Tiger. Net wanneer Brianna en Alex denken dat ze de moordenaar te pakken hebben, verdwijnt hij zonder enig spoor.
Alex beseft dat hij hem naar Afrika moet volgen. En ook dat hij dit alleen moet doen. Cross Country leest als een ijzingwekkende achtbaan:
James Patterson zet de lezer continu op het verkeerde been en weet de spanning als nooit tevoren op te voeren. Het is de meeslependste
Alex Cross-thriller tot nog toe, een serie waarvan wereldwijd al meer dan vijftig miljoen exemplaren zijn verkocht!

Compleet en intiem portret van Lou Reed als kunstenaar en als mens Auteur Anthony DeCurtis over zijn Lou Reed-biografie: ‘De
gedachte om dit boek te schrijven ontstond kort na Lou’s dood in 2013. Maar ik aarzelde. Het is niet iets wat hij op prijs zou
hebben gesteld, en ik zou het, toen hij nog leefde, niet geschreven hebben. In mijn boek wordt Lou niet altijd afgebeeld zoals hij
zelf gezien wilde worden. Aspecten van zijn seksleven, zijn drugsgebruik en zijn wreedheid waar hij zich later voor schaamde en
die hij het liefst had uitgevlakt, worden tot in detail besproken. Maar dat geldt ook voor zijn gulheid en goedheid, zijn talent, zijn
visie en zijn genialiteit. Dus ook al laat dit boek hem niet zien zoals hij gezien wilde worden, ik laat hem zien zoals hij was. En –
daar ben ik van overtuigd – zoals Lou zelf wist dat hij was. Het is een compleet en intiem portret van Lou Reed als kunstenaar en
als mens, het soort portret dat iemand van zijn klasse verdient.
Log Home Design is the preferred, trusted partner with readers in simplifying the process of becoming a log home owner. With its
exclusive focus on planning and design, the magazine's friendly tone, practical content and targeted advertising provide the
essential tools consumers need – from the crucial preliminary stages through the finishing touches of their dream log home.
Rechercheur Lauren Stillwell is niet het type vrouw dat snel opgeeft. Dus wanneer ze haar man een hotel ziet verlaten in het
gezelschap van een jonge blonde vrouw, besluit ze hem terug te pakken. Maar haar wraakactie loopt compleet verkeerd af en ze
ziet haar wereld stukje bij beetje in een hel veranderen. Wat een ordinaire affaire had moeten zijn, draait uit op een nachtmerrie
wanneer ze getuige is van een misdaad met dodelijke afloop. Het huiveringwekkende geheim dreigt haar leven te verscheuren,
want welke keuze ze ook maakt, het zal haar altijd duur komen te staan. De affaire is een wervelende thriller over liefde,
verlangens en levensgevaarlijke geheimen, die de lezer continu zal verrassen en uiteindelijk ademloos achterlaten.
High Art Lite takes a cool and critical look at a much-hyped subject-British art of the 1990s. With artists like Damien Hirst, Sarah
Lucas, Dake & Dinos Chapman, and Tracey Emin acquiring a media profile similar to pop stars, British art has reinvented itself
and successfully courted a wider popularity than it has ever enjoyed before. On the face of it, much of their art has looked like
simple bad behavior-using chopped up animals, pornography and sexually explicit dolls as its material, or building up the features
of a child murderer using tiny hand-prints. Yet their art has been both accessible and sophisticated, appealing to the mass media
and to the elite art world alike. But has it done so at the price of dumbing art down, reducing it to the level of any other consumer
enterprise, and losing what is distinctive about it? Other than as publicity-fodder, how seriously does it take the new audience that
it has so effectively courted? In this accessible and generously illustrated book, Julian Stallabrass provides a sustained analysis of
the British art scene, exploring the reasons for its popularity and examining in detail the work of the leading figures.
Een grootse roman over macht, geloof, compassie en liefde De zeventienjarige Marie de France wordt weggestuurd van het hof
van Eleonora van Aquitanië omdat ze te ruw en te grof is voor het huwelijk of het hoofse leven. Tegen haar zin in reist ze af naar
Engeland, waar ze aangesteld wordt als priores van een vervallen abdij. Bij aankomst is Marie geschokt door de toestand van de
nonnen, die honger lijden en een zwakke gezondheid hebben, maar gaandeweg vindt ze haar plaats in het dagelijks leven van het
collectief. Haar verlangen naar haar familie, haar vaderland en haar jeugdige passies maken plaats voor iets nieuws: een
onvoorwaardelijke toewijding aan de zusters en een stellige overtuiging van haar goddelijke visioenen. Marie, geboren in een
familie van vrouwelijke strijders en kruisvaarders, is vastberaden om een nieuwe koers in te slaan met de vrouwen die ze nu leidt
en beschermt. Maar is haar nieuw gevonden geloof sterk genoeg in een wereld die zo snel op beangstigende wijze verandert, een
wereld die geen plaats lijkt te hebben voor mensen als Marie?

CMJ New Music Report is the primary source for exclusive charts of non-commercial and college radio airplay and
independent and trend-forward retail sales. CMJ's trade publication, compiles playlists for college and non-commercial
stations; often a prelude to larger success.
Whether it's a novel, memoir, diary, poem, or drama, a common thread runs through the literature of the Nazi
Holocaust--a "motif of personal testimony to the dearness of humanity." With that perspective the expert authors of
Encyclopedia of Holocaust Literature undertake profiling 128 of the most influential first generation authors who either
survived, perished, or were closely connected to the Holocaust. Arranged alphabetically by author, the entries are
organized into three primary divisions: (1) an opening section on why the author's work is significant or distinctive; (2) a
section containing biographical information, followed by (3) a critical examination of the highlights of the author's work.
The Encyclopedia is intended for all students and teachers of the Holocaust, regardless of their levels of learning.
Een 9-jarige jongen vertelt over zijn vriendje Jamie, die is gestorven nadat hij door een bij is gestoken. Maar gelukkig
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begrijpen de mensen om hem heen hoe hij zich voelt.
Sam en de schaduwridders is een hilarische graphic novel van Lincoln Peirce, auteur van de succesvolle
graphicnovelserie Niek de Groot. Voor lezers van 8 jaar en ouder. Met oom Berend, troubadour zonder publiek, reist
Sam door het land. Sam is voorbestemd om troubadour te worden, maar zou liever ridder zijn. Wanneer de beruchte
koning Brutus oom Berend ontvoert, komt Sam in actie met een paar weeskinderen en een gepensioneerde tovenaar.
Stuk voor stuk hebben ze een uniek talent. Als schaduwridders willen zij niet alleen oom Berend bevrijden, maar ook het
koninkrijk in zijn oude glorie herstellen.
Is het zover? Maakt de tweede komst eindelijk zijn aantrede? Een jonge priester in Rome is er als enige volledig van
overtuigd wanneer twee jonge maagden in 1987 op mysterieuze wijze zwanger raken. Volgens de Fatimaprofetie gaat de
wedergeboorte van Jezus gepaard met de komst van de duivel. Wie van de meisjes is zwanger van de redder en wie van
de vernietiger? De Romeinse priester begint een onderzoek in Newport en Ierland en bereidt zich voor op de zondige
taak die hem te wachten staat... De Amerikaanse James Patterson (1947) is een van de succesvolste auteurs op dit
moment met meer dan 300 miljoen verkochte exemplaren en 1 miljoen verkochte e-books wereldwijd. Maar liefst 114
boeken kwamen op de New York Times bestseller lijst, waarvan 67 op nummer 1 stonden. Dat is een Guinness World
Record! Geen enkele Patterson thriller laat zijn lezers onberoerd, maar zijn bekendste werken zijn de thriller reeksen
over ‘Alex Cross’, verfilmd met Morgan Freeman in de hoofdrol, en de ‘Women’s Murder Club’-reeks, dat verfilmd is
tot serie en in 2007 te zien was op de Nederlandse televisie. In 2015 won Patterson de Literatuur Award van de National
Book Foundation voor zijn inzet om meer Amerikanen aan het lezen te krijgen. Voor zijn thrillers, maar ook enkele
romans en kinderboeken, heeft hij meerdere prestigieuze onderscheidingen ontvangen, waaronder de Edgar Award.
Includes Geographical index.
Wat is een goede psychopaat? En hoe kan het leren denken als een psychopaat je vooruithelpen? Professor Kevin
Dutton bestudeert al zijn hele carrière psychopaten. Toen hij SAS-held Andy McNab tijdens een onderzoeksproject
ontmoette, deed hij een verrassende ontdekking. McNab is een gediagnosticeerd psychopaat, maar wel een goede
psychopaat. In tegenstelling tot een slechte psychopaat is hij in staat om bepaalde eigenschappen, zoals
meedogenloosheid, onbevreesdheid, geweten en empathie, te versterken of te onderdrukken. Zo haalt hij het beste uit
zichzelf – en anderen – in allerlei verschillende situaties. De bijzondere ervaringen van McNab en de expertise van
Dutton laten zien hoe een psychopaat denkt en wat dat voor ons kan betekenen. Wat willen we werkelijk in dit leven en
hoe kunnen we kwaliteiten als charme, rust onder druk, zelfvertrouwen en moed ontwikkelen en gebruiken om te krijgen
wat we willen? De goede psychopaat is een uniek en vermakelijk handboek dat je de weg wijst naar zelfontplooiing in
zowel je privéleven als je carrière. Bestsellerauteur Andy McNab, bekend van de thrillerreeks rond actieheld Nick Stone,
is het pseudoniem van een voormalig Brits Special Air Service-soldaat. Hij werd wereldberoemd toen hij na de Eerste
Golfoorlog in 1993 zijn verslag van de mislukte SAS-missie Bravo Two Zero publiceerde. Voor deze missie ontving hij
o.a. de Distinguished Conduct Medal. Professor Kevin Dutton is onderzoekspsycholoog aan het Calleva Research
Centre for Evolution and Human Science van de universiteit van Oxford. Eerder schreef hij het boek De lessen van de
psychopaat.
In v.1-8 the final number consists of the Commencement annual.
First published in 2001. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Alex Cross is een van de eerste personen die op de hoogte worden gesteld als de zoon en dochter van de Amerikaanse
president blijken te zijn ontvoerd. Hij probeert het onderzoek op te zetten, maar wordt van verschillende kanten
tegengewerkt. Iemand achter de schermen lijkt zijn invloed bij de fbi, de cia en de veiligheidsdienst aan te wenden om
Alex Cross van de zaak te houden. Wanneer vervolgens de watertoevoer van de stad besmet raakt, komt Alex op het
spoor van een samenzwering die heel Amerika in gevaar brengt. Als de ontknoping van beide zaken nadert, wordt Alex
gedwongen een beslissing te nemen die indruist tegen alles waar hij voor staat - een beslissing die de toekomst van het
hele land kan veranderen.
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