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The monograph covers the fundamentals and the consequences of extreme geophysical phenomena like asteroid
impacts, climatic change, earthquakes, tsunamis, hurricanes, landslides, volcanic eruptions, flooding, and space weather.
This monograph also addresses their associated, local and worldwide socio-economic impacts. The understanding and
modeling of these phenomena is critical to the development of timely worldwide strategies for the prediction of natural
and anthropogenic extreme events, in order to mitigate their adverse consequences. This monograph is unique in as
much as it is dedicated to recent theoretical, numerical and empirical developments that aim to improve: (i) the
understanding, modeling and prediction of extreme events in the geosciences, and, (ii) the quantitative evaluation of their
economic consequences. The emphasis is on coupled, integrative assessment of the physical phenomena and their
socio-economic impacts. With its overarching theme, Extreme Events: Observations, Modeling and Economics will be
relevant to and become an important tool for researchers and practitioners in the fields of hazard and risk analysis in
general, as well as to those with a special interest in climate change, atmospheric and oceanic sciences, seismotectonics, hydrology, and space weather.
Earth ScienceReadingMcDougal Littell/Houghton MifflinHeath Earth ScienceGetting It Right in Science and MedicineCan
Science Progress through Errors? Fallacies and FactsSpringer
In Context is an intermediate-level, integrated reading text which combines high-interest contemporary topics with
comprehensive skill strategy practice.
Vaticaan, waar een bankschandaal een strijd heeft ontketend onder de kardinalen. Een zeer verdienstelijk boek sterk genoeg om uit te kijken
naar de volgende delen. **** Thrillergids Vrij Nederland Mooi opgebouwde, spannende sfeervolle thriller, met de jonge Nic Costa als
veelbelovende sympathieke nieuwe held - NBD
Op een vroege zaterdagochtend wordt een dode gevonden op de Piazza de Renzi in Rome. Aanvankelijk lijkt het om een dronken zwerver te
gaan, die een ongelukkige val heeft gemaakt. Maar al snel blijkt dat het Henry Treacy is, een uiterst getalenteerde kunst - vervalser. Alec
Blumes nieuwsgierigheid is direct gewekt. Samen met rechercheur Catarina Mattiola, die hiermee aan haar eerste moordzaak werkt, gaat hij
op onderzoek uit.
Liverpool, 1823; na de dood van haar moeder is de elfjarige Linnet overgeleverd aan de grillen van haar stiefvader. Na de eerste keer,
waarbij hij zelf toekijkt, dwingt hij haar dagelijks tot prostitutie, na afloop van haar lange werkdag in de boekbinderij. Op een avond wordt ze
mishandeld door een perverse klant die haar prachtige blonde haar afknipt en haar zwaar verwondt aan haar linkerborst. Ze balanceert op
het randje van de dood en besluit daarna haar stiefvader voorgoed te verlaten. Ze huurt een kamer bij een hoerenmadam en terwijl ze het
eeuwenoude beroep uitoefent, spaart ze voor de overtocht naar Amerika, waar ze met haar ongeboren kind een nieuw leven hoopt te
beginnen. Maar ze wordt beroofd en haar kind wordt dood geboren. Dan is er eindelijk iemand die zich over haar ontfermt, en na een periode
van relatieve rust krijgt ze de kans om haar geluk in India te beproeven, een kans die ze met beide handen aangrijpt. In Calcutta leert ze als
respectabele jonge vrouw de luxe van het koloniale leven kennen en terwijl ze betoverd raakt door de kleuren en geuren van India, wordt ze
toch door haar oude leven ingehaald en ziet ze zich gedwongen een ingrijpend besluit te nemen...

De deur knalde opnieuw, waarna de stem werd afgekapt, maar het kwaad was al geschied. De heldere gestalte van
Yorindesarinen zakte weer weg in de herinnering en Malian was plotseling geen held meer uit liederen en verhalen, maar een
halfwassen meisje in groezelige kleren. In het verre noorden van de wereld Haarth ligt de bergketen die wordt aangeduid als de
Muur van de Nacht. Deze natuurlijke verdedigingslinie wordt bewaakt door de negen Huizen van de Derai. De Muur vormt het
laatste bastion tussen de volkeren van Haarth en de Zwerm der Duisternis, de eeuwenlange aartsvijanden van de Derai die zich
ophouden aan de andere kant van de Muur. Nu maakt de Zwerm der Duisternis zich opnieuw op voor een grootscheepse aanval
op de Muur van de Nacht en de negen Huizen. Zal Malian, het Kind van de Nacht, in staat zijn het aanstormende tij te keren? Dit
is een verschrikkelijk goeie combinatie van coming-of-age fantasy en queeste-fantasy. De inzichten in de krijgercultuur van de
Derai reiken diep. SFRevu
Smakelijke culinaire thriller over de schone schijn van restaurants en het voedsel dat er geserveerd wordt, gesitueerd op het door
de maffia geteisterde Sardinië. Gigi Vianello is de charmante, zwierige eigenaar van een duur restaurant in Cagliari, Chez Momò
geheten. Zijn ogen hebben een verschillende kleur: een blauw en eengroen oog, wat hem een merkwaardige uitstraling geeft. Hij
heeft zijn leven in Venetië als drugsdealer in discotheken in allerijl moeten verlaten en zich gevestigd op Sardinië, waar zijn naam
niet bekend is en hij niet zo snel door de politie gezocht zal worden. Hij is geen standaard crimineel die met pistolen zwaait en met
geweld macht probeert te verwerven, maar eerder een onfatsoenlijke ondernemer die zijn vak goed verstaat: groothandel in
afgekeurde voedingsmiddelen. Hij koopt en verkoopt sjiek voedsel in alle uithoeken van de wereld. Voedsel dat in de
supermarkten terechtkomt, in dure restaurants of in de gaarkeukens van weeshuizen. Een markt die beheerst wordt door een
nieuwe maffia die brutaal en gewetenloos haar gang gaat in een maatschappij waarin blijkbaar op alle gebieden geknoeid wordt
en ook voedsel niet meer te vertrouwen is.
Roemenië, jaren vijftig. Bij de ingang van een ziekenhuis wordt een man gevonden, kwetsbaar als een baby. Hij heeft geen
identiteitspapieren bij zich en zegt geen woord, en het duurt dagen voordat men ontdekt dat hij doofstom is. Safta, een jonge
zuster, voorziet hem van papier en potloden. Oneindig traag verschijnen zijn herinneringen op papier: een heuvelrug, een stal, een
automobiel, een landhuis, honden, spiegelkamers en samowars uit een verdwenen wereld. Safta deelt deze herinneringen, want
zij groeide op in hetzelfde landhuis als de doofstomme man die Augustin blijkt te heten. Hij als zoon van de kok, zij als dochter van
de rijke bewoners. Terwijl Safta's wereld steeds groter werd - ze leerde talen, de maatschappij en liefde kennen - bleef die van
Augustin klein en onveranderlijk. Safta vertrok voordat de oorlog uitbrak, Augustin bleef achter en hun levens namen voorgoed
een andere wending, om na een aantal jaar weer bij elkaar te komen. Schilder van stilte is een intense roman over verlies en
hoop.

Langs de Tiber wordt het goed geconserveerde lijk van een tienermeisje gevonden, gekleed in een klassieke toga.
Patholoog Teresa Lupo denkt dat het een eeuwenoud slachtoffer van een heidens ritueel betreft. Dan wordt een Engelse
tiener ontvoerd. Het meisje vertoont uiterlijke overeenkomsten met het recent gevonden slachtoffer, dat pas zestien jaar
geleden vermoord blijkt te zijn. Het team van Nic Costa ontdekt dat de rituelen ter ere van Bacchus nog altijd uitgevoerd
worden... Het Bacchus offer is een politieroman vol vaart, dreiging en onverwachte wendingen. Ik heb ervan genoten. Page 1/2
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Crimezone.nl Hewsons sterkste punt is de spanning in het verhaal houden door dicht bij de oorzaak van alle kwaad te
blijven: de mens zelf. - Nu.nl
Tom Meron is een gelukkig getrouwde vader van twee kinderen die een kalm leventje leidt en nog nooit in de problemen
is geweest. Maar op een rustige zaterdagmiddag ontvangt hij een telefoontje dat zijn leven voorgoed zal veranderen: zijn
vriend Jack Calley, een succesvolle advocaat, schreeuwt om hulp. En dan hoort Tom door de telefoon hoe Jack wordt
vermoord. Zijn laatste woorden, gericht aan de moordenaar, zijn het adres waar Tom met zijn gezin woont. Verward en
doodsbang ontvlucht Tom het huis. Dan blijkt dat zijn vrouw wordt vermist, er een lijk in haar kantoor is gevonden en de
politie de jacht op hem heeft geopend. En terwijl Jacks moordenaar hem op de hielen zit, heeft Tom geen flauw idee wat
er allemaal aan de hand is...
Dwight Wilmerding is pas achtentwintig jaar oud, maar zit al midden in een midlifecrisis. Op zich niet vreemd: hij woont
met wat vage vrienden in een klein appartement en zijn baan als helpdeskmedewerker bij de farmaceutische gigant
Pfizer is niet bepaald sfeerverhogend. Daarbovenop lijdt hij ook nog eens aan aboulie: chronische besluiteloosheid die zo
ver gaat dat hij enkel een besluit kan nemen door erom te tossen. Aangemoedigd door een van zijn kamergenoten
onderwerpt hij zich aan een farmaceutisch experiment dat hem van zijn besluiteloosheid moet genezen. Wanneer hij
pfired wordt door Pfizer en uitgenodigd door een vriendinnetje van de middelbare school om naar Ecuador te komen,
reist hij abrupt af naar Zuid-Amerika. Probleem is alleen dat Dwight maar niet kan besluiten of de pillen die hij slikt
werken of niet. Diep in de jungle wordt zijn romantische ontsnapping een hilarische reis, op zoek naar
verantwoordelijkheid, kennis en liefde.
Drie lange verhalen over de belevenissen en ervaringen van verschillende Amerikanen in India, waardoor hun kijk op het
land drastisch verandert.
Meneertje Verkeerd draagt twee verschillende schoenen, en doet zijn tandpasta op het verkeerde uiteinde van zijn
tandenborstel. Kortom: er gaat een boel verkeerd in zijn leven. Maar dan ontmoet hij Meneertje Juist. En hoe dat afloopt
De dunne witte boekjes met grappige verhalen over de Meneertjes en Mevrouwtjes zijn weer helemaal terug! Ideaal als
klein cadeautje voor elke gelegenheid. Voor iedereen is er wel een toepasselijke titel. Wist je dat er wereldwijd elke 2,5
seconde een Meneertje of Mevrouwtje-boek wordt verkocht? Meneertje Kietel in 1976 is bedacht door het zoontje van
Roger Hargreaves? er nu 48 verschillende titels in het Nederlands leverbaar zijn? Spaar ze allemaal!
This book advocates the importance and value of errors for the progress of scientific research! Hans Kricheldorf explains
that most of the great scientific achievements are based on an iterative process (an ‘innate self-healing mechanism’):
errors are committed, being checked over and over again, through which finally new findings and knowledge can arise.
New ideas are often first confronted with refusal. This is so not only in real life, but also in scientific and medical research.
The author outlines in this book how great ideas had to ripen over time before winning recognition and being accepted.
The book showcases in an entertaining way, but without schadenfreude, that even some of the most famous discoverers
may appear in completely different light, when regarding errors they have committed in their work. This book is divided
into two parts. The first part creates a fundament for the discussion and understanding by introducing important concepts,
terms and definitions, such as (natural) sciences and scientific research, laws of nature, paradigm shift, and progress (in
science). It compares natural sciences with other scientific disciplines, such as historical research or sociology, and
examines the question if scientific research can generate knowledge of permanent validity. The second part contains a
collection of famous fallacies and errors from medicine, biology, chemistry, physics and geology, and how they were
corrected. Readers will be astonished and intrigued what meanders had to be explored in some cases before scientists
realized facts, which are today’s standard and state-of-the-art of science and technology. This is an entertaining and
amusing, but also highly informative book not only for scientists and specialists, but for everybody interested in science,
research, their progress, and their history!
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