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Steve Jobs de biografie Walter
Isaacson 2013-06-12 Lekker lezen
ondanks dyslexie Dit ebook uit de
serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van
dit lettertype zijn zodanig aangepast
dat dyslectici minder moeite hebben
ze van elkaar te onderscheiden,
waardoor er minder leesfouten gemaakt
worden en het lezen gemakkelijker
wordt. De enige geautoriseerde en
volledige biografie van Steve Jobs
Walter Isaacson heeft de afgelopen
drie jaar exclusieve en unieke
gesprekken voerde met Jobs, zijn
familie en vrienden. Isaacson kreeg
zo een beeld van de mens Steve Jobs.
Maar Isaacson heeft ook gesproken met
collega's bij Apple en met zijn
concurrenten, om een beeld van de
zakenman te krijgen. Wie is de man
die de wereld aan zijn voeten kreeg
met Apple? Walter Isaacson is de
voorzitter van het Aspen Institute.
In het verleden was hij onder meer
hoofdredacteur van Time Magazine en
CEO van CNN. Hij schreef eerder
gezaghebbende biografieën van
Benjamin Franklin, Henry Kissinger en
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Albert Einstein.
Schone slaapsters Stephen King
2017-09-26 In het Amerikaanse stadje
Dooling, waar een vrouwengevangenis
het enige gebouw van betekenis is,
breekt een vreemde ziekte uit. Alle
vrouwen die in slaap vallen, worden
langzaam ingekapseld door iets wat
lijkt op spinrag, tot er een cocon om
hun hoofd is gevormd - en ze worden
niet meer wakker. De ziekte
verspreidt zich als een epidemie en
iedere vrouw doet haar best om zo
lang mogelijk wakker te blijven.
Politiechef Lila Norcross is een van
hen, maar hoe hard zij en de
goedwillende mannen om haar heen ook
werken om de orde te bewaren, al snel
komen de primaire instincten van de
achterblijvers aan de oppervlakte en
raakt het leven in Dooling ontwricht.
Het is eten of gegeten worden. Schone
slaapsters wordt bevolkt door vele
memorabele personages. Zo is er
Clint, de vrouw van Lila, die als
psychiater van de vrouwengevangenis
probeert om het kwaad buiten de deur
te houden. De gevangenen die elk met
hun eigen achtergrond en verhaal
trachten de wonderbaarlijke situatie
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naar hun hand te zetten. En dan is er
nog de raadselachtige Evie, de enige
vrouw die in slaap kan vallen en
ongeschonden weer wakker wordt.
Niemand weet waar ze vandaan komt en
over welke bijzondere gaven ze
beschikt. Iedereen in Schone
slaapsters wordt op de proef gesteld
en gaat tot het uiterste om te
overleven. Maar is het genoeg om een
catastrofe af te wenden? Stephen King
en Owen King hebben een meeslepende
roman geschreven die alles op scherp
zet, en waarin ze meesterlijk laten
zien wat er kan gebeuren als de
temperaturen in de samenleving verder
en verder worden opgevoerd.
On the Design of Instrumented
Linkages for the Measurement of
Relative Motion Between Two Rigid
Bodies Gary L. Kinzel 1973
City Finances United States. Bureau
of the Census 1940
Mens en wereld uit Naturalis historia
C. Plinius Secundus Maior 1980
Mr. Mercedes Stephen King 2014-06-03
Mr. Mercedes van Stephen King is
bekroond met ***** in Vrij Nederland
Detective en Thrillergids. Drie van
de meest onwaarschijnlijke en
fantastische helden die Stephen King
ooit heeft gecreëerd proberen een
eenzame moordenaar, de Mercedes
Killer, te stoppen die eropuit is om
duizenden mensen op te blazen. Het
gevolg is een bloedstollende race
tegen de klok met vele levens op het
spel. Op een ijskoude vroege ochtend
staan honderden wanhopige werklozen
in de rij voor een banenbeurs. Zonder
waarschuwing racet een eenzame
bestuurder in een gestolen Mercedes
dwars door de menigte; acht mensen
worden gedood, vijftien raken gewond.
De moordenaar ontsnapt. Maanden later
wordt politieagent Bill Hodges nog
steeds achtervolgd door de
onopgeloste misdaad. Wanneer hij een
krankzinnige brief ontvangt van
iemand die zichzelf de ‘Extra’ noemt
en dreigt met nog een duivelse
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aanval, ontwaakt Hodges uit zijn
depressieve en wezenloze
pensionering, vastbesloten om een
volgende tragedie te voorkomen. ‘Het
vakkundig uitgewerkte kat-en-muisspel
benadert het niveau van een Michael
Connolly-thriller, met een finale
waardoor het boek zicht moeilijk laat
wegleggen.’ – **** in de Volkskrant
‘Een ongemeen spannend boek. King is
topvorm. Dit is het woeste, noeste,
authentieke schrijven.’ –De Twentsche
Courant ‘Een heerlijk kat-enmuisspel.’ – Elsevier ‘King is
uitstekend op dreef in Mr. Mercedes,
en zet met Brady Hartsfield een van
zijn meeste gestoorde creaties tot op
heden neer.’ – **** in de Telegraaf
The Beatles Bob Spitz 2017-06-23 1
juni 2017 is het vijftig jaar geleden
dat het iconische, legendarische
album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band verscheen, een plaat die in
de ogen van velen de pop- en de
rockmuziek voorgoed verhief tot een
volwassen en invloedrijke kunstvorm
met een geheel eigen bestaansrecht.
Een goede aanleiding om de prachtige
en meeslepende biografie van Bob
Spitz uit 2005 opnieuw het licht te
doen zien. Deze biografie is met 1088
pagina’s en twee fotokaternen niet te
dun en niet te dik, niet te partijdig
en niet te wetenschappelijk. Hij is
precies goed. Én het is een ware
pageturner. ‘Dus jij denkt dat je The
Beatles kent? Mooi niet, als je
tenminste niet deze maniakaal
voortstuwende, hartslagverhogende
groepsbiografie hebt gelezen. Niet
alleen ontsluiert Bob Spitz alle
raadsels en rekent hij af met
roddels, hij slaat je met stomheid,
iets wat alleen de allerbeste
biografieën voor elkaar krijgen.’
Neal Gabler, bekend Amerikaans
publicist en cultuurcriticus ‘Een
knappe, uitgebreide, gedetailleerde,
goed gedocumenteerde biografie over
The Beatles.’ Jos Bloemkolk, Het
Parool ‘Pakkend geschreven en met
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heel veel informatie – je kunt in
feite geen alinea overslaan. Wie het
in één adem uitleest, is na afloop
volkomen verbeatled.’ Matthijs Smits,
Het Financieele Dagblad ‘Bob Spitz’
schitterend geschreven kroniek blaast
nieuw leven in het bekende verhaal.’
The New York Times
Annual Statistical Report 1968
Het Instituut Stephen King 2019-09-10
‘De koning van het spannende genre.’
VN Detective en Thrillergids
‘Spannend, snel en gewelddadig, maar
met humor.’ Noordhollands Dagblad
Voor de fans van Stranger Things
Midden in de nacht, in een huis in
een rustige straat in een buitenwijk
van Minneapolis, worden de ouders van
Luke Ellis stilletjes vermoord. Luke
zelf wordt in een zwarte SUV geladen
en weggereden. Dit alles duurt minder
dan twee minuten. Luke wordt wakker
in het Instituut, in een kamer die
precies op zijn slaapkamer lijkt,
alleen zonder raam. Aan de andere
kant van de deur zijn meer deuren,
met daarachter meer kinderen, die
daar allemaal op dezelfde manier zijn
beland als Luke. Kalisha, Nick,
George, Iris en de tienjarige Avery
hebben allen speciale krachten, zoals
telekinese of telepathie. Zij zitten
in Voorkant. Ooit waren er nog meer
kinderen, maar die zijn naar
Achterkant verhuisd. Het personeel
van deze sinistere faciliteit, dat
onder leiding staat van de genadeloze
mevrouw Sigsby, wil de
bovennatuurlijke gaven van de
kinderen inzetten voor zijn eigen
doeleinden. En deinst nergens voor
terug om dat te bereiken. Als je
meewerkt, krijg je muntjes voor de
automaten. Zo niet, dan wacht een
wrede straf. Hoe meer kinderen er
naar Achterkant worden gestuurd, hoe
wanhopiger Luke wordt om te ontkomen
en hulp te zoeken. Maar er is nog
nooit iemand uit het Instituut
ontsnapt... De Nederlandse pers over
Stephen King ‘Niemand minder dan de
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horrorgrootmeester.’ NRC Handelsblad
'King voert je mee naar de grenzen
van de horror.' Trouw ‘De
fantasierijke en tegelijkertijd zo
angstaanjagend realistische verhalen
van King definiëren wat literatuur
hoort te zijn: de oneindige mogelijk
tot het scheppen van nieuwe
werelden.’ de Volkskrant
Aardedonker, zonder sterren Stephen
King 2010-12-16 In Aardedonker,
zonder sterren, de bestseller van
meesterverteller Stephen King, nemen
vier mensen een cruciaal besluit
waarvan de gevolgen hen het duister
in leiden. Twee ogenschijnlijk
doorsneemensen - in een
doorsneewoonplaats, met een
doorsneebaan - hebben een lang en
gelukkig huwelijk. Als hij, Bob, op
zakenreis gaat, vindt zij, Darcy, een
doos met het donorcodicil, de
bibliotheekpas en het rijbewijs van
een andere vrouw. Een vrouw die nog
niet zo lang geleden in het nieuws
was. Een vrouw die is vermoord...
'Een goed huwelijk' is een van de
razend spannende verhalen uit deze
bundel van Stephen King. 'Zijn gave
om verhalen te vertellen is
fenomenaal.' Lee Child
Who's who in the South and Southwest
1961 Includes names from the States
of Alabama, Arkansas, the District of
Columbia, Florida, Georgia, Kentucky,
Louisiana, Mississippi, North
Carolina, Oklahoma, South Carolina,
Tennessee, Texas and Virginia, and
Puerto Rico and the Virgin Islands.
Accident Facts 1960
De slinger van Foucault Umberto Eco
2012-07-06 Drie redacteuren van een
uitgeverij in Milaan raken door
manuscripten die zij onder ogen
krijgen onafwendbaar verstrikt in de
gedachte dat er iets onvoorstelbaars
gaande is op deze wereld. In een tijd
waarin de ratio en de automatisering
hun triomfen vieren, beginnen zij
verbanden te leggen tussen
tempeliers, partizanenstrijd,
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Braziliaanse umbanda's,
Rozenkruisers, computers,
vrijmetselaars, stripfiguren en
kabbala. Ze komen tot de ontdekking
dat werkelijk alles met elkaar
samenhangt. Het lijkt een spel,
totdat de eerste dode valt... Als het
vermoeden rijst dat occulte machten
al eeuwenlang alles in het werk
stellen om hun Plan ten uitvoer te
brengen, wordt het spel tot een
beklemmende werkelijkheid. Opgejaagd
door het huiveringwekkende besef dat
de geschiedenis slechts een complot,
een samenzwering van mysterieuze
krachten is, worden ze steeds verder
meegesleurd in hun tocht langs de
afgrond van de werkelijkheid. Umberto
Eco werd in 1932 in Alessandria
(Piemonte) geboren. Hij is hoogleraar
semiotiek aan de universiteit van
Bologna en een van de grootste
schrijvers van onze tijd. Eco is
beroemd geworden door zijn grote
romans De naam van de roos, De
slinger van Foucault, Het eiland van
de vorige dag, Baudolino en De
mysterieuze vlam van koningin Loana.
'Het komt maar weinig voor dat men in
slechts enkele dagen een intieme
relatie opbouwt met een roman (...).
Maar men kan ook verliefd worden op
een boek, bij donderslag dus en
heldere hemel, zoals het hoort.'
Herman Pleij, Haagse Post 'Ik ken
weinig boeken die mij op zo veel
verschillende punten hebben geraakt.
De slinger van Foucault is een
filosofisch bouwwerk, een boek over
boeken, over taal en geschiedenis,
het is een zeer fijnzinnige
psychologische roman met soms
verbazingwekkend frivole erotische
passages, daarbij vaak ook nog heel
humoristisch en spannend.' Henk
Pröpper, NRC Handelsblad
Windows Magazine 1997
CreoTM Parametric Louis Gary Lamit
2012-01-31 CREO PARAMETRIC, designed
in direct consultation with PTC, acts
as a user friendly guide to the Creo
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Parametric program, formerly known as
Pro/ENGINEER. The text walks the
reader through the software, helping
them to gain a better understanding
of Creo Parametric, its assets, and
uses. Step by step instructions are
provided for utilizing the new
capabilities and attributes of the
redesigned software. Important
Notice: Media content referenced
within the product description or the
product text may not be available in
the ebook version.
Dr. Sleep Stephen King 2013-09-24 Het
succesvolle vervolg op De Shining!
Stephen King, Dr. Sleep (het vervolg
op De Shining) Grootmeester Stephen
King keert terug naar de personages
en de setting van een van zijn
spannendste boeken ooit: De Shining.
Het jongetje Danny Torrance is
inmiddels Dan, een man van middelbare
leeftijd die nog steeds wordt
achtervolgd door de herinneringen aan
het Overlook Hotel, waar hij in zijn
jeugd een gruwelijke winter
doorbracht. Decennialang heeft hij
rondgezworven in een poging te
ontsnappen aan zijn vaders erfenis
van angst, alcoholisme en geweld.
Uiteindelijk vestigt Dan zich in een
klein stadje om zijn gave voor
stervensbegeleiding te gebruiken...
ze noemen hem Dr. Sleep. Over de
snelwegen door Amerika trekt een
groep mensen die zichzelf de Ware
Knoop noemen. Ze zien er onschuldig
uit de meesten zijn oud en ze rijden
rond in campers. Maar Dan Torrance
weet wel beter, en ook de
twaalfjarige Abra Stone komt tot de
bizarre ontdekking dat de leden van
de Ware Knoop schijnbaar onsterfelijk
zijn. Ze leven van de energie die
vrijkomt als kinderen die de Shining,
oftewel 'het licht' bezitten,
langzaam sterven. Abra en haar
spectaculaire gave het helderste
licht ooit wekken Dans demonen weer
tot leven en hij moet vechten voor
Abras ziel... Dr. Sleep is een
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weergaloos verhaal van goed tegen
kwaad, een must-read voor de
miljoenen liefhebbers van Stephen
King en het zo legendarisch door
Stanley Kubrick verfilmde De Shining.
Current Index to Statistics,
Applications, Methods and Theory 1986
The Current Index to Statistics (CIS)
is a bibliographic index of
publications in statistics,
probability, and related fields.
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski
2009 In Materiaalkunde komen alle
belangrijke materialen die toegepast
worden in werktuigbouwkundige
constructies aan de orde, zoals
metalen, kunststoffen en keramiek.
Per materiaalgroep behandelen de
auteurs: · de belangrijkste
eigenschappen; · de manier van
verwerking; · de beperkingen; · de
belangrijkste keuzeaspecten met
betrekking tot constructies; · de
manier van specificatie in een
technische tekening of een ontwerp.
De eerste editie van Materiaalkunde
verscheen alweer dertig jaar geleden.
In de tussentijd is het voortdurend
aangepast aan de nieuwste
ontwikkelingen en het mag dan ook met
recht een klassieker genoemd worden.
Official Airline Guide 1985
De wording van Steve Jobs Brent
Schlender 2015-05-23 In De wording
van Steve Jobs wordt afgerekend met
het stereotype, eendimensionale beeld
van Jobs als opvliegende,
zelfzuchtige leider. Diepgravend,
gedetailleerd en zich baserend op
solide feiten, tonen de auteurs hoe
de onbezonnen ondernemer die wordt
verstoten uit het bedrijf dat hij
zelf oprichtte, uitgroeit tot een
visionair leider. Schlender en
Tetzelli vertellen het werkelijke
verhaal over Jobs: hoe hij worstelde
met zijn tekortkomingen en leerde om
zijn sterke eigenschappen maximaal in
te zetten. Hun rijke beschrijvingen
worden ondersteund door exclusieve
verhalen van Jobs’ naasten die voor
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het eerst meewerken aan een
biografie, waardoor een gelaagd,
authentiek en compleet portret
ontstaat. Ze spraken met Jobs
echtgenote, vrienden, collega’s en
concurrenten. En zo wordt duidelijk
dat Jobs’ ongeëvenaarde succes op
veel meer pijlers rustte dan
‘slechts’ de juiste producten kiezen
– zoals iMac, iPod, iPhone, iPad.
Juist in zijn latere leven werd hij
geduldiger, ontwikkelde hij een zeer
hechte band met zijn team die
gecombineerd met zijn fameuze, niet
aflatende passie, Apple tot een van
de meest succesvolle bedrijven ooit
maakte. ‘Beste portret ooit. Voor het
eerst geheel volledig.’ – Eddy Cue,
Hoofd Software Apple ‘Steve Jobs
zoals u hem niet kent. Deze biografie
toont ook de “zachte kant” van de
Apple-oprichter.’ – De Morgen ‘Bevat
meer details over de
computerindustrie dan Isaacsons
biografie.’ – NRC Handelsblad
Ward's Business Directory of Private
and Public Companies in Canada and
Mexico 2003
De breekbaarheid van het goede Martha
Nussbaum 2011-01-27 In De
breekbaarheid van het goede
bestudeert Martha Nussbaum
verschillende opvattingen over moreel
geluk uit de Oudheid. Daarbij gaat ze
in op het fundamentele ethische
probleem van de weerloosheid van het
waardevolle: dat wat de klassieke
filosofen als grondleggend beschouwen
voor een goed en gelukkig leven
blijkt vaak kwetsbaar voor
onbeheersbare invloeden van buitenaf.
Aan dit belangrijke en intrigerende
probleem hebben de Grieken veelvuldig
aandacht besteed, maar in de
geschiedenis van de westerse
filosofie werd er tot nu toe weinig
over geschreven. Nussbaum behandelt
dit thema zoals ze over zoveel andere
filosofische onderwerpen heeft
geschreven: in een inzichtelijke en
aantrekkelijke vermenging van
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filosofie en literatuur.
Diario Oficial Brazil 1957 Laws,
decrees, and administrative acts of
government.
Climatological Data for the United
States by Sections 1946-07
Directory of Legal Employers 1989
Billy Summers Stephen King 2021-08-03
Een verhaal over liefde, geluk, het
lot en een complexe held die nog één
laatste kans op verlossing krijgt
Billy Summers is een huurmoordenaar,
de beste die er is. Hij stelt wel een
voorwaarde: Billy neemt een klus
alleen aan als het doelwit echt een
slechterik is. En nu wil Billy ermee
stoppen. Maar eerst is er nog één
laatste opdracht. Als een van de
beste sluipschutters ter wereld en
een onderscheiden oorlogsveteraan uit
Irak is hij een houdini als het
aankomt op verdwijnen nadat een klus
is -geklaard. Dus wat kan er misgaan?
Wat dacht je van... alles? Dit niet
weg te leggen verhaal is enerzijds
een oorlogsverhaal en anderzijds een
liefdesverklaring aan kleine steden
in Amerika en de mensen die daar
wonen. Met in de hoofdrol een van de
meest meeslepende en verrassende
duo’s die King ooit heeft geschreven,
dat alles op alles zet om de misdaden
van een buitengewoon slechte man te
wreken. Het gaat over liefde, geluk,
het lot en een complexe held die nog
één laatste kans op verlossing
krijgt. In de pers ‘King kan
schrijven. Zo.’ Matthijs van
Nieuwkerk ‘King is een angstvirtuoos,
hij kan je werkelijk bang maken. Lees
en kijk over je schouder.’ NRC
Handelsblad ‘De koning van het
spannende genre.’ VN Detective &
Thrillergids
Wat liefde weet Martha Craven
Nussbaum 1998 Bundel essays met als
centrale thema de verhouding tussen
begeerte, emotie en intellect.
Lengtegraad Dava Sobel 1996
Wisseling van de wacht Stephen King
2016-06-07 Wisseling van de wacht is
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de spectaculaire finale van de
succesvolle, veelgeprezen Mercedestrilogie van Stephen King. Eerder
verschenen De eerlijke vinder en Mr.
Mercedes, genomineerd voor een Edgar
Award. In kamer 217 van de Lakes
Region-hersenletselkliniek is iets
bij bewustzijn gekomen. Iets
kwaadaardigs. Brady Hartsfield, de
duivelse Mercedes Killer die acht
mensen doodreed en er nog veel meer
gewond achterliet, ligt al vijf jaar
in de kliniek, in vegetatieve
toestand. Volgens zijn dokters zal
hij nooit herstellen. Maar achter het
gestaar en gekwijl is Brady bij
kennis en in het bezit van nieuwe,
dodelijke krachten, waardoor hij
onvoorstelbare schade kan toebrengen
zonder dat hij zijn kamer verlaat.
Gepensioneerd agent Bill Hodges runt
nu een detectivebureau met zijn
partner Holly Gibney – de vrouw die
Hartsfield het ziekenhuis in sloeg.
Als Bill en Holly zich verdiepen in
een zelfmoord die gelinkt wordt aan
de Mercedes Killer, raken ze
betrokken bij hun gevaarlijkste
onderzoek ooit. Brady Hartsfield is
terug, en zweert niet alleen wraak te
nemen op Hodges en zijn vrienden,
maar op een volledige stad.
Gevangen Stephen King 2015-10-16
GGevangen van Stephen King is
succesvol verfilmd als tv-serie Under
the Dome (CBS), geproduceerd door
Stephen Spielberg. Under the Dome
wordt in Nederland uitgezonden op
SBS6. In Under the Dome (Gevangen)
sluit een mysterieuze, onzichtbare
energiekoepel het stadje Chester's
Mill in Maine plotseling af van de
buitenwereld. Wie binnen is, kan er
niet meer uit, en van buiten kan er
niemand meer in. Zelfs met raketten
lukt het niet de koepel open te
breken. Gevangen in de koepel grijpt
'Grote' Jim Rennie, de meest corrupte
man van de stad, zijn kans. Binnen
enkele dagen weet hij de macht naar
zich toe te trekken en voert hij een
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schrikbewind waarbij hij zijn
medebewoners terroriseert en
intimideert. Ondertussen verslechtert
de luchtkwaliteit in Chester's Mill
en begint de tijd voor de inwoners te
dringen... 'Het beste boek van
Stephen King ooit.' – Lee Child
'Gevangen is bijna 1000 pagina's
ouderwets thrillen en chillen.' –
Veronica Magazine
Climatological Data. Indiana 1940
Road Atlas: United States, Canada,
and Mexico Rand McNally and Company
1976
André Loor vertelt... André H. Loor
2013 Geschiedenis in woord en beeld
van Suriname tussen 1850 en 1950,
toen dat land nog een Nederlandse
kolonie was en ingrijpende
veranderingen doormaakte, zoals de
afschaffing van de slavernij in 1863.
Als het bloedt Stephen King
2020-05-26 ‘De koning van het
spannende genre.’ VN Detective en
Thrillergids Een must voor King-fans!
Als het bloedt bevat vier gloednieuwe
verhalen van de geliefde
meesterverteller. Naast het
titelverhaal ‘Als het bloedt’, met
oude bekende Holly Gibney in de
hoofdrol, bevat deze bundel ook de
verhalen ‘De telefoon van meneer
Harrigan’, ‘Het leven van Chuck’ en
‘Rat’. De telefoon van meneer
Harrigan Na het overlijden van zijn
enige vriend raakt Craig in een diep
dal. Zoekend naar troost blijft hij
meneer Harrigan bellen en zijn
voicemail inspreken. Op een dag
vertelt Craig dat hij wordt gepest.
Maar als hij de volgende dag op
school komt, is de pestkop spoorloos
verdwenen... Het leven van Chuck
Marty Anderson had zich het einde der
tijden heel anders voorgesteld.
Terwijl de Apocalyps met rasse
schreden nadert, verschijnen overal
advertenties die ene ‘Chuck’ bedanken
voor 39 geweldige jaren dienst. Wie
is deze Chuck? En kan het eind van de
wereld nog worden afgewend? Als het
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bloedt Een bomaanslag op een
basisschool eist tientallen
slachtoffers, voornamelijk kinderen.
Als Holly Gibney het nieuws op het
journaal hoort, gaan haar nekharen
overeind staan. Ze is ervan overtuigd
dat de nieuwslezer iets met de
gruwelijke aanslag te maken heeft.
Maar wat? Rat Om in alle rust te
kunnen schrijven, trekt Drew Larson
zich terug in een afgelegen hut. Dat
is niet zonder gevaar: de laatste
keer dat Drew een verhaal kwijt
moest, kostte hem dat bijna zijn
verstand. Dit keer lijkt alles goed
te gaan, tot er een mysterieuze rat
verschijnt die aanbiedt hem te
helpen. Tegen een prijs.
The Green Mile Stephen King
2011-10-28 Hoe zou het zijn, vroeg ik
me af, om die laatste veertig meter
naar de elektrische stoel te lopen,
wetend dat je daar zult sterven? En
hoe zou de man zich voelen die de
veroordeelde op de stoel moet
vastsjorren, of de man die de
schakelaar overhaalt?' Stephen King
Dit even fascinerende als lugubure
uitgangspunt is de aanleiding geweest
voor Stephen King De Groene Mijl(The
Green Mile) te schrijven. Plaats van
handeling is de Cold Mountaingevangenis. Een geïsoleerde
gemeenschap van ter dood
veroordeelden en hun bewakers.
Wanneer op een dag de gevangene John
Coffey arriveert, wordt het
jarenlange vanzelfsprekende en
dagelijkse ritme van eten, slapen,
sleur, verveling en sterven
doorbroken...
Woorden van de wereld Abram de Swaan
2002
Marketing, de essentie Philip J.
Kotler 2009
1980 Census of Population : Volume 1,
Characteristics of the Population :
Part 1. United States Summary. Parts
2-57. [States and Territories.]
United States. Bureau of the Census
1983
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De eerlijke vinder Stephen King
2015-06-02 Een meesterlijke,
gruwelijk spannende thriller over een
lezer wiens obsessie voor een
schrijver veel te ver gaat. Met in de
hoofdrol het trio onwaarschijnlijke
en zegevierende helden dat King
introduceerde in Mr. Mercedes, dat
werd genomineerd voor de Edgar Award
en waarvan al meer dan 50.000
exemplaren werden verkocht. John
Rothstein, een legendarische
schrijver van een serie boeken, heeft
al decennia lang niets gepubliceerd.
Morris Bellamy is woedend. Niet
alleen omdat Rothstein met schrijven
is gestopt, maar ook omdat diens
serie niet naar zijn smaak eindigde.
Bij een inbraak in het huis van
Rothstein neemt Bellamy alle cash uit
de kluis mee, en als hoofdprijs een
stapel aantekenboekjes met
ongepubliceerd materiaal. Morris
verbergt zijn buit – maar dan wordt
hij gearresteerd voor een andere
misdaad. Tientallen jaren later vindt
een jongen, Pete Saubers, de kist en
nu is het Pete en zijn familie die

51-creo-parametric-creo-parametric-2-gary-lamit

door Bill Hodges, Holly en Jerome
gered moeten worden van de inmiddels
nog krankzinniger en wraakzuchtige
Bellamy, die na 35 jaar vrijkomt uit
de gevangenis. Stephen King (1947)
heeft meer dan tweehonderd verhalen
op zijn naam staan, waaronder vijftig
thriller- en fantasy-titels, alle
wereldwijde bestsellers. Zijn
recentste boeken zijn Under The Dome,
22-11-1963, Joyland, Dr. Sleep en
Revival. Van Mr. Mercedes is een tvserie in de maak. ‘Zijn recentste
boeken, waaronder Mr. Mercedes, zijn
instant klassiekers.’ De Standaard
‘Het vakkundig uitgewerkte kat-enmuisspel benadert het niveau van een
Michael Connelly-thriller, met een
finale waardoor het boek zich
moeilijk laat wegleggen.’ **** de
Volkskrant ‘Een ongemeen spannend
boek. King is topvorm. Dit is het
woeste, noeste, authentieke
schrijven.’ De Twentsche Courant
‘King is uitstekend op dreef in Mr.
Mercedes, en zet met Brady Hartsfield
een van zijn meest gestoorde creaties
tot op heden neer.’ **** de Telegraaf
Climatological Data 1921
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