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Testgoal, Resultaatgedreven testen 2007
Universiteit van het Noorden Klaas van Berkel 2014 "In de driekwart eeuw

tussen 1876 en 1945 ontstond in Nederland de klassieke universiteit: de
universiteit waarin de hoogleraren alles voor het zeggen hadden, waar de
studenten in zalige onmaatschappelijkheid hun gang konden gaan en waarin
wetenschap een hoge morele, vormende betekenis had. De Groningse
universiteit was een waardige representant van deze inmiddels verdwenen
universiteit, waar nog vaak met nostalgie naar wordt teruggekeken. Voor de
Rijksuniversiteit Groningen was het een soms heftige periode: de universiteit
werd eerst bijna opgeheven, vervolgens omgevormd tot een universiteit met
internationale betekenis, een universiteit die in tijden van crisis en depressie
overeind bleef, maar ten slotte diep moest buigen voor de Duitse bezetter. In
het tweede deel van Universiteit van het Noorden. Vier eeuwen academisch
leven in Groningen vertelt Klaas van Berkel, met oog voor de grote lijn én het
sprekende detail, die bewogen geschiedenis".
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hboniveau.
Universiteit van het Noorden: vier eeuwen academisch leven in Groningen
Klaas van Berkel 2014 Toen de Franse regeringscommissaris Georges Cuvier
in 1811 de Groningse universiteit bezocht, verbaasde hij zich erover dat deze

universiteit in een uithoek van het keizerrijk al bijna twee eeuwen een baken
van beschaving en verlichting was. En zo is het nog altijd. De Groningse
universiteit, die 400 jaar bestaat, paart sinds haar oprichting een sterke
internationale uitstraling aan een actieve rol in het culturele, intellectuele en
economische leven van Noord-Nederland. Soms dreigde deze excentrische
ligging haar fataal te worden, maar uit elke crisis kwam de universiteit sterker
tevoorschijn. Zij telde geleerden van Europees formaat, zoals de wiskundige
Johann Bernoulli, de medicus Petrus Camper, de astronoom J.C. Kapteyn en
de filosoof/psycholoog Gerardus Heymans. Nu behoort zij tot de beste
honderd universiteiten van de wereld. Klaas van Berkel vertelt de kleurrijke
geschiedenis van de universiteit, met oog voor het detail én de grote lijn. Dit
eerste deel beslaat de periode 1614-1876.
De kunst van het oorlogvoeren Sun-tzu 2015-04-09 De kunst van het
oorlogvoeren blijft hét meesterwerk van Sun-Tzu gezien de belangrijke factor
die oorlog speelt in de geschiedenis, maar ook blijvend actueel blijft in de
huidige tijd. Oorzaak hiervan is natuurlijk de ‘oorlogszomer’ van 2014. Het
boek bevat Sun-Tzu’s essays die de oudst bekende verhandelingen over het
onderwerp beschrijven. Deze teksten zijn nooit overtroffen wat omvang en

diepte betreft. De meerwaarde van dit boek is dat zijn gedachtegoed is
voorzien van een helder geschreven commentaar. Door het meesterlijke
strategische inzicht van meester Tzu geldt de toepasbaarheid van het boek
ook voor het bedrijfsleven en is dit boek een goede aanbeveling voor
managers, bestuurders en leidinggevenden. Het voorwoord van H.J.A
Hofland, de beste journalist van de 20e eeuw bleef in stand voor deze uitgave.
Het omslag van De kunst van het oorlogvoeren is aangepast en bij de
verschijning is ook het e-book gereed dat nog niet eerder is uitgegeven.
Het lelijke jonge eendje H. C. Andersen 1966
Reliable Software Technologies – Ada-Europe 2011 Alexander Romanovsky
2011-06-29 This book constitutes the refereed proceedings of the 16th AdaEurope International Conference on Reliable Software Technologies, AdaEurope 2011, held in Edinburgh, UK, on June 20-24, 2011. The revised 12
papers presented together with several invited contributions were carefully
reviewed and selected from 30 submissions. Topics of interest to the
conference are methods and techniques for software development and
maintenance ; software architectures; enabling technologies; software quality;
theory and practice of high-integrity systems; embedded systems; mainstream

and emerging applications; experience reports; the future of Ada.
Reliable Software Technologies – Ada-Europe 2015 Juan Antonio de la
Puente 2015-06-09 This book constitutes the refereed proceedings of the 20th
Ada-Europe International Conference on Reliable Software Technologies, AdaEurope 2015, held in Madrid, Spain, in June 2015. The revised 12 full papers
presented together with two keynotes were carefully reviewed and selected
from 36 submissions. They are organized in topical sections on language
technology, real-time applications, critical systems, and multicore and
distributed systems.
J. v. Vondels Ondergang van Troje P. Vergilius Maro 1655
Index of Conference Proceedings British Library. Document Supply Centre
1993
Op de rand van het niets Corinne Duyvis 2017-03-14 Amsterdam, 2035 Terwijl
een vernietigende komeet recht op de aarde afsnelt, wacht de zestienjarige
Denise gespannen op het moment van de inslag. De gelukkigen zijn al
vertrokken in ruimteschepen, op weg naar een nieuwe bestemming, maar vele
andere families - inclusief die van Denise - hebben alleen recht op een plaats
in een tijdelijke schuilkelder, waarna ze weer terug moeten keren naar de

verwoeste oppervlakte. Dan komt ze erachter dat op Schiphol een laatste
ruimteschip staat dat nog niet vertrokken is. Wanhopig probeert ze een plekje
op het schip te bemachtigen, maar de toelatingseisen zijn streng: iedere
passagier moet zichzelf nuttig maken en een steentje bijdragen. Voor Denise,
die autistisch is, is dat extra moeilijk. Zal het haar lukken een plaats te
veroveren of moet ze achterblijven op de straks onleefbare aarde? 'Een
spannend en beklemmend verhaal over leven en overleven in apocalyptisch
Amsterdam. Ik heb het in één ruk uitgelezen.' - Marieke Nijkamp, New York
Times, bestsellerauteur van 54 minuten 'Duyvis' boeken worden in de VS door
lezers en critici enthousiast onthaald.' - Boekblad 'Op de rand van het
nietsrekent af met de gebruikelijke oppervlakkigheid in Young Adultliteratuur.' - The New York Times
Reliable Software Technologies – Ada-Europe 2011 Alexander Romanovsky
2011-06-14 This book constitutes the refereed proceedings of the 16th AdaEurope International Conference on Reliable Software Technologies, AdaEurope 2011, held in Edinburgh, UK, on June 20-24, 2011. The revised 12
papers presented together with several invited contributions were carefully
reviewed and selected from 30 submissions. Topics of interest to the

conference are methods and techniques for software development and
maintenance ; software architectures; enabling technologies; software quality;
theory and practice of high-integrity systems; embedded systems; mainstream
and emerging applications; experience reports; the future of Ada.
Het Nederlands vroeger en nu Guy Janssens 2005
De oorlog die mijn leven redde Kimberly Brubaker Bradley 2017-01-10 De
oorlog die mijn leven redde van Kimberly Brubaker Bradley is een aangrijpend
jeugdboek voor lezers van 10 tot 14 jaar. Kimberly Brubaker Bradley is een
New York Times bestsellerauteur en Newbery Honor Awardwinnaar. Haar
aangrijpende jeugdboek ‘De oorlog die mijn leven redde’ zal lezers van 10 tot
14 jaar doen huiveren en ontroeren. De negenjarige Ada heeft nog nooit een
stap buiten de deur gezet. Haar moeder schaamt zich voor Ada’s klompvoeten
en houdt haar binnen. Maar als haar broertje geëvacueerd wordt uit Londen
om aan de oorlog te ontsnappen, grijpt Ada haar kans en glipt weg om hem te
volgen. Zo begint er een nieuw avontuur voor Ada, en voor Susan Smith, de
vrouw die verplicht wordt de twee kinderen in huis te nemen. Er ontstaat een
sterke band tussen Ada en Susan, maar is hij sterk genoeg om de oorlog te
overleven? Kimberly Brubaker Bradley heeft al diverse jeugdboeken op haar

naam staan, waaronder ‘Leap of Faith’ en ‘Jefferson’s Sons’.
De laatste wilde dieren Piers Torday 2015-09-30 De 12-jarige Kester woont in
een wereld waarin alle dieren zijn uitgeroeid. Denkt hij. Dan ontmoet hij een
groepje pratende duiven en een bazige kakkerlak (‘De Generaal’). Ze hebben
zijn hulp dringend nodig: er leven nog wel een paar dieren, maar ze zijn ziek.
Samen met een edelhert, een enthousiast wolfje, een hooghartige kat, een
dansende dwergmuis en het meisje Polly vertrekt Kester op een gevaarlijke
missie. Het wordt een race tegen de klok, want ze worden achternagezeten
door de wraakzuchtige Kapitein Skuldiss, die alle dieren voorgoed wil
uitroeien... ‘Van dit soort series wil je graag dat ze én grappig én spannend én
ontroerend zijn, en De laatste wilde dieren is dat allemaal.’ - Edward van de
Vendel
Little brother Cory Doctorow 2011-11-05 Marcus, alias w1n5t0n, is slim, snel
en wired met het netwerk. Het kost hem geen moeite de bewakingssystemen
van zijn middelbare school te omzeilen. Zijn wereld wordt echter op zijn kop
gezet als hij en zijn vrienden te maken krijgen met de naschokken van een
grote terreuraanslag. Ze zijn op het verkeerde moment op de verkeerde plek,
en worden gearresteerd, opgesloten en meedogenloos ondervraagd door

Homeland Security. Wanneer hij eindelijk vrijkomt, ontdekt Marcus dat zijn
stad een politiestaat is geworden, waar elke burger wordt behandeld als een
potentiële terrorist. Niemand gelooft wat hem en zijn vrienden is overkomen,
en dus heeft hij maar een uitweg: zelf Homeland Security aanpakken. Cory
Doctorow (1971) is co-editor van Boing Boing een van de populairste blogs ter
wereld. Hij won diverse prijzen, waaronder de Nebula en de Campbell Award
en wordt gezien als een Young Global Leader van het web.
De eeuwige bron Ayn Rand 2015-08-26 ‘Toen ik de roman voor het eerst las,
werd ik gegrepen door de personages, stuk voor stuk mensen van vlees en
bloed en tegelijkertijd larger than life. [...] Het is een meeslepende,
verslavende roman die erom schreeuwde op toneel te worden gezet.’ Ivo van
Hove, regisseur bij Toneelgroep Amsterdam ‘Met deze roman geeft Rand je
een mentaal wapen om door de jungle van het opportunisme te kappen.’
Adelheid Roosen ‘Een absolute aanrader. Geschreven in 1943, maar nog
steeds actueel.’ Chris Zegers ‘Ayn Rand gaf me kracht. Ik heb het boek in één
ruk uitgelezen.’ Bert van der Veer , tv-maker ‘Het beste boek aller tijden. Dicht
bij jezelf blijven of aan andermans verwachtingen voldoen, dat zijn herkenbare
dilemma’s.’ Hanna Verboom De eeuwige bron is het portret van de jonge,

briljante architect Howard Roark. Een architect die weigert concessies te doen
aan zijn opdrachtgevers, weigert zich in te likken bij de toonaangevende
commissies. Tegen alle conventionele standaarden en normen in blijft hij
ontwerpen creëren waar hij zelf achter staat. Tegelijkertijd is Roark verwikkeld
in een gecompliceerde relatie met de mooie, geheimzinnige vrouw van wie hij
houdt. Ayn Rand (1905-1982) is een invloedrijke schrijfster en filosofe. Ze
werd geboren in Sint-Petersburg en zag als opgroeiend meisje de negatieve
kanten van de Russische revolutie. Na haar afstuderen emigreerde ze in 1926
naar de Verenigde Staten, in haar ogen het land waar een individu zichzelf
kan zijn. Wereldberoemd werd ze na het verschijnen van De eeuwige bron,
een boek waarover velen zeggen: ‘Dit boek heeft mijn leven veranderd.’
Toekomstshock Alvin Toffler 1970
Op mijn schouders Jennifer Niven 2017-04-19 Iedereen denkt ze te kennen:
Libby is het dikste meisje van het land en Jack is de eeuwige lolbroek. Als ze
elkaar ontmoeten zijn ze allebei vooral kwaad, maar al snel daarna verrast.
Want hoe beter ze elkaar leren kennen, hoe minder eenzaam ze zich voelen.
Op mijn schouders is een indringend en bijzonder liefdesverhaal.
Reliable Software Technologies – Ada-Europe 2018 António Casimiro 2018-

06-11 This book constitutes the proceedings of the 23rd Ada-Europe
International Conference on Reliable Software Technologies, Ada-Europe
2018, held in Lisbon, Portugal, in June 2018. The 10 papers presented in this
volume were carefully reviewed and selected from 27 submissions. They were
organized in topical sections named: safety and security; Ada 202X; handling
implicit overhead; real-time scheduling; and new application domains.
Dromen van dolfijnen Ginny Rorby 2016-03-03 Waarom kan niets of niemand
tot mijn broertje doordringen, maar dolfijnen wel? Zwemmen met dolfijnen...
Lily droomt er al jaren van. Maar haar leven draait om haar autistische broertje
Adam. Haar stiefvader verwacht dat ze thuis veel meehelpt. Dat valt niet mee,
want Adam praat niet en is vaak onhandelbaar. Er is maar één ding waar hij
gelukkig van wordt: dolfijnen. Als Lily’s stiefvader een gestrande dolfijn
behandelt, komt Lily’s droom eindelijk uit. Het contact met de dolfijn lijkt Adam
te helpen. Maar dolfijn Nori? Is zij wel gelukkig? Lily staat voor een
onmogelijke keuze.
Who's who in America, 2006 2005
Het reuzenradmysterie Siobhan Dowd 2011-05-31 Londen, maandag 24 mei,
11.32 uur Ted en Kat zien hun neef Salim in een cabine van het London Eye

stappen, het grootste reuzenrad ter wereld. Londen, maandag 24 mei, 12.02
uur De cabine staat weer op de grond en de deuren gaan open. Alle mensen
stappen uit maar waar is Salim? Wanneer hij op mysterieuze wijze verdwenen
is uit de gesloten cabine van het reuzenrad, is iedereen over zijn toeren. Is hij
spontaan ontbrand? (Teds theorie.) Is hij ontvoerd? (Tante Glorias theorie.) Is
hij nog wel in leven? (De onuitgesproken angst van de familie.) Zelfs de politie
is verbijsterd. Ted en Kat zetten hun broer-zusgeruzie opzij. Ze volgen een
spoor door Londen in een wanhopige poging hun neef te vinden. Maar de tijd
staat niet stil.
Aeneis auswahl Virgil 1958
Alles wat je lief is Nicola Yoon 2016-04-07 Je kunt misschien niet alles
voorspellen, maar sommige dingen wel. Dat ik verliefd ga worden op Olly,
bijvoorbeeld. En dat het op een ramp zal uitdraaien. Madeline is allergisch
voor de wereld. Zo allergisch dat ze al zeventien jaar niet buiten is geweest.
De enige mensen die ze te zien krijgt, zijn haar moeder en verpleegster Carla.
Madeline verdrijft de tijd met lezen en het schrijven van 'spoilende'
boekbesprekingen. Tot er een nieuwe jongen naast haar komt wonen, met
ogen in de kleur van de Atlantische oceaan: Olly. Hun vriendschap begint

online, maar al gauw is dat niet meer genoeg... Alles wat je lief is gaat over het
verlangen naar het onbereikbare, en over alles wat we op het spel zetten voor
de liefde. Dit e-book is alleen geschikt voor de tablet. U kunt het niet lezen op
een e-reader
Who's Who in the World 1995 Marquis Who's Who 1995-12 This single
volume affords instant access to more than 35,000 individual biographies of
the people whose activities are shaping today's world. Among those profiled
are prominent government figures, high-ranking military officers, leaders of the
largest corporations in each country, heads of religious organizations, pioneers
in science & the arts & many more.
Een werkweek van 4 uur Timothy Ferriss 2017-01-25 Vergeet het oude
concept van hard werken tot aan je pensioen en stel je spannende
levensplannen niet uit Vraag Timothy Ferriss wat hij aan het doen is, en de
kans is groot dat je als antwoord krijgt: ‘skiën in de Andes’, ‘duiken in Panama’
of ‘tangodansen in Buenos Aires’. Ferriss heeft namelijk het achterhaalde idee
van ‘eerst werken, dan leven’ ingeruild voor een rijk leven in het hier en nu.
Niet geld stelt je daartoe in staat, maar de nieuwe economische factoren tijd
en mobiliteit. Wacht niet langer, zeker niet in tijden van economische

onzekerheid. En vergeet het achterhaalde idee van werken tot je pensioen. Of
je nu die grote wereldreis wilt maken, een maandelijks salaris van vijf cijfers
wilt met zo weinig mogelijk inspanning, of gewoon minder wilt werken en meer
wilt genieten – Een werkweek van vier uur geeft het antwoord. Dit
revolutionaire boek wijst je de weg naar een nieuw leven van weinig werkuren,
veel vrije tijd en geld in overvloed, of je nu een overwerkte loonslaaf bent of
een ondernemer die klem zit in het succes van zijn bedrijf. De pers overEen
werkweek van 4 uur ‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New
York Times ‘Zijn adviezen snijden en hout en zijn soms verfrissend anders en
eigenwijs.’ Aktueel ‘Het kan: veel verdienen, weinig werken.’ Intermediair
U.S. Business Directory 1999
Niet te filmen! Sophie Kinsella 2015-07-15 Een angststoornis maakt het
dagelijks leven van de veertienjarige Audrey behoorlijk lastig. Ze heeft baat bij
de gesprekken met haar psycholoog, maar ze komt pas echt tot bloei wanneer
ze Linus ontmoet, een teamgenoot van haar oudere broer. Linus snapt haar.
Audrey kan met hem over haar angsten praten zoals ze dat nog nooit met
iemand anders heeft kunnen doen. Sophie Kinsella schreef een inspirerende
jeugdroman waarin vriendschap, romantiek en humor de weg naar herstel zijn

voor een meisje dat te kampen heeft met fobieën. Ze wordt daarbij geholpen en soms gehinderd - door haar chaotische familieleden.
Ghost Boy Martin Pistorius 2015-05-30 Martin Pistorius vertelt in Ghost Boy
hoe hij als kind het locked-in-syndroom beleefde. Op zijn twaalfde begon het
met een geheimzinnige griep. Binnen anderhalf jaar zat hij in een rolstoel en
kon hij niet meer communiceren. Hij zag en hoorde alles, maar niemand
merkte het. Je ergste nachtmerrie wordt werkelijkheid. Artsen dachten dat
Martin het cognitieve niveau had van een pasgeborene. Hij belandde in een
verzorgingstehuis voor gehandicapten, waar hij steeds verder verwijderd
raakte van de wereld. Na elf jaar ontdekte een therapeute dat Martin wel
degelijk reageerde op prikkels. Zij schonk hem aandacht, bleef met hem
praten, en hij ging communiceren met zijn ogen. Dankzij haar hoop bevrijdde
hij zich na twaalf lange jaren uit zijn lichamelijke gevangenis. Ghost Boy is een
aangrijpend boek. Je leeft als lezer mee met Martin, in zijn onmacht om zich te
uiten. Ervaar zelf hoe hoop en doorzettingsvermogen alle moeilijkheden in het
leven kunnen overwinnen. Martin Pistorius (Zuid-Afrika, 1975) communiceert
via een stemcomputer, is getrouwd en woont in Engeland. Hij is auteur en

webdesigner.
Antwerpen in de tijd van de Reformatie Guido Marnef 1996
Reliable Software Technologies – Ada-Europe 2014 Laurent George 2014-0610 This book constitutes the refereed proceedings of the 19th Ada-Europe
International Conference on Reliable Software Technologies, Ada-Europe
2014, held in Paris, France, in June 2014. The revised 12 full papers
presented together with two keynotes were carefully reviewed and selected
from 68 submissions. They are organized in topical sections on formal
methods; uses of ada; real-time scheduling; applications.
19 fois Bruxelles Els Witte 2001
Testament van de jeugd Vera Brittain 2016-09-14 In 1914 is Vera Brittain
twintig jaar oud. Ze staat op het punt te gaan studeren in Oxford als Engeland
zijn troepen mobiliseert. Vier jaar later is haar leven, en dat van een hele
generatie, voor altijd veranderd. Testament van de Jeugd is een van de
beroemdste autobiografieën uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Vera
Brittain werkte als verpleegster dicht bij het front in Frankrijk. Tijdens de
oorlogsjaren ontfermde ze zich over ontelbaar veel zwaargewonde jonge
mannen, maar verloor zelf haar broer en haar grote liefde. Dit bewogen en

bijzondere leven beschrijft ze op passievolle en eerlijke wijze. Testament van
de Jeugd was een regelrechte sensatie toen het in 1933 voor het eerst
verscheen, en heeft ook vandaag nog niets aan kracht en betovering ingeboet.
Inventive Communication and Computational Technologies G. Ranganathan
2020-01-29 This book gathers selected papers presented at the Inventive
Communication and Computational Technologies conference (ICICCT 2019),
held on 29–30 April 2019 at Gnanamani College of Technology, Tamil Nadu,
India. The respective contributions highlight recent research efforts and
advances in a new paradigm called ISMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics
and Cloud contexts). Topics covered include the Internet of Things, Social
Networks, Mobile Communications, Big Data Analytics, Bio-inspired
Computing and Cloud Computing. The book is chiefly intended for academics
and practitioners working to resolve practical issues in this area.
Ben zo terug Sarah Weeks 2006 De 12-jarige Heidi (ik-figuur) wil graag weten
of ze familie heeft en waar haar geestelijk gehandicapte moeder vandaag
komt. Ze besluit met de bus op pad te gaan om haar verleden te achterhalen.
Vanaf ca. 11 jaar.
Suzy en de kwallen Ali Benjamin 2016-07-05 Nadat haar voormalige beste

vriendin verdrinkt, is Suzy Swanson ervan overtuigd dat dit komt dooreen
zeldzame kwallenbeet. Dingen gebeuren immers heus niet zomaar.
Teruggetrokken in haar eigen stille wereld, ontwikkelt ze een plan om haar
theorie te bewijzen, zelfs als het betekent dat niemand haar gelooft en ze de
wereld over moet reizen in haar eentje. Winnaar van de Gouden Lijst 2017
'Suzy en de kwallen is helder en vloeiend geschreven, erg toegankelijk, maar
toch ook vol met mogelijkheden voor discussie. Een ongewoon fijne eerste
roman. Booklist Magazine 'Een boek dat je raakt.’ NRC
De sneeuwkoningin Hans Christian Andersen 2020-06-24 Op een dag maakte
een duivelse trol een spiegel die alles wat mooi was als lelijk deed verschijnen,
en alles wat goed was als kwaad. Verrukt besloten de trollen om hun spiegel
naar de hemel te brengen en de spot te drijven met de engelen, maar
onderweg barstte de spiegel en de scherven verspreidden zich over de
wereld. Zo werden sommige scherven ramen en werden andere scherven
brillen, maar de meest onfortuinlijke mensen kregen kleine scherfjes in hun
ogen of in hun hart, waardoor hun leven voor altijd zou veranderen. Dit
overkwam kleine Kay, tot de grote ergernis van zijn buurvrouw Gerda, en zo
ontmoette hij de sneeuwkoningin. Hans Christian Andersen (1805-1875) was

een Deense schrijver, dichter en kunstenaar. Hij is beroemd om zijn
kinderliteratuur, waaronder de geliefde sprookjes "De nieuwe kleeren van den
keizer", "De kleine zeemeermin", "De nachtegaal", "De standvastige tinnen
soldaat", "De sneeuwkoningin", "Het lelijke jonge eendje" en "Het
lucifersmeisje". Zijn boeken zijn vertaald naar elke levende taal, en er is
tegenwoordig geen kind of volwassene die niet bekend is met zijn speelse
personages. Zijn sprookjes zijn talloze malen bewerkt voor het toneel en het
witte doek, met name door Disney in de animatiefilms "De kleine zeemeermin"
in 1989 en "Frozen", wat losjes gebaseerd is op "De sneeuwkoningin", in
2013. Dankzij Andersens bijdrage aan kinderliteratuur wordt zijn verjaardag, 2
april, gevierd als Internationale Kinderboekendag.
Enders Game Orson Scott Card 2013-10-31 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 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?
De Engelse patient Michael Ondaatje 2019-03-28 Aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog verzorgt Hana, een verpleegster, de enige patiënt die is
achtergebleven in een kapot gebombardeerde villa. Deze onbekende
Engelsman is gered uit een brandend vliegtuig en is letterlijk zijn gezicht kwijt.
Hana heeft slechts één aanwijzing voor het achterhalen van zijn identiteit: een
boek dat hij bij zich draagt, vol aantekeningen over een tragische
liefdesgeschiedenis.
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