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supply, this book enables management,
system analysts, and performance
engineers to develop and apply an
operating strategy for the on-line
optimization and control of energy
systems in industrial plants. It
provides proven techniques for
analysis that can guide equipment
selection and flowsheet adjustments
to reduce plant energy consumption
without affecting the productive
capacity of the plant. Originating in
the 1970s and 1980s when high energy
costs and the OPEC crises fostered
energy conservation, these techniques
have been applied successfully in
many industries in the United States,
as well as in several industrialized
countries in the Middle and Far East.
Svensk bok-katalog 1906
WILL Mark Manson 2021-11-10 'De beste
autobiografie die ik ooit heb
gelezen. De perfecte combinatie van
het vertellen een verhaal en de
wijsheid die daaruit voortkwam, en
dan ook nog zo grappig.' Oprah
Winfrey WILL door Will Smith en Mark
Manson is een moedig en inspirerend
boek over een van de grootste
wereldsterren van deze tijd. WILL
gaat over uiterlijk succes, innerlijk
geluk en verbinding met anderen. En

De derde chimpansee Jared Diamond
2013-02-06 Mensen zijn voor 98%
genetisch gelijk aan de gewone aap en
de dwergchimpansee. Hoe is het dan te
verklaren dat wij in staat zijn
beschavingen, talen, godsdiensten en
wetenschappen te ontwikkelen maar ook
om dat in een oogwenk weer te
vernietigen? Diamond schreef een
baanbrekend, onderhoudend en soms
schokkend boek over dat unieke
schepsel en zijn evolutie: de derde
chimpansee die mens heet. Scherp
geschreven, een genot om te lezen.
Deze uitdagende stijl van het boek
dwingt de lezer ertoe zich grondig te
bezinnen op het raadsel van de
menselijke evolutie.? New York Times
Book Review Jared Diamond is
hoogleraar fysiologie in Los Angeles.
Hij verricht onderzoek op het terrein
van de evolutionaire biologie en is
bekend als internationale
bestsellerauteur van onder andere
Zwaarden, paarden en ziektekiemen en
Ondergang.
Industrial Energy Systems Richard E.
Putman 2004 Responding to concerns
about global warming, carbon dioxide
emissions, and the political
instability that threatens the US
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over een van de meest spectaculaire
rollercoasters ooit door de wereld
van muziek en film. Will Smiths
transformatie van een angstig kind in
een huis vol spanning in West
Philadelphia tot een van de grootste
rappers van zijn tijd én een van de
grootste filmsterren in de
geschiedenis van Hollywood - met een
reeks kaskrakers op zijn naam die
waarschijnlijk nooit zal worden
overtroffen - is een episch succes
waarover WILL op een ongelooflijk
meeslepende manier vertelt. Maar dat
is maar de helft van het verhaal.
Will Smith dacht dat hij het voor
elkaar had, en met reden: niet alleen
zijn eigen succes was ongeëvenaard,
zijn hele gezin stond aan de top van
de entertainmentwereld. Maar zijn
vrouw en kinderen zagen dat anders.
Zij moesten fulltime meedraaien in
zijn show, zonder dat ze daar zelf
voor hadden gekozen. Het bleek dat
Will Smith nog veel meer moest leren
dan hij had gedacht. WILL is een boek
over wilskracht, over wat je voor
elkaar kunt krijgen en wat je achter
je kunt laten. Will Smith werkte
samen met Mark Manson, auteur van de
wereldwijde bestseller The Subtle Art
of Not Giving a F*ck, die het verhaal
zo opschreef dat het anderen kan
helpen om grip op hun eigen leven en
emoties te krijgen. Weinigen van ons
zullen de extreme druk kennen van
optreden op het wereldpodium, maar we
kunnen allemaal begrijpen dat wat
werkt in de buitenwereld niet altijd
werkt in je persoonlijk leven. De
combinatie van oprechte wijsheid en
een exceptioneel, fenomenaal
levensverhaal maakt WILL, net als de
auteur, tot de buitencategorie. 'Het
is eenvoudig om in de materiële
wereld te bewegen als je eenmaal je
eigen geest hebt veroverd. Dat geloof
ik echt. Als je eenmaal je eigen
geest hebt leren kennen, stuwt elke
ervaring, elke emotie, elke
omstandigheid, positief of negatief,
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je gewoon voort, naar grotere groei
en meer ervaring. Dat is ware
wilskracht. Om vooruit te komen, wat
er ook gebeurt. En om vooruit te
komen op een manier waarbij je
anderen met je meeneemt, in plaats
van ze achter te laten.' - Will Smith
A First Course in Systems Biology
Eberhard Voit 2017-09-05 A First
Course in Systems Biology is an
introduction for advanced
undergraduate and graduate students
to the growing field of systems
biology. Its main focus is the
development of computational models
and their applications to diverse
biological systems. The book begins
with the fundamentals of modeling,
then reviews features of the
molecular inventories that bring
biological systems to life and
discusses case studies that represent
some of the frontiers in systems
biology and synthetic biology. In
this way, it provides the reader with
a comprehensive background and access
to methods for executing standard
systems biology tasks, understanding
the modern literature, and launching
into specialized courses or projects
that address biological questions
using theoretical and computational
means. New topics in this edition
include: default modules for model
design, limit cycles and chaos,
parameter estimation in Excel, model
representations of gene regulation
through transcription factors,
derivation of the Michaelis-Menten
rate law from the original conceptual
model, different types of inhibition,
hysteresis, a model of
differentiation, system adaptation to
persistent signals, nonlinear
nullclines, PBPK models, and
elementary modes. The format is a
combination of instructional text and
references to primary literature,
complemented by sets of small-scale
exercises that enable hands-on
experience, and large-scale, often
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open-ended questions for further
reflection.
Myxomycetes of Ohio Harold Willard
Keller 1999
Frida Hayden Herrera 2020-07-14 De
begaafde kunstenares werd pas aan het
eind van haar leven ontdekt en
groeide uit tot een cultfiguur. Haar
werk is tegenwoordig onbetaalbaar. Ze
is de legende geworden die haar
tragische levensverhaal belooft:
onder anderen Trotski, Weston en
Rivera waren haar minnaars, ze
dweepte met het marxisme, was
openlijk biseksueel en haar
betoverende kunst werd tegen wil en
dank surrealistisch gedoopt In deze
biografie wordt beschreven hoe de
Mexicaanse schilderes Frida Kahlo
(1907-1954) zich ontwikkelde tot een
belangrijk surrealistische schilder,
die pas een jaar voor haar dood
erkenning begon te krijgen. Met haar
man, de toen gevierde schilder en
volksheld Diego Rivera, leidde ze een
stormachtig leven, tot haar
gezondheid haar aan bed kluisterde.
De Amerikaanse kunsthistoricus Hayden
Herrera heeft een boeiende en
evenwichtige biografie geschreven,
waarin de vele opgenomen brieven van
Kahlo het geheel extra levendig
maken. Ook haar werk wordt goed en
duidelijk besproken. Daarmee is deze
biografie beter en informatiever dan
Rauda Jamis' 'Frida Kahlo, een
vrouw'.
Uitblinkers Malcolm Gladwell
2010-05-26 Uitblinkers is een
stimulerende en verbazende zoektocht
naar de herkomst van succes. Vanuit
het niets bestaat niet Wat is er zo
bijzonder aan een uitzonderlijke
prestatie? Dat lijkt een vreemde
vraag, maar met vreemde vragen is
Malcolm Gladwell op zijn best.
Uitblinkers is een stimulerende en
verbazende zoektocht naar de herkomst
van succes. En die ligt niet, zoals
meestal wordt gedacht, in een
bijzonder brein of een verbluffend
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talent. Uitblinkers hebben iets
bijzonders, maar dat zit hem vooral
in wat ze meegemaakt hebben: hun
cultuur, familie, en alle
eigenaardigheden waarmee ze in
aanraking zijn geweest. De geheimen
van de softwaremiljardair, de
briljante voetballer, de geniale
wiskundige en The Beatles zijn níet
onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat
Malcolm Gladwell zien waarom sommige
mensen succes hebben, en anderen
niet. Zijn beste en bruikbaarste
boek: spannende wetenschap, zelfhulp
en amusement in één! entertainment
weekly Malcolm Gladwell is hij vaste
medewerker bij The New Yorker.
Daarvoor was hij
wetenschapsjournalist bij de
Washington Post. Van Het beslissende
moment zijn wereldwijd meer dan twee
miljoen exemplaren verkocht en
Intuïtie stond twee jaar onafgebroken
op de New York Times bestsellerlijst.
Gladwell won de National Magazine
Award en was in 2005 volgens Time een
van de honderd invloedrijkste mensen.
American Journal of Medical Genetics
1984
De motionibus naturalibus a gravitate
pendentibus Giovanni Alfonso Borelli
1670
Darwins gevaarlijke idee Daniel
Clement Dennett 2001 Filosofische
benadering van de geschiedenis van de
evolutietheorie.
Steal like an artist Austin Kleon
2022-03-16 Aan de hand van tien
praktische en verrassende inzichten
zet Steal like an artist je op weg
naar meer creativiteit. Met als
belangrijkste tip: beter slim gejat
dan slecht bedacht. Want Picasso wist
het al: 'Kunst is diefstal.' Ideeën
die zomaar uit het niets komen, zijn
meestal niet de beste - als ze al
bestaan. Laat je dus volop inspireren
door het werk van anderen, steel
goede ideeën en zet ze naar je hand.
Volg je interesses, waar ze je ook
naartoe leiden. Vroeg of laat wordt
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die hobby misschien wel je
levenswerk. Vergeet het cliché dat je
moet schrijven over wat je al weet.
Schrijf in de plaats daarvan het boek
dat je wilt lezen, maak de film die
je wilt zien. En bovenal: wees steeds
vriendelijk, blijf uit de schulden en
durf af en toe saai te zijn. Want
alleen dan zul je voor jezelf ruimte
creëren om grenzen te verleggen.
Beter slim gejat dan slecht bedacht
Je kunt al beginnen vóórdat je weet
wie je bent Schrijf het boek dat je
zelf wilt lezen Gebruik je handen
Nevenprojecten en hobby's zijn
belangrijk Maak goed werk en deel het
met anderen Grenzen bestaan niet meer
Wees vriendelijk (we leven in een
kleine wereld) Wees saai (alleen zo
raakt je werk af) Creativiteit is
schrappen
Svensk bokkatalog 1906
Heel geestig, meneer Feynman! Richard
Phillips Feynman 1990 Het
levensverhaal van de Amerikaanse
natuurkundige en Nobelprijswinnaar
(1918-1988).
De parel John Steinbeck 2019-11-28
Het zoontje van Kino, een arme
parelvisser in Mexico, wordt gebeten
door een schorpioen. Hij en zijn
vrouw Juana hebben geen geld voor de
dokter, maar Kino duikt een parel op,
zo groot dat deze vondst hun leven
voorgoed zal veranderen. Al snel
wordt in het dorp en daarbuiten
bekend dat ze plotseling rijk zijn.
Het gezin strijdt tegen vooroordelen,
jaloezie, dieven en bedrog. Ze
beginnen te vermoeden dat de parel
hun geen geluk zal brengen. Als Juana
op een avond besluit de parel terug
in zee te gooien, loopt alles uit de
hand. Hun leven verandert inderdaad,
maar heel anders dan ze hadden
gehoopt...
Renegades Barack Obama 2021-11-12 In
dit fraai uitgevoerde boek, een
uitvloeisel van de baanbrekende, door
Higher Ground geproduceerde podcast,
voeren twee mannen die al lange tijd
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met elkaar bevriend zijn een
openhartig en intiem gesprek over het
leven, over muziek en over hun niet
aflatende liefde voor Amerika, met
alle problemen en tegenstrijdigheden
die dat land kenmerken. Het bevat
meer dan 350 foto's, exclusief
bonusmateriaal en nooit eerder
gepubliceerd archiefbeeld. Renegades:
Born in the USA omvat een reeks
openhartige, onthullende en
onderhoudende gesprekken tussen
president Barack Obama en
muzieklegende Bruce Springsteen,
waarin niet alleen verhalen over hun
persoonlijke geschiedenis en de
bepalende momenten in hun carrière
aan bod komen, maar ook de
polariserende politiek in Amerika en
de steeds bredere kloof tussen de
Amerikaanse droom en de Amerikaanse
realiteit van dit moment. Het boek
bevat kleurenfoto's en zeldzaam
archiefmateriaal en biedt een
fascinerend en fraai geïllustreerd
portret van twee excentrieke mannen,
een zwarte en een witte, die proberen
hun eigen, onconventionele zoektocht
naar betekenis, identiteit en
gemeenschapszin in verband te brengen
met het grotere verhaal over Amerika.
Het boek bevat: * Speciaal voor deze
uitgave geschreven inleidingen van
president Obama en Bruce Springsteen
* Geannoteerde toespraken van Obama
die nooit eerder zijn gepubliceerd,
waaronder zijn 'Opmerkingen bij de
vijftigste verjaardag van de
protestmarsen van Selma naar
Montgomery' * Handgeschreven
songteksten van Springsteen uit diens
inmiddels vijftigjarige carrière *
Zeldzame en exclusieve foto's uit de
persoonlijke archieven van de auteurs
* Gesprekken en verhalen die niet
zijn opgenomen in de podcast *
Historische foto's en documenten die
dienen als omlijsting van de gevoerde
gesprekken In een opnamestudio die
vol stond met gitaren en tijdens ten
minste één rit met een Corvette
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spreken Obama en Springsteen over het
huwelijk en het vaderschap, over
rassenkwesties en mannelijkheid, over
de verleiding van het onbekende
avontuur en de lokroep terug naar
huis. Daarnaast gaan ze in discussie
over onder meer hun favoriete
protestsongs en over de meest
inspirerende Amerikaanse helden die
ze kennen. Tijdens de gesprekken
praten ze over hun verlangen om in
hun carrière een groter en
waarachtiger verhaal over Amerika te
vertellen, al moest daar nu en dan
een prijs voor worden betaald, en ze
onderzoeken samen hoe het verscheurde
Amerika de weg naar eenheid zou
kunnen terugvinden.
De vrouw van de tijdreiziger Audrey
Niffenegger 2015-06-27 De vrouw van
de tijdreiziger is het verhaal van
Clare, een studente
kunstgeschiedenis, en Henry, een
avontuurlijke bibliothecaris. Zonder
dat hij er iets aan kan doen
verplaatst Henry zich door de tijd,
vooral op voor hem emotioneel zware
momenten. Samen met zijn grote liefde
Clare probeert Henry uit alle macht
een leven te leiden zoals ieder
ander. Dat dit alles bedreigd wordt
door iets wat hij niet kan voorkomen
maakt dit ontroerende verhaal
onvergetelijk. ‘De roman is een ode
aan liefde en trouw, maar komt ook
tegemoet aan de diepste verlangens
van tienduizenden lezers: dat eeuwige
trouw mogelijk is, dat liefde alles
overwint.’ NRC Handelsblad ‘Een
feelgood-roman over een zoektocht
naar geluk.’ de Volkskrant ‘Een
verrukkelijke, briljant geschreven
liefdesroman. Mensen die houden van
de stijl van John Irving kunnen hun
hart ophalen.’ esta
Fossil Scleractinian Corals from
James Ross Basin, Antarctica Harry F.
Filkorn 1994-01-10 Published by the
American Geophysical Union as part of
the Antarctic Research Series, Volume
65. Sixteen scleractinian species are
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known from the Upper Cretaceous and
Paleocene strata of Seymour and Snow
Hill islands, Antarctica, based upon
all type and newly collected
material; nine of those 16 species
are described as new. Seven of those
nine new species are referred to the
Turbinoliidae; four genera of
Turbinoliidae also are established as
new.
Bibliographic Guide to Slavic,
Baltic, and Eurasian Studies, 1994
Nypl 1995-03
National Union Catalog 1970 Includes
entries for maps and atlases.
Als adem lucht wordt Paul Kalanithi
2016-10-03 Op zesendertigjarige
leeftijd wordt de briljante en
ambitieuze neurochirurg Paul
Kalanithi gediagnosticeerd met
stadium IV longkanker. Van de ene op
de andere dag verandert hij van een
arts die levens redt in een patiënt
die moet vechten voor zijn eigen
leven. De laatste 22 maanden van zijn
leven besluit hij zijn grote ambitie
waar te maken: een meesterlijk boek
schrijven over zijn bijzondere
levensloop. Wat maakt het leven nog
de moeite waard als je de dood in de
ogen kijkt? Wat doe je als al je
dromen over een toekomst plaats
moeten maken voor een miserabel
noodlot? Wat betekent het om een kind
te krijgen en nieuw leven op aarde te
zetten terwijl je eigen leven
langzaam wegebt? Paul Kalanithi
stierf in maart 2015, terwijl hij de
laatste hand legde aan zijn memoires.
Zijn wijze observaties en rijke
inzichten in het leven zijn
hartverscheurend. Als adem vervliegt
is een onvergetelijk boek over een
naderend einde en de relatie tussen
arts en patiënt van een begenadigd
schrijver, die helaas beide rollen
moest vervullen.
Een beloofd land Barack Obama
2020-11-17 In dit boeiende,
langverwachte eerste deel van zijn
presidentiële memoires vertelt Barack
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Obama het verhaal van zijn
onwaarschijnlijke odyssee van een
jongeman die op zoek is naar zijn
identiteit tot de leider van de vrije
wereld. Hij schrijft in buitengewoon
persoonlijke bewoordingen over de
jaren waarin hij politiek werd
gevormd en over de bepalende momenten
in de eerste termijn van zijn
historische presidentschap - een
roerige periode vol dramatische
veranderingen. Obama neemt de lezer
aan de hand op een fascinerende reis,
die voert van zijn eerste politieke
aspiraties en de cruciale overwinning
in de voorverkiezingen van Iowa waarin de kracht van grassrootsactivisme aan het licht kwam - tot de
revolutionaire avond van 4 november
2008, toen hij werd gekozen tot 44ste
president van de Verenigde Staten en
daarmee de eerste Afro-Amerikaan werd
die het hoogste ambt in het land zou
bekleden. In zijn bespiegelingen over
het presidentschap toont hij op een
bijzondere en scherpzinnige wijze
welke mogelijkheden en beperkingen
presidentiële macht met zich
meebrengt, en daarnaast biedt hij ons
een uniek inzicht in de dynamiek van
de Amerikaanse partijpolitiek en de
internationale diplomatie. Obama
neemt de lezer mee tot in het Oval
Office en de Situation Room van het
Witte Huis, maar ook naar steden als
Moskou, Caïro en Peking. We zijn
getuige van zijn overwegingen bij het
samenstellen van zijn kabinet, hoe
hij worstelt met een mondiale
financiële crisis, Vladimir Poetin
inschat, schijnbaar onoverbrugbare
conflicten beteugelt om zijn wet op
de gezondheidszorg te verwezenlijken,
botst met zijn generaals over de te
volgen strategie in Afghanistan,
hervormingen op Wall Street
doorvoert, doortastend optreedt na de
ramp met de Deepwater Horizon en
opdracht geeft tot Operatie Neptune's
Spear, die leidt tot de dood van
Osama bin Laden. Een beloofd land is
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een bijzonder intiem en persoonlijk
boek - het verhaal over een man die
historische beslissingen neemt, over
het rotsvaste geloof van de
opbouwwerker die op de proef wordt
gesteld op het wereldpodium. Obama is
openhartig over de moeilijkheden die
hij ondervond toen hij als zwarte
Amerikaan president wilde worden,
waarbij hij de verwachtingen
verpersoonlijkte van een generatie
die werd geïnspireerd door de
boodschap van hoop en verandering en
de morele problemen trotseerde die
besluitvorming op het hoogste niveau
met zich meebrengt. Obama is
openhartig over de krachten die hem
in eigen land en elders tegenwerkten,
eerlijk over de invloed die het
verblijf in het Witte Huis had op
zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is
hij niet terughoudend in het delen
van zijn onzekerheden en
teleurstellingen. Toch wijkt hij
nooit af van zijn overtuiging dat
binnen het geweldige, zich
voortdurend ontwikkelende Amerikaanse
experiment vooruitgang altijd
mogelijk is. Dit fraai geschreven en
krachtige boek getuigt van Barack
Obama's inzicht dat democratie geen
geschenk van boven is, maar iets dat
is gestoeld op inlevingsvermogen en
wederzijds begrip, iets waaraan we
samen voortbouwen, elke dag weer.
Verheven koninkrijk Yaa Gyasi
2020-09-03 Gifty is een briljante
studente neurowetenschap aan de
universiteit van Stanford. Haar
drijfveer is de fatale overdosis van
haar broer, verslaafd aan
pijnstillers, en de depressie van
haar moeder. Gifty is vastberaden om
de wetenschappelijke oorzaak te
vinden van al het verdriet en lijden
dat haar leven domineert. Dan zet een
telefoontje haar eenzame leven in
haar laboratorium volledig op zijn
kop. Haar moeder wil zelfmoord plegen
en ten einde raad neemt Gifty haar in
huis. Het brengt haar weer terug naar
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het geloof dat zoveel houvast gaf in
haar jeugd. De kerk waar ze in
opgroeide beloofde verlossing, maar
gaf nooit duidelijkheid hoe die te
bereiken. Terwijl haar moeder in bed
blijft liggen worstelt Gifty tussen
geloof en wetenschap, en zoekt naar
een manier om haar liefde voor haar
familie in daden om te zetten.
Verheven koninkrijk is een ontroerend
portret van een Ghanees
immigrantengezin in de vs dat zucht
onder het juk van verdriet, depressie
en verslaving. Het is een
wonderschoon geschreven en emotioneel
zeer beladen opvolger van het
fenomenale Weg naar huis, en is de
meesterproef van het literaire talent
Yaa Gyasi.
Sterrenkunde voor mensen met haast
Neil DeGrasse Tyson 2018-01-31 Wat is
ruimte, wat is tijd? En de
mysterieuze donkere materie? Hoe
passen wij binnen het universum? Hoe
past het universum in ons? Er is geen
betere gids voor deze
geestverruimende vragen dan Amerika's
beroemdste astrofysicus en
bestsellerauteur Neil deGrasse Tyson.
Maar tegenwoordig hebben we weinig
tijd om over de kosmos na te denken.
In Sterrenkunde voor mensen met haast
brengt Tyson het universum in
hapklare brokken naar de aarde; kort
en duidelijk, met sprankelende humor,
in twaalf vlot geschreven
hoofdstukken overal en altijd binnen
handbereik. Terwijl je 's ochtends je
koffie zet, op de bus wacht, in de
trein of een vliegtuig zit, voert
Tyson je moeiteloos mee op een
verrukkelijke reis door het heelal:
van de Big Bang naar zwarte gaten,
van quarks tot kwantummechanica, en
van de zoektocht naar planeten naar
het leven in het universum.
De man die zijn vrouw voor een hoed
hield Oliver Sacks 2015-08-28 In De
man die zijn vrouw voor een hoed
hield vertelt Oliver Sacks de
verhalen van mensen die lijden aan
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perceptuele en intellectuele
afwijkingen: patiënten die hun
herinneringen kwijt zijn, niet langer
in staat zijn om geliefden of
alledaagse voorwerpen te herkennen,
of patiënten die te maken hebben met
tics en die zonder dat te willen
obsceniteiten schreeuwen. Hoewel deze
gevallen ons vaak bizar voorkomen,
worden ze door Sacks’ respectvolle en
sympathieke wijze van vertellen diep
menselijk. Aan de hand van
fascinerende en vaak ontroerende
ziektegeschiedenissen laat Sacks zien
hoe het is om te moeten leven met een
neurologische afwijking.
De fout Elle Kennedy 2019-02-26 Het
tweede deel in de grappige en steamy
Off Campus-serie van Elle Kennedy.
Alle delen zijn los van elkaar te
lezen. John Logan lijkt het perfecte
leven te hebben: hij is een van de
sterren van het succesvolle
ijshockeyteam, haalt goede cijfers en
over aandacht van vrouwen hoeft hij
zeker niet te klagen. Met zijn goeie
looks en vrolijke persoonlijkheid
pakt hij iedereen in. Op een avond
klopt hij in een studentenflat aan,
op zoek naar het feestje van Danny.
Maar Danny blijkt daar helemaal niet
te wonen. Wie er wel woont is Grace,
een mooi meisje dat psychologie
studeert. Ze raken aan de praat en
uiteindelijk belanden ze samen op de
bank om een film te kijken. Ze hebben
een ontzettend leuke avond, maar
Logan denkt alleen dat hij beter bij
Grace uit de buurt kan blijven, omdat
hij gevoelens heeft voor iemand
anders. Dit vertelt hij haar op het
slechtste moment ooit. Wanneer hij
zich realiseert dat hij een grote
fout heeft gemaakt omdat hij gek is
op Grace, is het al te laat. Ze wil
hem zijn fout niet vergeven. Of kan
hij haar toch overhalen? De fout is
het tweede deel in de Off Campusserie van Elle Kennedy, die zich
afspeelt op de fictieve Briar
University. Alle delen zijn los van
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elkaar te lezen. Het eerste deel, De
deal, werd in Nederland en België al
meer dan 25.000 keer gelezen en
geluisterd. Ook schreef Elle Kennedy
een serie van vier boeken die zich in
dezelfde omgeving afspeelt, getiteld
Briar U.
De reis van de "Beagle" Charles

biology-form-4-klb-notes

Darwin 1892
Relativiteit Albert Einstein 1986 De
opsteller van de relativiteitstheorie
(1879-1955) behandelt ruimte- en
tijdproblemen en de geldigheid van
basisnatuurwetten in bewegende
coördinaatstelsels.
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