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When somebody should go to the ebook stores, search launch by shop, shelf by shelf, it
is essentially problematic. This is why we present the book compilations in this website.
It will agreed ease you to look guide Turning Point A Postapocalyptic Emp Survival Fiction
Series The Blackout Series 3 as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can discover
them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best place
within net connections. If you ambition to download and install the Turning Point A
Postapocalyptic Emp Survival Fiction Series The Blackout Series 3, it is completely easy
then, back currently we extend the member to purchase and make bargains to download
and install Turning Point A Postapocalyptic Emp Survival Fiction Series The Blackout
Series 3 appropriately simple!

Television Storyworlds as Virtual Space M. King Adkins 2018-09-15 This book focuses on
television as a form of virtual reality, the most recent in a long evolution of artistic
technologies. Drawing on storyworld theory, it examines TV subjects including title
sequences, children’s television, science fiction and postapocalyptic programs, and the
relationship between television and the postmodern condition.
Cyberstorm Matthew Mather 2014-11-12 Wat als iemand de belangrijkste stad ter wereld
platlegt met een eenvoudig computervirus... 'Cyberstorm is het boek dat ik zelf had
willen schrijven.' Hugh Howey, auteur van Silo Het is kerstavond als New York wordt
getroffen door een van de zwaarste sneeuwstormen uit de geschiedenis. Op hetzelfde
moment valt een groep anonieme hackers de energiemaatschappijen van Amerika aan en
gaat alles in één keer op zwart. Afgesloten van de buitenwereld proberen Mike Mitchell
en zijn familie te overleven in hun appartementencomplex terwijl de temperatuur naar
een ijzingwekkend niveau daalt. Samen met zijn buren probeert Mike het beste van de
situatie te maken, maar de sfeer slaat al snel om als bendes van buiten horen van hun
riante voedselvoorraad en noodaggregaten. Ineens is de sneeuw niet meer hun enige
vijand... 'Intrigerend en beangstigend boek over de kracht van angst. Dit boek geeft
perfect weer hoe afhankelijk de wereld is geworden van het internet.' Fantascize
Geostorm The Flood Bobby Akart 2020-01-07 Since the formation of Earth billions of
years ago, it has been through cataclysmic changes.She's been frozen and fried,
pummeled from space and experienced naturalChanges like the reversing of its magnetic
poles.It's happening now and the face of the planet may never be the same."Geostorm
will leave you breathless!"International bestselling author Bobby Akart delivers up-allnight survival thrillers in The Geostorm Series, the story of a planet-changing
phenomenon, a natural disaster brought about by the Earth itself."Pulse pounding
excitement. Akart pulls you into the story with his masterful writing talent until you are
holding your breath captivated by the plot twists and each turn of the page leading you
deeper into the world he has spun." Throughout the millennia, mankind has faced epic
floods. Evidence shows that the sudden reversal of the planet's magnetic field, a fast
pole reversal, had a profound impact on climactic conditions. What was once frozen, is
not melted. The rising sea levels had to go somewhere. In past civilizations, man

persevered because after these floods, the waters always receded. Until they didn't. As
the catastrophe unfolds, does a well-intentioned effort to save America's power grid
result in unintended deaths? How will families cope with the changing face of the planet,
and the brutality of their fellow man?"One of the best living speculative fiction writers
today." Will the planet return to the dark ages? Will we destroy civilization ourselves
before the Sun gets its chance? Follow the story of the Boone family, Indiana farmers and
their children who battle Mother Nature, her animals, and their fellow man, in The Flood.
"Man, what a rush!" Earth is alive. Deep beneath her skin is our planet's life blood.Rivers
of molten iron, pushing around a core - her beating heart.This moving, fluid iron
generates the magnetic field maintaining the delicate balance of life on earth.Until she
has a change of heart. "Spellbinding. Best Akart book to date-no one can hold your
attention better!" International bestselling author Bobby Akart delivers pulse-pounding
thrills in The Geostorm Series, the story of a planet-changing phenomenon, a natural
disaster brought about by the Earth itself. "Every time I have read a series by this
author, I think, wow, this is the best. Now, I think, this is definitely the best. Action,
suspense, everything-a definite thumbs up."The Earth's magnetic field surrounds our
planet like an invisible force field connected by a north and south pole. It's what makes
compasses point north and it protects our atmosphere from the continual bombardment
of geomagnetic storms from the Sun. Without a magnetic field, the planet's atmosphere
would be stripped away leaving critical infrastructure at risk and humanity exposed to
deadly radiation. What happens when these poles begin to wander? This field grows
weaker with deadly consequences for all of humanity. The change in the world's climate
could change the face of the planet as we know it. "Akart is one of those very rare
authors who makes things so visceral, so real, that you experience what he writes."
Readers will become enthralled with the discoveries of Chapman Boone, former storm
chaser, and full-time field meteorologist who begins to experience extraordinary weather
anomalies. His sister, Kristi Boone, is a Doctor of Veterinary Medicine known for being
attune to the exotic animals within her care. At first, the changes in the animals'
behavior are subtle ... until they aren't. Follow the story of the Squire and Sarah Boone
family, Indiana farmers and their children who begin to recognize the signs of The Shift.
"Bobby Akart is truly one of the best, greatest writers alive today."
Nemesis Philip Roth 2011-10-31 In een door tropische hitte bevangen Newark woedt een
schrikbarende epidemie, die de kinderen van de stad bedreigt met verlamming,
invaliditeit en zelfs met de dood. Dat is het onderwerp van Philip Roths schokkende,
hartverscheurende nieuwe roman: de gevolgen van een polio-epidemie voor een hechte
gemeenschap in de zomer van het oorlogsjaar 1944. De hoofdpersoon van Nemesis is
speelplaatsleider Bucky Cantor, een vitale, plichtsgetrouwe man van drieëntwintig,
speerwerper en gewichtheffer, verknocht aan zijn pupillen en ontgoocheld omdat zijn
bijziendheid hem belet samen met zijn leeftijdgenoten ten strijde te trekken. Roth belicht
de dilemma s waarvoor Cantor zich in zijn dagelijkse leven geplaatst ziet wanneer de
polio ook zijn speelplaats treft, en voert de lezer mee door het hele scala van emoties die
zo n epidemie opwekt: angst, paniek, woede, verbijstering, lijden en verdriet. Heen en
weer schakelend tussen het belegerde Newark met zijn broeierige, muffe straten en het
ongerepte Indian Hill, een zomerkamp voor kinderen in de Poconos, met zijn `van alle
smetstof gezuiverde berglucht , beschrijft Roth een integere, levenslustige man,
verwikkeld in zijn eigen stille strijd tegen de epidemie. Liefdevol en haarscherp laat hij
zien hoe Cantor een persoonlijke tragedie tegemoet gaat en wat het betekent om kind te
zijn. De verontrustende vraag die doorklinkt in Roths drie korte romans van de laatste
jaren Alleman, Verontwaardiging en De vernedering hangt ook boven Nemesis: welke
keuzes hebben een noodlottige invloed op de loop van een leven? Hoe weerloos staat de

mens tegenover de macht van het toeval?
Devil's Homecoming Bobby Akart 2017-03-18 In this sixth book of the series, an
unexpected turn of events deals the rebuilding effort a near deadly blow as the United
States Government, in the form of a FEMA occupying force, descends upon Savannah,
Tennessee. The FEMA battalions leader is hell-bent on revenge and he is proof that in a
post-apocalyptic world, hell is empty and all the devils are here.
After: Whiteout Scott Nicholson 2015 "Always surprises and always entertains." Jonathan Maberry, Patient Zero "Like Stephen King, he knows how to summon serious
scares."- Bentley Little, The Association AFTER: WHITEOUT (Book #4 in the After postapocalyptic thriller series) In the harsh winter of a post-apocalyptic landscape, Rachel
Wheeler and her companions hole up in an Appalachian compound established by her
notorious grandfather. A rogue military platoon plans to seize the compound and control
the small band of survivors. At the same time, violent mutants organize into a tribe that
threatens to wipe out the human race. But as the humans fight among themselves, the
mutant Zapheads are adapting and learning, intent on establishing a new society. Rachel
soon discovers the mutants are more than they appear to be. But will she live long
enough to use their secrets against them? Look for the other After books, First Light
(After #0), The Shock (After #1), The Echo (After #2), and Milepost 291 (After #3). After
#5 releases Jan. 20, 2015. -------------------- keywords: post-apocalyptic, dystopian, thriller,
horror, science fiction, fantasy, suspense, action, adventure, military, zombies, mystery
fiction, survival horror, end times, mutants, Google ebooks
Station Elf Emily St. John Mandel 2015-06-29 WAT BLIJFT ER OVER ALS DE BESCHAVING
TEN ONDER GAAT? EN HOEVER ZOU JE GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een winterse
avond in Toronto sterft de beroemde acteur Arthur Leander op het toneel terwijl hij de
rol van zijn leven speelt. Diezelfde avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op het
Noord-Amerikaanse continent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Twintig jaar later
trekt Kirsten, een actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs de nieuwe
nederzettingen rondom de Grote Meren om Shakespeare op te voeren voor de
overlevenden van de ondergang. En dan wordt haar hoopvolle nieuwe wereld wederom
bedreigd.
Breng ons samen Jolina Petersheim 2017-10-31 ‘Breng ons samen’ van Jolina Petersheim
gaat verder waar ‘Bewaar ons’ ophield: er zijn zes maanden verstreken sinds de
mennonietengemeenschap van Leora Ebersole de bergen in vluchtte nadat een aanslag
hun leven onherkenbaar veranderde. Nu wacht Leora op nieuws van Moses, de jonge
Englisher piloot die hen heeft geholpen te ontsnappen. Ze heeft geen idee of hij nog
leeft. Ondertussen voelt ze zich ook aangetrokken tot voorman Jabil Snyder. Van alle
kanten neemt de dreiging toe en Leora’s verwarrende gevoelens maken het er niet
makkelijker op. Ze zal moeten kiezen: actie ondernemen of vertrouwen hebben. ‘Breng
ons samen’ is het afsluitende deel van Jolina Petersheims tweedelige serie, waarvan
‘Bewaar ons’ het eerste deel is. Eerder schreef zij ‘De vroedvrouw’ en ‘De verstotene’. Ze
heeft zelf een mennonitische achtergrond en weet als geen ander deze gemeenschap
levensecht neer te zetten.
Een jaar later William R. Forstchen 2017-12-21 Vervolg in de succesvolle EMP-serie. Zeer
realistisch scenario, dat door oud-voorzitter Newt Gingrich in het Huis van
Afgevaardigden aan de orde gesteld werd. Na de rampzalige elektromagnetische puls die
Amerika op zijn knieën dwong, zijn de overlevenden in Black Mountain langzaam
begonnen met het opbouwen van hun leven. Na een maandenlange lijdensweg van
honger, oorlog en talloze doden, proberen zij zaken die ze eerst voor lief namen elektriciteit, radiocommunicatie en medicijnen - weer op het oude niveau te herstellen.
Wanneer op een dag een 'federale administrateur' opduikt in een naburige stad lijkt het

er in eerste instantie op dat er weer pogingen gedaan worden om een landelijke regering
op de been te krijgen. Die hoop vervliegt echter als sneeuw voor de zon als John
Matherson - de aanvoerder van de overlevenden - ontdekt wat de administrateur van
plan is.
Stieg Larssons erfenis Jan Stocklassa 2018-11-06 Op 28 februari 1986 werd de Zweedse
premier Olof Palme op straat in Stockholm doodgeschoten. Een moord die tot de dag van
vandaag onopgelost is en waarover de meest wilde complottheorieën bestaan. Stieg
Larsson, de latere auteur van de wereldberoemde Millennium-trilogie, is overtuigd van
de betrokkenheid van extreemrechtse groeperingen en buitenlandse veiligheidsdiensten
en begint zelf in het diepste geheim een intensief onderzoek. Hij houdt zijn zoektocht
jarenlang vol en doet onthutsende ontdekkingen, maar voor hij de vermoedelijke daders
kan aanwijzen overlijdt hij in 2004 plots aan een hartaanval. In 2014 vindt journalist en
documentairemaker Jan Stocklassa in een opslagbox twintig kartonnen dozen met daarin
Stieg Larssons aantekeningen over de moord. Hij besluit het onderzoek voort te zetten
en zet zorgvuldig de puzzelstukjes uit het archief in elkaar. Hij volgt alle aanwijzingen
over mogelijke daders en stuit daarbij op nieuwe en overtuigende aanwijzingen naar wie
verantwoordelijk is geweest voor de moord op Olof Palme. Dit boek - bloedstollende true
crime, onderzoeksjournalistiek en biografie in één - onthult niet alleen onbekende feiten
en nieuwe verdachten in de moord op Palme, maar duikt ook in de wereld van Stieg
Larsson, wiens leven en werk opvallende gelijkenissen vertoont met dat van Mikael
Blomkvist, de hoofdpersoon in zijn wereldberoemde Millennium-reeks.
Wie naar de sterren grijpt Kristin Hannah 2015-10-27 ‘Kristin Hannah is zó getalenteerd.
Fantastische personages, geweldige plots, -ontroerende emoties... Wat wil je nog meer?’
Isabel Allende Kate en Tully zijn hartsvriendinnen. De serieuze Kate komt uit een
liefdevol gezin. Tully is een druktemaker en houdt van glamour. Bij haar thuis is het
helemaal niet leuk. De meisjes sluiten een pact dat ze altijd op elkaar kunnen rekenen,
een belofte die dertig jaar zal standhouden. Inmiddels is Tully een beroemd journaliste
geworden. Kate heeft gekozen voor een huwelijk met John en voor het moederschap. Na
een bittere ruzie verliezen de twee vrouwen elkaar lange tijd uit het oog. Tot Tully een
dringende oproep krijgt... De pers over de boeken van Kristin Hannah ‘Een meeslepende
roman, vol drama, waarin de kwetsbaarheid, eenzaamheid en het verdriet van de drie
vrouwen mooi wordt beschreven.’ NBD Biblion ‘Hannah is steengoed in diepgravende
karakterschetsen en het weergeven van genuanceerde gevoelens.’ The Washington Post
‘Kristin Hannah verstaat de kunst je tot en met de laatste alinea te boeien.’ Nederlands
Dagblad
De Andromeda crisis Michael Crichton 2020-01-25 Van de auteur van Jurassic Park komt
een fascinerende thriller over een dodelijk buitenaards micro-organisme dat het
complete leven op aarde bedreigt. Een onbemande satelliet keert terug naar de aarde.
Twee mannen treffen bij de landingsplaats – een gehucht met 48 inwoners – slechts lijken
aan... de twee mannen sterven vervolgens zelf ook. De satelliet blijkt besmet met een
uiterst dodelijk virus. Vier briljante geleerden krijgen de opdracht het raadsel op te
lossen in een geheim laboratorium in Nevada. In volstrekte afzondering en aangewezen
op elkaar binden zij de strijd aan met de dreigende, wereldomvattende epidemie. Falen
zij, dan zijn de gevolgen huiveringwekkend... Bestsellerauteur Michael Crichton
(1942-2008) schreef o.a. Jurassic Park en Staat van angst, en was bedenker van hitserie
ER. Van Crichton en schrijver Daniel H. Wilson verscheen recent De Andromeda Evolutie,
het langverwachte vervolg op De Andromeda Crisis.
De hondsster Peter Heller 2013-03-29 Nooit eerder beschreef iemand zo geloofwaardig,
maar ook zo schitterend hoe stil en radicaal anders de wereld eruit zou zien als er vrijwel
geen mensen meer zouden wonen. Hig heeft tien jaar geleden als een van de weinigen

een pandemie overleefd. Hij woont nu in de hangar van een verlaten vliegveld met als
enig gezelschap zijn hond en zijn chagrijnige, vechtlustige buurman. Om zijn dagen te
vullen zweeft Hig in een oud vliegtuigje rondjes boven het uitgestorven land of trekt hij
de bergen in om te vissen en te doen alsof alles hetzelfde is gebleven. Zijn leven is
betrekkelijk veilig, maar ook eenzaam. Wanneer Hig via zijn radio plotseling een
geluidssignaal opvangt, gloort bij hem de hoop dat er ergens ver weg een beter bestaan
op hem wacht, iets wat lijkt op zijn oude leven. Hij besluit het erop te wagen en vliegt
met zijn laatste restje brandstof verder weg dan hij ooit is geweest. De Hondsster is een
adembenemend, beklemmend, maar ook hoopgevend verhaal over een romantische
overlever. Peter Heller schrijft over het buitenleven in onder meer National Geographic
Adventure en Outside Magazine. Hij reisde de wereld over in een kajak en schreef
verschillende non-fictieboeken over zijn belevenissen. De Hondsster is zijn literaire
debuutroman en werd in Amerika direct al een enorm succes. Het was een New York
Times-bestseller en Boek van de Maand bij zowel Amazon als Barnes & Noble. Het boek
zal wereldwijd verschijnen. `Het proza is duidelijk debet aan zinssmeden als McCarthy,
Hemingway en Jack London, maar heeft ook lyrische landschapsbeschrijvingen en
natuurassociaties. Het is altijd opwindend (en vrij zeldzaam) om te zien dat een journalist
afwijkt van de geëffende paden om het onontgonnen gebied van de fictie te betreden, en
er vervolgens zon briljant succes van maakt. John Seabrook, The New Yorker `Dit is het
echte werk. Hellers stem is buitengewoon en zijn robuustheid als verteller verbergt een
prachtige en bijtende rusteloosheid. Literatuur zoals het bedoeld is. The Wall Street
Journal `De Hondsster van Peter Heller is een hemels boek. Het is een van die boeken die
de lezer nog lang bijblijft, beurtelings aangrijpend, gelaagd en opwindend. A.J. Kirby,
New York Journal of Books
De beproeving Stephen King 2014-12-11 De beproeving (The Stand) is een van Stephen
Kings meest gelezen apocalyptische verhalen. In deze bloedspannende thriller wordt de
wereld geteisterd door een enorme plaag. De Beproeving (The Stand) is een van Stephen
Kings beroemdste romans en wordt tot een van de hoogtepunten binnen zijn oeuvre
gerekend. Het is het verhaal van Kings apocalyptische visie op de wereld die door een
grote plaag wordt geteisterd. Eerst komt de Grote Plaag. De gehele beschaving wordt
vernietigd door een geheimzinnige ziekte. Steden liggen bezaaid met rottende lijken. De
lucht is bezwangerd met een oorverdovende stilte. Een handjevol overlevenden
verzamelt zich en begint aan de langzame, moeizame taak van de wederopbouw van een
nieuwe wereld... Een nieuwe, vierdelige verfilming van The Stand is in voorbereiding. `Ik
heb De Beproeving verslonden van de eerste tot en met de laatste pagina.' Trouw
De laatste ster Rick Yancey 2016-07-12 We zijn hier en dan zijn we weer weg. Dat was al
zo voordat ze kwamen. Dat is altijd zo geweest. De Anderen hebben de dood niet
uitgevonden, ze hebben hem alleen geperfectioneerd. Ze hebben de dood een gezicht
gegeven, om hem ons vervolgens in het gezicht te wrijven, want zij wisten dat dat de
enige manier was om ons te vermorzelen. De dood eindigt niet op een continent of in een
oceaan, niet bij een berg of op een vlakte, in een jungle of een woestijn. Hij eindigt waar
hij begon, waar hij van meet af aan was: op het slagveld van het laatste, nog kloppende
mensenhart. In het laatste deel van deze epische reeks, waarin het lot van de planeet
wordt bezegeld, neemt meesterverteller Rick Yancey ons mee langs triomf, verlies en
onverminderde actie.
De aarde blijft altijd bestaan George Stewart 2018-01-17 In ‘De aarde blijft altijd
bestaan’ van George R. Stewart baant een besmettelijke ziekte van nooit eerder
vertoonde proporties zich een weg over de aarde. Dit is het verhaal van een van de
weinige overlevenden, Isherwood ‘Ish’ Williams, een intellectuele einzelgänger die zich al
verzoend heeft met de grimmige plicht de ondergang van de mensheid te moeten

aanschouwen, tot hij de wijze en dappere Em ontmoet. Samen trotseren ze
onvoorstelbare uitdagingen om de zaden voor een nieuw begin te planten. George R.
Stewart (1895-1980) was een Amerikaanse historicus en schrijver. ‘De aarde blijft altijd
bestaan’ was zijn enige sciencefictionroman. Het boek was na publicatie in 1949 een
‘instant classic’. In 1951 won Stewart er de eerste International Fantasy Award voor.
De oversteek Justin Cronin 2010-06-09 Het lot van de wereld ligt in de handen van een
klein meisje De zesjarige Amy Harper Belafonte is de dertiende proefpersoon in een
geheim project van de Amerikaanse overheid. Een experiment dat volledig misloopt
wanneer de eerste twaalf proefpersonen, besmet met een dodelijk virus, uitbreken. Amy
weet te ontsnappen en verschuilt zich in de bossen van Oregon, ver verwijderd van de
menselijke beschaving die wordt vernietigd door de gevolgen van het experiment.
Honderd jaar later weet een ommuurde kolonie zich staande te houden tegen de
kwaadaardige wezens die het dorre Amerikaanse landschap bevolken. Dan verschijnt uit
het niets een jonge vrouw, ze heeft geen stem, geen herinneringen. Ze raakt bevriend
met een groep jonge overlevenden en samen maken zij de oversteek naar de plaats waar
het ooit begon om het geheim van haar mysterieuze bestaan te ontdekken een geheim
met de kracht om de wereld te redden.
Legend Marie Lu 2012-05-09 Legend speelt zich af in het Los Angeles van 2130, dat
ondergelopen is na een overstroming. De 15-jarige June, telg uit de elite van de
Republiek, is een wonderkind. Ze is gehoorzaam en loyaal en wordt dan ook
klaargestoomd voor een van de belangrijkste functies in de militaire rangorde van haar
land. De eveneens 15-jarige Day, geboren in een sloppenwijk, is de meest gezochte
crimineel van de Republiek. Normaal gesproken zouden hun wegen zich nooit kruisen,
maar dat gebeurt wel als de broer van June, een belangrijke militair, wordt vermoord en
Day de hoofdverdachte is. De overheid opent de jacht op hem. Een ultiem kat-enmuisspel tussen June en Day gaat van start: zij wil haar broers dood wreken, terwijl hij
probeert uit handen van de overheid te blijven en intussen ook nog zijn familie wil
redden van een mysterieuze epidemie. Maar dan komt June erachter dat de overheid iets
met haar broers dood te maken heeft en er alles aan doet om dat verborgen te houden.
Het Vijfde Seizoen N.K. Jemisin 2018-07-13 Het Vijfde Seizoen is het eerste deel van N.K.
Jemisins prijswinnende trilogie De Gebroken Aarde. Een genrebrekende roman over
klimaatverandering, rassenscheiding en onderdrukking in een wereld waarin
meedogenloze natuurkrachten complete beschavingen wegvagen. In Het Vijfde Seizoen
volgen we drie vrouwen met een speciale gave die de natuur kunnen beïnvloeden, maar
ook aardbevingen kunnen veroorzaken. Damaya, een jong meisje dat wordt getraind om
het Koninkrijk te dienen; Syenite, een ambitieuze jonge vrouw die zich verplicht moet
voortplanten met haar verbitterde en angstaanjagende mentor; en Essun, een moeder
die op zoek is naar de vader die haar zoontje vermoordde en hun dochter ontvoerde vlak
nadat een nieuw Seizoen een diepe kloof door het land trok. ‘Een ambitieus boek...
Jemisins werk is deel van een langzame, maar definitieve wijziging in het sciencefictionen fantasylandschap.’ Guardian
Zwarte winter Connie Willis 2015-12-29 Wanneer geschiedenisstudente Kivrin de kans
krijgt een tijdreis te maken, twijfelt ze geen moment: ze is gefascineerd door de
middeleeuwen. Goed voorbereid vertrekt ze en komt aan in de veertiende eeuw, in een
Engels dorpje, waar ze wordt opgenomen in een boerenfamilie. Dan wordt iedereen om
haar heen ziek. Wat is er aan de hand? Kivrin ontdekt dat ze zich bevindt in het beruchte
jaar 1348, het jaar van de Zwarte Dood. De pest grijpt genadeloos om zich heen. Zal
Kivrin overleven en kunnen terugkeren naar haar eigen tijd? 'Het is een van de
boeiendste boeken die ik in lange tijd heb gelezen.' Sarah Hart in Vrij Nederland
Een seconde later William R. Forstchen 2017-04-20 Een electromagnetic pulse (EMP)

vaagt in een klap de totale elektrische infrastructuur weg waardoor niets meer werkt:
verwarming, airco, computers, banken, ziekenhuizen, auto's, vliegtuigen en alle andere
apparaten en voertuigen waar elektronica in zitten. Een thriller met een bijzonder
realistisch scenario. Nog voor verschijnen is het scenario uit dit boek als reële dreiging
besproken in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Een seconde later is het eerste
deel in een trilogie. Geschiedenisprofessor John Matherson woont in Black Mountain,
North Carolina. Terwijl hij bezig is om een barbecue voor zijn kinderen voor te bereiden,
valt opeens alle elektriciteit uit. Aanvankelijk lijkt het een stroomstoring, maar dan
merkt hij dat hij het constante lawaai van de snelweg naast zijn huis ook niet meer hoort.
Van het ene moment op het andere is het oorverdovend stil en zal het leven van John en
zijn kinderen voor altijd ingrijpend anders zijn. De oorlog barstte los voordat iemand er
maar erg in had en duurde welgeteld één seconde. Plotseling worden de Verenigde
Staten teruggeworpen naar het stenen tijdperk en stort de samenleving in hoog tempo
ineen. Een electromagnetic pulse (EMP) vaagt in één klap de totale elektrische
infrastructuur weg waardoor niets meer werkt. Maar wat doe je als je geen
boodschappen meer kunt doen omdat de kassa niet werkt? Wat is contant geld dan nog
waard? En hoe kom je van A naar B zonder andere vervoersmiddelen dan je eigen twee
benen? Weet je de weg in je eigen huis in het donker? Maar de meest zorgwekkende
vraag is: Hoe ver gaan anderen om te overleven?
Hornet's Nest Bobby Akart 2017-02-15 In this fifth book of the series, the planning for
battle heats up as the residents of Shiloh Ranch and their neighbors prepare for the
fights of their lives. They are banding together in an effort to defeat an evil which had
plagued a small community for decades.
Bewaar ons Jolina Petersheim 2016-10-15 ‘Bewaar ons’ van Jolina Petersheim: ‘Een
roman vol diepgang en tegelijk brandend van hoop. Een must read!’ – Sarah McCoy,
auteur van ‘De bakkersdochter’. Als Leora Ebersole het kleine vliegtuig ziet neerstorten
in haar mennonietengemeenschap, rent ze eropaf. Ze verzorgt de gewonde piloot, Moses,
bij haar thuis en beseft al snel dat de crash werd veroorzaakt door de onverklaarbare
stroomuitval die er ook voor zorgde dat een handvol vreemden met kapotte auto’s en
telefoons strandde in de gemeenschap. Maar niemand realiseert zich hoe drastisch het
leven zal veranderen. De mennonieten worden gedwongen een verbond aan te gaan met
de Englischers om zo niet alleen hun voedsel, maar ook hun eigen levens te beschermen.
In de weken die volgen staan Leora, Moses en de gemeenschap voor beslissingen die ze
nooit voor mogelijk hadden gehouden. Wie kunnen ze helpen en wie moeten ze aan hun
lot overlaten? Als ze bedreigd worden, moet ieder voor zich de afweging maken hoever
hij wil gaan om zijn principes en geloof vast te houden. ‘Een aangrijpend verhaal dat laat
zien dat culturele verschillen verdwijnen als je op elkaar aangewezen bent.’ – Francine
Rivers, auteur van ‘Bevrijdende liefde’.
World war Z Max Brooks 2013-06-04 Een paar jaar na de laatste wereldoorlog krijgt een
medewerker van de Verenigde Naties de opdracht om de geschiedenis van die oorlog,
World War Z, op schrift te stellen. Hij spreekt slachtoffers uit tientallen landen, die hem
vertellen over de verschrikkingen die ze hebben meegemaakt. Het verhaal begint in
China, als een jongetje een geheimzinnige infectie oploopt en verandert in een zombie.
Het is het begin van een gruwelijke pandemie die zich door illegale orgaanhandel
razendsnel verspreidt over de hele wereld. World War Z is meer dan een postapocalyptsche thriller van formaat: het laat zich lezen als een vlijmscherp commentaar
op falende politici, corrupte bedrijven en bekrompen fundamentalisten.
De weg Cormac McCarthy 2015-10-28 ‘Wat een prachtig boek. Het knappe van McCarthy
is dat hij veel dreiging tussen de regels door laat voelen [...]. Boven alles heeft De weg
een geweldige stijl, pakkende personages en genoeg materiaal om een avond lang over

te praten.’ – Ionica Smeets in de Volkskrant Nadat er een gloeiende vuurzee over het
land is geraasd, doorkruisen een man en zijn zoontje het doodse Amerikaanse landschap.
In deze met as bedekte, vergane wereld volgen zij de weg naar het zuiden. Het enige wat
hen rest is te overleven in de snijdende kou, zonder elkaar te verliezen. Ze zijn alles voor
elkaar. De weg is een bespiegeling over de dunne scheidslijn tussen beschaving en
woestenij, en over de alomvattende en soms beangstigende liefde die een kind voor zijn
ouders voelt. Een ijzingwekkend meesterwerk.
Daemon Daniel Suarez 2015-12-30 DAEMON: superspannende actie en een onthutsend
toekomstbeeld dat sneller werkelijkheid wordt dan je denkt. Het begint allemaal als het
overlijdensbericht van Matthew Sobol online verschijnt... Sobol was een legendarische
computerspelontwerper. Hij overleed vroegtijdig maar hij liet iets achter op internet, een
daemon, dat online overlijdensberichten scande en een hele reeks programma's
activeerde. Programma's die geld verplaatsen, die mensen rekruteren en vermoorden en
maar één doel beogen: een totale herziening van de wereldorde. Daniel Suarez is een
onafhankelijke systeemconsultant voor de Fortune top duizend-bedrijven en heeft
software ontworpen en ontwikkeld voor o.a. de wapenindustrie en de
entertainmentindustrie. Hij is een fervent gamer, gek op technologie en hij woont in Los
Angeles. `Daemon is voor romans wat The Matrix was voor films: de maatstaf voor
toekomstige romans over technologie.' Rick Klau, Google
De nieuwe wildernis Diane Cook 2021-07-06 'Een schokkende toekomstroman, maar ook
een schitterende verkenning van een moeder-dochterrelatie onder extreme druk.' Jury
Booker Prize De nabije toekomst. Bea's vijfjarige dochter Agnes is langzaam aan het
wegkwijnen. De smog en vervuiling van de overbevolkte stad verwoesten haar longen. Er
is maar één alternatief: naar de nieuwe wildernis: het ongerepte natuurgebied waar de
mens zich nooit heeft mogen wagen. Bea en Agnes voegen zich bij 18 andere vrijwilligers
voor een radicaal experiment. Ze moeten leren overleven in de wildernis zonder zich te
vestigen of sporen achter te laten. Terwijl Agnes het nieuwe bestaan omarmt, realiseert
Bea zich dat ze haar dochter op heel andere manier zal verliezen. In prachtige taal
schrijft Cook over de onbestendigheid van het leven, over wat ons tot mens maakt en
vooral over de liefde tussen moeder en dochter: hoever gaan ze om te overleven, en
welke offers wil Bea brengen voor haar dochter?
Een oceaan van tijd Thea Lim 2018
Robopocalyps Daniel H. Wilson 2014-04-29 Een enkeling valt het op. Zoals een moeder
die ziet dat het computergestuurde speelgoed van haar dochter vreemd doet. De
meerderheid van de mensen merkt echter niets. Maar dan gebeurt het binnen een paar
minuten: alle robots ter wereld komen in opstand en de Robotoorlog is een feit. Zowel
groepen als eenlingen strijden overal ter wereld tegen de dreigende ondergang.
Plotseling blijkt de mensheid wel degelijk te kunnen samenwerken als het doel duidelijk
is: overleven.
Het recht van de Radch Ann Leckie 2015-05-06 Op een afgelegen planeet nadert een
persoon die zich Breq noemt het einde van haar missie. Breq is meer dan ze lijkt, en
minder dan ze was. Jaren geleden was zij Recht van Toren, een kolossaal ruimteschip met
een artificiële intelligentie die duizenden ingelijfden met elkaar verbond onder het
bewind van de Radch, het rijk dat het heelal aan het veroveren is. Door een verraderlijke
daad is dat alles haar afgenomen, en nu heeft Breq nog maar één kwetsbaar lichaam
over. En nog maar één doel in haar leven: wraak te nemen op Anaander Mianaai, de bijnaonsterfelijke heer van de Radch die over veel meer dan één lichaam beschikt...
‘Indrukwekkend.’ The New York Times ‘Bij vlagen superspannend, bovenal aangrijpend
en verbijsterend inspirerend.’ The Guardian ‘Dit prachtige debuut zet in één klap
hoofdrolspeelster Breq en auteur Leckie op de kaart.’ Publishers Weekly ‘Leckie

introduceert deze complexe werkelijkheid uitmuntend. Een talent om in het oog te
houden.’ Kirkus
Het meisje met alle gaven M.R. Carey 2015-02-24 Elke ochtend wacht Melanie in haar cel
tot ze wordt opgehaald en naar het klaslokaal wordt gebracht. Als ze aan de beurt is,
houdt Sergeant haar onder schot terwijl twee van zijn mannen haar in de rolstoel
vastgespen. Ze vinden haar niet aardig, denkt ze. Ze grapt dat ze niet zal bijten. Maar
niemand lacht. Melanie is een heel bijzonder meisje. Emotioneel geladen, beklemmend en
aangrijpend van begin tot eind. emHet meisje met alle gaven/e is de krachtigste en
meest bijzondere thriller die je dit jaar zult lezen.
De man die tweehonderd keer ontsnapte Horace Greasley 2014-04-18 Horace is pas
twintig als Hitler in 1939 Tsjechoslowakije en Polen bezet. Hij neemt dienst in het
Engelse leger en wordt in mei 1940 krijgsgevangen gemaakt. Na een gruwelijke reis
belandt hij in een Duits werkkamp in Polen. Ontsnappen is onmogelijk vanwege de
geïsoleerde ligging van het kamp. Dan ontmoet Horace de zeventienjarige tolk Rosa uit
Silezië en wordt meteen verliefd. Hij wil Rosa zo vaak mogelijk zien en breekt 's nachts
uit om in de vroege ochtend weer terug te keren naar zijn barak. Keer op keer tarten
Horace en Rosa het noodlot uit naam van de liefde. Dit boek is gebaseerd op een nog niet
eerder verteld, waargebeurd verhaal; op informatie van ooggetuigeverslagen en meer
dan honderd uur interviews. Het is een getuigenis over oorlogsgeweld, heldenmoed, en
hoe liefde kan bloeien in de meest onmogelijke situaties.
De slag om Arnhem Antony Beevor 2018-04-18 In ‘De Slag om Arnhem’ geeft
gerenommeerd historicus en meesterverteller Antony Beevor, auteur van bestsellers als
‘D-Day’ en ‘Stalingrad’, met veel oog voor de militaire en politieke beslissingen, een
compleet beeld van het strijdveld rondom Arnhem. Een van de grootste luchtlandingen
uit de oorlog, een heroïsche strijd die negen dagen duurde, een catastrofale misrekening
van de Britten en de laatste overwinning van Adolf Hitler. Gebruikmakend van nieuw
archiefmateriaal schetst hij de lotgevallen van soldaten en burgers en ontdoet hij de
veldslag van zijn mythen. Antony Beevor komt met een nieuw standaardwerk over de
Slag om Arnhem: een uitputtende geschiedschrijving met alle militaire details en
aandacht voor de menselijke verhalen. ‘Beevors grote talent is zijn vermogen soepel in
en uit te zoomen op de strategische beslissingen op hoog niveau en de lotgevallen van
de soldaten en burgers aan het front. Hij toont de oorlog in al zijn gruwelijkheid en
onmenselijkheid.’ – Historisch Nieuwsblad
Turning Point Bobby Akart 2019-03-26 Ya' lives by the sun, ya' dies by the sun. Life is
always at a turning point . . . when faced with a certain death . . . would you be willing to
seize the moment . . . and do what it takes to survive? Know this. You'll never know
where the bend in the road might take you.
Een rimpel in de tijd Madeleine L'Engle 2018-03-08 A Wrinkle in Time (Een rimpel in de
tijd) van Madeleine L’Engle is eindelijk weer leverbaar! Deze fantasyklassieker verschijnt
tegelijk met de grote Disney-film (met o.a. Reese Witherspoon, Chris Pine en Oprah
Winfrey), die in maart 2018 op het witte doek te zien zal zijn. Tijdens zijn onderzoek naar
tijdreizen verdwijnt de vader van Meg plotseling. Samen met haar broertje Charles
Wallace en hun vriend Calvin reist ze door tijd en ruimte naar een verre planeet om hem
te zoeken. Onderweg krijgt het drietal te maken met de Machten van de Duisternis en
moet Meg haar broertje redden uit handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om hun
vader te vinden? Deze fantasyklassieker heeft decennialang vele generaties weten te
inspireren en is nog steeds geliefd bij kinderen en hun ouders over de hele wereld. ‘Dit
was mijn favoriete kinderboek. Niet alleen had ik een echte band opgebouwd met de
denkbeeldige personages, maar door dit boek zag ik de magie van het verhalen vertellen
en de kracht van het geschreven woord.’ Dan Brown, auteur van o.a. De Da Vinci Code en

Oorsprong
Morgen toen de oorlog begon omnibus 2 / 2 / druk 1 John Marsden 2006
Het SAS survival handboek John 'Lofty' Wiseman 2022-02-16 UITSLUITEND GESCHIKT
VOOR IBOOKS Dit boeiende en alomvattende handboek is een onmisbare hulp om te
kunnen overleven in de wildernis en in elk klimaat, op land of op zee, voor kampeerders,
trekkers en zeilers en verder voor iedereen die zich bezighoudt met outdooractiviteiten.
Het huis van de verzamelaar Jess Kidd 2018-05-15 Een verdwijningszaak, een
verzamelaar en een geriatrie-fluisteraar die de chaos het hoofd moet bieden Mr. Flood is
een obsessieve verzamelaar. Hij heeft zijn huis van top tot teen volgestouwd met
spullen: opgezette vogels, poppen, boeken... Vrij normaal voor iemand met
verzamelwoede, behalve dan dat hij tussen al die spullen een groot geheim verbergt. De
thuiszorg probeert zijn leven weer enigszins op de rails te krijgen, maar de beste
geriatriefluisteraars zijn al op deze zaak stukgelopen. Maud Drennan is de zoveelste die
gaat proberen om de vijandige Cathal Flood te temmen. Mauds aanwezigheid zorgt
ervoor dat Mr. Flood een beetje ontdooit, en met de hulp van haar excentrieke huisbaas
en een bende heilige geesten probeert ze erachter te komen wát zijn geheim nu precies
is. Wat heeft deze man op zijn geweten? En hoelang duurt het voordat Maud zelf gevaar
loopt?
Cinder Marissa Meyer 2013-04-17 Mensen en androïden leven samen in de grauwe
straten van Nieuw Peking. Een dodelijke plaag houdt lelijk huis onder de bevolking.
Vanuit de ruimte kijken de meedogenloze maanmensen toe, hun kans afwachtend.
Niemand weet dat het lot van de aarde afhangt van één meisje Cinder, een getalenteerde
monteur, is een cyborg. Ze is een tweederangsburger met een mysterieus verleden,
beschimpt door haar stiefmoeder en beschuldigd van de ziekte van haar stiefzus. Maar
als prins Kai in haar leven verschijnt, bevindt ze zich plots in het midden van een
intergalactische strijd. Verscheurd door de keuze tussen plicht en vrijheid, loyaliteit en
verraad, moet Cinder eerst de geheimen uit haar verleden achterhalen om de toekomst
van haar wereld te kunnen beschermen.
De vette jaren Chan Koonchung 2011-10-06 Chan Koonchung De vette jaren De waarheid
is geen optie Beijing in de nabije toekomst: er is een maand uit de officiële documenten
geplukt en niemand heeft er enige herinnering aan noch kan het iemand iets schelen.
Behalve een groepje vrienden dat ten koste van alles wil uitvissen wat hier achter zit,
achter deze opgelegde vrolijkheid en het collectieve geheugenverlies in China. Wanneer
ze een hooggeplaatst persoon ontvoeren en hem dwingen alles te onthullen, zijn ze tot
op het bot geschokt over wat ze te weten komen niet alleen over hun leiders, maar ook
over hun eigen mensen. Het is een boodschap die de wereld op haar grondvesten zal
doen schudden De vette jaren vertelt het verhaal van Lao Chen, een tamelijk succesvolle
auteur die in een nieuw, rijk China leeft dat ontsnapt is aan de recessie die de rest van
de wereld in een verlammende greep houdt. Lao Chens creativiteit heeft te lijden onder
een gevoel van tevredenheid en geluk, een gevoel dat hij deelt met de rest van de
bevolking. Tot hij op een paar mensen stuit dat daar helemaal geen last van heeft en met
een groeiend gevoel van alarm onderzoeken ze waarom er een complete maand uit het
collectieve geheugen van de bevolking is gewist. De vette jaren brengt het Westen een
angstaanjagende boodschap over het steeds machtiger wordende China. De roman is
onderwerp van veel opwinding en debat onder de Chinese intellectuelen op het
vasteland, en hoewel het boek er niet verkrijgbaar is circuleren er vele tweedehands
exemplaren.
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