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American Motorcyclist magazine, the official journal of the American Motorcyclist
Associaton, tells the stories of the people who make motorcycling the sport that it is. It's
available monthly to AMA members. Become a part of the largest, most diverse and
most enthusiastic group of riders in the country by visiting our website or calling
800-AMA-JOIN.
AdrenalineMoto is an authorized dealer of Parts-Unlimited and claims no ownership or rights to
this catalog. The Parts Unlimited 2014 Street catalog is more than “just a book.” It is designed
to help you and your customers get the most out of your passion for powersports. It showcases
the new, exciting, in-demand products, as well as highlighting trusted favorites. The wellorganized catalog sections make it easy to find the items you want. And every part is
supported with the latest fitment information and technical updates available. Looking for tires?
See the Drag Specialties/Parts Unlimited Tire catalog. It has tires, tire accessories and
tire/wheel service tools from all the top brands. And for riding gear or casual wear, see the
Drag Specialties/ Parts Unlimited Helmet/Apparel catalog. Combine all three catalogs for the
most complete powersports resource of 2014.

Hoe kunnen we ethisch verantwoord en gezond leven in een wereld waar
goedkoop, slecht geproduceerd voedsel de norm is? Al vanaf de tijd dat onze
voorouders leefden als jager-verzamelaars geeft voedsel vorm aan onze
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dagelijkse bezigheden, aan onze lichamen en woningen, aan onze politiek en
handel, en aan ons klimaat. Of het nou gaat om de dagelijkse beslissing over wat
er op tafel moet worden gezet of om het monopolie van de voedselindustrie, eten
raakt aan elk aspect van ons bestaan. Doordat we onze ogen sluiten voor de
echte waarde van voedsel en voedselproductie, raken we langzaam gewend aan
een manier van leven die een risico vormt voor onze planeet en voor onszelf.
Voeding speelt daarom een essentiële rol als het gaat om hoe we de problemen
van onze tijd het hoofd moeten bieden. Carolyn Steel gebruikt inzichten van
beroemde filosofen zoals Aristoteles en Plato en ideeën uit de geschiedenis,
architectuur, literatuur, politiek en wetenschap om te laten zien hoe we onze
relatie met voedsel, en de manier waarop we het distribueren en produceren,
kunnen veranderen. Wat gaan we eten? biedt een uitdagende en spannende
visie voor verandering; Steel wijst op bedachtzame en inspirerende wijze de weg
naar een leefbare toekomst. In de pers: ‘In Wat gaan we eten? zoekt Steel, met
denkers van Aristoteles tot Piketty, naar nieuwe waarden. Goed eten vraagt
kennis, tijd en vaardigheden.’ NRC Handelsblad ‘Steels ideeën worden steeds
urgenter.’ The Times Literary Supplement ‘Overtuigend en positief van insteek.’
Bookseller, One to Watch
Prachtig verhaal van Wouter Klootwijk over een meisje dat verder kijkt dan de
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horizon. ‘Ik was op de dijk,’ zegt Steef. ‘En ik ben een eindje de mast in
geklommen.’ ‘Dat is gevaarlijk,’ zegt zijn moeder. ‘Ik werd geroepen.’ ‘Door
wie?’ ‘Aan de overkant riep iemand mij. Ik denk een meisje.’ Eefje ziet iemand
aan de overkant van de rivier. Ze roept. Het is Steef. Hij wil weten wie er naar
hem roept. Hoe kunnen ze elkaar bereiken? Ontroerend verhaal over de
onbevangenheid van twee kinderen en over hun vriendschap, onvoorwaardelijk,
dwars over de rivier die hen van elkaar scheidt.
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