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Overzicht van alle in Nederland en België voorkomende soorten krabben.
De tenkoclub De regels: mannen, kinderen, winkelen, wijn en chocola zijn
belangrijk – maar niet zo belangrijk als je vriendinnen. Als zij je nodig hebben,
dan sta je voor hen klaar. De clubleden: Freddie, Tamsin, Reagan en Sarah. Ze
kennen elkaar van de universiteit. Hoe verschillend ze ook zijn, ze hebben één
ding met elkaar gemeen: ze genieten met volle teugen van hun leven. Tijdens de
lange avonden waarin ze wijn drinken en hun romantische verwikkelingen
bespreken vormen ze de tenkoclub en beloven ze er onvoorwaardelijk voor
elkaar te zullen zijn. Lidmaatschap: na twintig jaar wordt hun belofte ernstig op de
proef gesteld… Elizabeth Noble woont in New York met haar man en twee
dochters. Ze schreef eerder drie andere romans, waaronder De leesclub en Wat
ik mijn dochters nog wil vertellen.
Morris Duckworth kan Massimina niet vergeten. Twee jaar geleden was hij er
samen met haar vandoor gegaan. Maar hoewel Morris hun ontsnapping tot een
heuse ontvoering wist te maken met dreigbrieven en het innen van losgeld en al
raakte hij hevig verliefd. Uiteindelijk was de moord op het meisje meer een straf
dan een misdaad: het overkwam hem, hij kon er niets aan doen. Nu, als geacht
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inwoner van Verona en getrouwd met Massimina s jongere zusje realiseert hij
zich dat het lot een spelletje met hem heeft gespeeld. Hij zal het verlies van
Massimina nooit kunnen verwerken. Maar blijkbaar kan ook de overleden
Massimina op haar beurt Morris niet vergeten. Hij hoort haar stem, ziet het
portret op haar graf naar hem knipogen en in het museum neemt een schilderij
van een madonna Massimina s trekken aan. De geest van Massimina lijkt Morris
Duckworth de weg naar zijn verlossing te wijzen: hij zet zich in voor de
Afrikaanse asielzoekers in Verona en laat hen, tegen de zin van zijn barse en
achterdochtige zwager in, werken op de familiewijngaarden. Een nieuwe Morris,
een beter mens? Nee, Morris Duckworth blijft de arrogante, amorele snob die
telkens meent de ander te slim af te zijn maar uiteindelijk steeds door de
werkelijkheid wordt ingehaald. En wanneer hij er niet meer uitkomt is er altijd wel
een zwaar voorwerp in de buurt waarmee hij het vege lijf kan redden De geest
van Massimina is het vervolg op Nieuwe kleren voor Massimina. Het is een
inktzwarte komedie, vol Engelse humor en doortrokken van de geur van Italië.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het
even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon
Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in
het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in
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Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn
vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in
een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat
direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de
Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen
Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor
negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst
in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
Zelfhulpgids voor het verbeteren en optimaal benutten van het geheugen.
Een weesjongen uit Bengalen wordt in westerse geest opgevoed en raakt
verwijderd van zijn land.
De familie Thorne komt met kerst altijd bij elkaar in een vakantiehuis op een van
de prachtige eilandjes bij Cornwall. De feestdagen brengen ze elk jaar weer door
met een hoop geruzie en gekibbel, en dat is dit jaar niet anders. Bovendien zijn
er, om het allemaal nog ingewikkelder te maken, de nodige liefdesintriges.
Gelukkig hoeven ze het maar een paar dagen met elkaar vol te houden. Maar
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dan barst de ergste sneeuwstorm los die Engeland in tweehonderdvijftig jaar
heeft geteisterd. De temperatuur daalt, de wind jaagt om het huis, en er valt
sneeuw. Heel veel sneeuw. Afgesneden van de buitenwereld en opgesloten in
huis kunnen de Thornes niets anders doen dan samen wachten tot het gaat
dooien. Liefde op het tweede gezicht is een meeslepend verhaal over
familieleden en hun geliefden die elkaar door en door denken te kennen, maar
die eigenlijk al lange tijd langs elkaar heen leven.
De dochter van een oorlogsmisdadiger wil maar een ding: het familiekapitaal
veiligstellen. Dr. Edward Hammond heeft kort na de oorlog in Joegoslavië
Dragan Gazi voor veel geld aan een nieuwe lever geholpen. Tegenwoordig zit
Gazi vast in Den Haag. Hem hangt niet alleen een veroordeling door het
oorlogstribunaal boven het hoofd, iedereen aast ook nog eens op zijn kapitaal.
Een mysterieuze figuur, ‘de accountant’, houdt het kapitaal verborgen en
Gazi’s dochter Ingrid wil het hebben. Edward is de enige die zou kunnen helpen.
Omdat Ingrid als geen ander weet hoe zij Edward onder druk kan zetten om zijn
hulp af te dwingen... Robert Goddard, geboren in Hampshire in 1954, studeerde
geschiedenis in Cambridge en doceerde geschiedenis aan Peterhouse College.
In 1986 werd hij fulltime schrijver. ‘Gecompliceerd mag je Moorddadig verleden
(...) wel noemen. Het verhaal schiet vooruit in de tijd, achteruit, gaat algauw de
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diepte in en maakt zulke snelle wendingen dat het de lezer wel eens doet
duizelen, maar niet doet afhaken. (...) De spanning zit hem vooral in de manier
waarop het verhaal zich ontwikkelt. Tegen de achtergrond van Cornwall schetst
Goddard hoe verwoestend hebzucht en jaloezie kunnen zijn en hoe ze nog
generaties lang doorwerken.’ Afra Botman in Trouw over Moorddadig verleden
‘Een slim geconstrueerd, zorgvuldig opgebouwd en zeer goed geschreven
verhaal.’
Why are some texts called ‘literary’? How does the reading process work and when will
readers start to interpret the text? This book answers these and other questions and opens
many different aspects on literature and literary studies. Old and new themes meet, and each
chapter is written as a case study. The accessible style and the wealth of examples make this
book a must-read for literature students as well for the interested reader.
De afgelopen jaren hebben de media herhaaldelijk bericht over cocaïne in vissersdorpen.
Wordt hier inderdaad vaker drugs gebruikt of is de commotie een typisch voorbeeld van morele
paniek, waarbij iets kleins wordt opgeblazen en buitenproportionele sociale reacties
teweegbrengt? Dergelijke vragen nodigen volgens Dirk Korf uit tot een kritische beschouwing
van politiecijfers en tot een analyse van ontwikkelingen in criminaliteitsbeleid en in de
samenleving. Hij stelt in zijn oratie dat de teloorgang van tradities in maritieme
gemeenschappen symbool staat voor ingrijpende veranderingen op het platteland. Politie en
justitie zijn meer en meer hun stempel gaan drukken op het Nederlandse drugsbeleid. Daarbij
hebben zij veel burgers aan hun zijde. Tegelijkertijd eisen burgers meer individuele vrijheden,
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waaronder ruimte voor roeservaringen.
Je bent 18, en moet je dienstplicht vervullen in het Israëlische leger. Trots sta je in een nieuwe
uniform voor de spiegel. Het ziet er geweldig uit! Maar dan hakt de werkelijkheid erin. Dit is het
waargebeurde verhaal van Valérie, die twee jaar van haar leven moest investeren om getraind
te worden in het Israëlische leger. Het is een hard bestaan, met fysieke en geestelijke
inspanningen die onder hoge druk geleverd moeten worden, weinig slaap, slecht eten en
nauwelijks privacy. Valérie is een uitblinker, en wordt geselecteerd voor de geheime
inlichtingendienst. Vanaf dat moment draait haar leven om het beluisteren van piloten in het
Jordaanse luchtruim. In haar schaarse weekenden vrij probeert ze contact te leggen met JeanDavid, haar ex, op wie ze heimelijk nog zo verliefd is.
Was de spanning al te snijden in De pion, in De toren gaat James nog een stap verder.
Opnieuw wordt FBI-agent Patrick Bowers meegetrokken in een dodelijk web van intriges dat
de lezer naar adem doet happen. Op weg naar San Diego neemt Bowers zich stellig voor de
pyromaan te pakken die de stad onveilig maakt en daarna eindelijk tijd door te brengen met
zijn immer sarcastische stiefdochter Tessa. Maar voordat hij het weet, bevindt hij zich met
collega s Ralph en Lièn-Hua in een race tegen de klok om een levensgevaarlijke crimineel een
halt toe te roepen. De branden blijken nog maar het topje van de ijsberg, want langzaam
ontrafelt zich een opzienbarend plan rondom het meest schadelijke biowapen ooit.

Het heeft lang geduurd voordat er systematisch wetenschappelijke gegevens werden
verzameld binnen de gesloten wereld van het wielrennen en dat deze gegevens
werden gepubliceerd. Het is pas van het laatste decennium dat er meer
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wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd en gepubliceerd. Met name vanuit
landen als Italië en Spanje is er veel kennis opgedaan over de lichamelijke belasting en
de daaropvolgende lichamelijke aanpassingen bij elite wielrenners. Deze kennis is nog
relatief onbekend bij wielrenners en hun begeleiders. In Wielrennen en wetenschap is
er getracht een up-to-date stand van zaken te geven van deze informatie en eveneens
een vertaalslag te maken van deze kennis naar de praktijk. Het boek bevat een
theoriegedeelte waarin de inspanningsfysiologie achter de wielrenprestatie wordt
besproken. Daarna komen trainingsmethoden en voeding aan bod. In hoofdstuk 4
wordt specifiek ingegaan op een aantal wielerdisciplines zoals baanwielrennen,
mountainbiken en veldrijden. Daarnaast komt een aantal categorie aan bod zoals jeugd
en jongeren, vrouwen en masters. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk over
biomechanica en materiaal. Wielrennen en wetenschap is zowel bedoeld voor
wielrenners, wielrentrainers als voor verzorgers, medici en paramedici die in de
(sport)gezondheidszorg werkzaam zijn.
Een buitenbeentje uit een nest pasgeboren vogels overwint zijn angsten en leert toch
vliegen. Prentenboek met grote, eenvoudige schilderingen in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Robin Hobb keert terug naar de wereld van De Boeken van de Zieners! De reeks die
haar tot een van de succesvolste en oorspronkelijkste fantasy-auteurs van deze en de
vorige eeuw maakte wereldwijd meer dan 3 miljoen verkochte exemplaren. Terug naar
de Zes Hertogdommen, de Zieners en de Koninklijke familie van de Hertenhorst. Naar
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een tijd waarin het gebruik van de Wijsheid de gave om in de geest contact te leggen
met dieren nog werd toegestaan. In deze tijd leeft de eigenzinnige prinses Hoede. Al
jaren slaat ze alle huwelijksaanzoeken af en negeert ze haar koninklijke taken, zodat ze
ongehinderd plezier kan maken. Tot groot ongenoegen van haar vader, de koning. De
enige die zich oprecht om haar bekommert is haar min Felicity. Maar als Hoede het bed
deelt met een eenvoudige staljongen en zwanger raakt, kan zelfs Felicity haar niet
meer beschermen. Zeker niet als blijkt dat het bastaardkind dezelfde bonte huid heeft
als het paard van zijn vader. `Vergeleken met de vele fantasy-romans van vandaag zijn
Robin Hobbs boeken diamanten in een zee van bergkristal. George R.R. Martin
Edited by Michelle Provoost, Mechthild Stuhlmacher. Text by Wilma Kempinga, Rien
Korteknie, Annuska Pronkhorst, Felix Rottenberg.

De laatste decennia laten een spectaculaire groei zien in deelname aan en
belangstelling voor sport. Parallel hieraan zijn grote veranderingen zichtbaar in
de organisatorische infrastructuur van de sport: de opmars van een veelzijdig
commercieel sportaanbod, nieuwe non-profit initiatieven en een groeiende
betrokkenheid van de overheid. Niet alleen de verandering, maar ook de
continuïteit is opmerkelijk. Want nog altijd is de traditionele voor-en-door-ledensportvereniging een dominante factor in de sportwereld. Het nieuwe en zich
vernieuwende sportaanbod vormen het aandachtsgebied van het lectoraat
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Sportbusiness Development en staan centraal in deze Openbare Les.
Inleiding tot Prince2, een methode voor het managen van complexe projecten.
De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte cadeau voor de lezers van
Ik ben pelgrim Harry Addison is showbizz-advocaat en werkt in Hollywood. Hij
leidt een prettig leven van hard werken, veel geld verdienen en af en toe een
relatie met een mooie vrouw. Tot hij uit Rome een paniekerig telefoontje krijgt
van zijn broer Danny. Een week later is Harry Addison de meest gezochte man
van Italië en belandt hij berooid, gewond en vervuild in de riolen van Rome. De
balans van de afgelopen week: zijn broer Danny is vermoord, en Harry zelf wordt
verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op kardinaal-vicaris Parma, een van
de vertrouwensmannen van de paus. Een enorme politiemacht is naar hem op
zoek en posters met zijn portret hangen door heel Italië. Wanneer hij ook nog
verdacht blijkt te worden van de moord op een politieman, is hem een ding
overduidelijk: hij is zijn leven niet zeker. Harry Addison ziet maar een uitweg: uit
handen blijven van de politie en proberen zelf achter de raadsels rond de
moordaanslagen te komen. De pers over de boeken van Allan Folsom ‘Een zeer
geslaagde thriller.’ De Telegraaf ‘IJzingwekkend finale... Thrillers van dit kaliber
kom je niet iedere dag, zelfs niet ieder jaar tegen.’ de Volkskrant ‘Beter dan
John Grisham, zeker zo goed als Frederick Forsyth.’ GPD
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Dirk Pitt en zijn numa-team ontdekken de oorzaak van een aantal grote
natuurrampen. Er worden enorme akoestische golven opgewekt door de
diamantholding van Arthur Dorsett, die hoopt op die manier grote onderzeese
diamantaders te ontginnen. Het numa-team komt erachter dat Dorsett een
ultieme golf willen laten exploderen in de buurt van Hawaii, wat minstens een
miljoen mensenlevens zal kosten. Het Dorsett-imperium moet ten val worden
gebracht. Een nieuwe uitdaging voor Dirk Pitt en zijn team. Clive Cussler schreef
ruim dertig bestsellers, waaronder de beroemde serie over Dirk Pitt. Ook de
actiethrillers rondom Kurt Austin en Isaac Bell en de reeks Dossier Oregon zijn
van zijn hand. Clive Cussler woont in Arizona. 'Cussler schets een aangrijpende,
intense en haast tastbare werkelijkheid.'Library Journal
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