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Artikelen over globalisering in verband met allerlei aspecten van voedsel, voedselproductie en
voedselvoorziening wereldwijd.
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan wordt
naar het huis van een mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te verbergen...?
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste deel in de Lente-serie van Virginia Andrews.
Nadat haar familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt Jordan March naar
oudtante Frances gestuurd, de lang vergeten zus van haar dominante oma Emma. Zij woont in
een afgelegen, vervallen boerderij en is de vreemdste persoon die Jordan ooit heeft ontmoet.
Waarom heeft haar oma deze onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden? Was Frances,
net als Jordan, te snel volwassen geworden? In de donkere schaduwen van de boerderij
ontdekt Jordan een allesvernietigend geheim, waardoor de familie March nooit meer dezelfde
zal zijn... Lees hoe het verhaal van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de
Lente-serie!
1944: De 22-jarige kapitein James Gould arriveert in Napels. Hij is aangesteld om huwelijken
te ontmoedigen tussen Britse soldaten en hun beeldschone Italiaanse vriendinnen. En het lijkt
erop dat de onschuldige officier in zijn missie zal slagen - zo goed zelfs dat de gedupeerde
Italiaanse schonen besluiten dat het zo niet langer kan. Ze stellen hem voor aan de
aantrekkelijke jonge weduwe Livia Pertini. Ooit was zij chefkok in het restaurant van haar
vader; nu zwaait ze de scepter in de keuken voor de geallieerde officieren. Met haar
tongstrelende gerechten betovert ze de jonge kapitein. Hij zal moeten kiezen tussen het volgen
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van bevelen, of het volgen van zijn hart...
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy getemd
worden. Sebastian, zoon van een graaf, is van huis weggelopen om piraat te worden. Op een
van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze zijn echtgenote is. Lucien
zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar verdwenen broer zijn grootste schuldenaar
is. Verkleed als man lapt Julienne alle regels van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars
om haar broer te vinden. Hugh wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil al helemaal niets
te maken hebben met die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg
aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.
Een oude vrouw verdwijnt tussen Purmerend en Amsterdam, op een architect worden drie
kogels afgevuurd, en er is ook nog een oude man verdwenen. De Cock komt in een
wespennest terecht. Een oude vrouw verdwijnt tussen Purmerend en Amsterdam. Op een
architect worden drie kogels afgevuurd. En er is ook nog een oude man verdwenen.
Familieleden van de drie genoemden reageren of verdrietig, of verbaasd of ongerust.
Rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) van het Amsterdamse bureau Warmoesstraat komt
met zijn medewerker Vledder in en wespennest terecht en begeeft zich zelf op vreemd terrein
(Purmerend, Enkhuizen en Medemblik) om eruit te komen. Beide rechercheur raken in een
schimmenrijk het spoor volkomen bijster. Nog nooit heeft De Cock zo'n bizarre zaak gehad.
Wat is het verschil tussen leuk en leuk-leuk? Wat zijn de fijnere nuances van nazi-Duits en
porno-Duits? Wat is niveau kak? En dan nog iets is de opvolger van Taal is zeg maar echt mijn
ding (2009), waarvan meer dan 400.000 exemplaren zijn verkocht. Ook dit nieuwe boek staat
weer vol met even onnuttige als amusante analyses van ons taalgebruik. Niet over hoe
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mensen met elkaar zouden moeten praten, maar over hoe ze dat per ongeluk doen
Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een belofte. Nu moet hij die inlossen... Tien jaar geleden
deed Gideon Yarbro het weesmeisje Lydia een belofte: mocht ze ooit hulp nodig hebben, dan
moest ze hem een brief sturen. Nu is het zover. Lydia, inmiddels een mooie jonge vrouw, roept
zijn hulp in omdat ze wordt gedwongen tot een liefdeloos huwelijk. Gideon besluit haar te
kidnappen en zelf met haar te trouwen. Lydia is al jaren heimelijk verliefd op Gideon. Met hem
samenwonen in Stone Creek is als een droom die uitkomt. Toch is ze niet gelukkig: Gideon
gedraagt zich afstandelijk, en ze voelt dat hij iets voor haar verbergt. Als speurder voor Wells
Fargo werkt Gideon aan een levensgevaarlijke klus, die als gevolg heeft dat hij binnenkort
Stone Creek voorgoed moet verlaten. Hij wordt verscheurd tussen plichtsbesef en zijn
verlangen naar Lydia. Is hij sterk genoeg om haar achter te laten, zodat ze een man kan
vinden die wél bij haar kan blijven?
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale
vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te zetten voor de eindeloze
stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve Mariella, speelt de oorlog
zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de kranten en krijgt brieven van haar
verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die als vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook
van Rosa krijgt ze gepassioneerde en gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog
pas écht dichtbij brengen. Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te
herstellen, besluit Mariella in een opwelling hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom
brieven van Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde
achter en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich
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een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in zichzelf
een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '
Toen Liao Yiwu ontdekte dat er een levendige christelijke gemeenschap bestond in China, wist
hij weinig van het christendom. Hij had, als alle Chinezen, geleerd dat religie iets slechts was,
dat gelovigen in het gunstigste geval misleide mensen waren, maar waarschijnlijker nog:
kapitalistische spionnen. Omdat zijn werk al even verboden was als het geloof, voelde hij een
band met de Chinese christenen, en de opofferingsgezindheid waarmee zij hun geloof beleden
sprak hem aan. Zo schrijft hij onder andere over de non die haar leven wijdt aan het
terugkrijgen van onteigend land, de chirurg die in een dorp is gaan wonen om daar mensen
gratis te behandelen en de dominee die vermoord is tijdens de Culturele Revolutie. God is
rood is het portret van een gemeenschap die zichzelf, tegen de klippen van het regime op, niet
wil verloochenen. Tot 1990 was Liao Yiwu (Sichuan, 1958) een ‘gewone’ Chinese dichter,
schrijver en muzikant. Tegen wil en dank werd hij een belangrijke stem in de Chinese
vrijheidsstrijd. Zijn werk verschijnt allang niet meer in China, maar wel in de rest van de wereld.
In 2012 kreeg hij de Vredesprijs van de Duitse boekhandel.
The power of the heartlaat je hart je gids zijnKosmos Uitgevers

Fool’s Gold 6 - Helemaal de zijne Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één
probleem: er wonen te weinig mannen... Oké dan, Nevada Hendrix accepteert
uiteindelijk toch de droombaan die Tucker Janack haar aanbiedt. Ze doet dat alleen wel
onder een duidelijke voorwaarde: hun werkrelatie moet puur zakelijk blijven. Hij heeft
haar hart al eens gebroken, en ook al was dat jaren geleden, ze weet nog goed
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hoeveel moeite het haar heeft gekost die dreun te boven te komen. Dus ook al voelt ze
ondanks alles nog steeds iets voor hem, ze zal voet bij stuk houden. Gelukkig is zijn
verblijf in Fool's Gold maar van korte duur... Deel 6 van de serie Fool’s Gold. Dit
verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
De Avalon-serie 4: Samen op het ijs Gerechtigheid voor iedereen, overal ter wereld...
dat is waar juriste Sophie Bellamy voor vecht met haar werk bij het Internationaal
Strafhof. Maar terwijl ze dat doet, glipt haar huwelijk haar door de vingers. Ze mag dan
succesvol zijn, ze is ook eenzaam. Noah Shepherd wil niets liever dan een gezin
stichten, maar welke vrouw zit te wachten op een leven met een plattelandsdierenarts?
Dan ontdekt hij tijdens een sneeuwstorm opeens een van de weg geraakte auto, met
daarin een bloedmooie mysterieuze vrouw. Hoewel ze een totaal verschillende
achtergrond hebben, worden Noah en Sophie verliefd op elkaar, en lijkt er een mooie
toekomst voor hen te liggen. Tot Sophie iets ontdekt wat haar ernstig aan het twijfelen
brengt...
Het is haar allereerste grote opdracht als rechercheur: undercover gaan als serveerster
in de nachtclub van Jonah Blackhawk. Het laatste wat Allison Fletcher dan ook wil, is
die opdracht in gevaar brengen door zich te laten afleiden door de aantrekkelijke
Jonah. Bovendien, hoe weet ze of ze hem kan vertrouwen?
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe
Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max
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Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze
zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt
Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat
bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal
toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat
haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de
magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
De Avalon-serie 3: Zon op het water Nu haar dochter het huis uit is, heeft Nina eindelijk
eens tijd voor iets nieuws. Daten, reizen... alles kan, en ze geniet van haar vrijheid.
Maar net wanneer ze gewend is aan haar nieuwe leven, valt ze voor Greg – de
eigenaar van een hotelletje, de Willow Lake Inn, en alleenstaand vader met twee
kinderen... Gregs eerste huwelijk liep op de klippen omdat hij getrouwd was met zijn
carrière. Nu gaat al zijn aandacht naar de Inn, de zorg voor zijn zoon en bijna
volwassen dochter. Tijd voor een relatie heeft hij niet. En dezelfde fout maken als
vroeger in zijn huwelijk, dat wil hij niet. Toch lijkt het met Nina allemaal anders...
De jonge, getrouwde Denise wordt op vakantie in Frans-Baskenland verliefd op de
jonge vrijgezel Yves Harteloup, een aan de bedelstaf geraakte aristocraat. Hun
zomerse flirt wordt een emotioneel drama wanneer, terug in Parijs, hun relatie niet
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opgewassen blijkt tegen de werkelijkheid.
Louis Couperus (1863-1923) war ein niederlandischer Schriftsteller. Reproduktion des
Originals in neuer Rechtschreibung.
Het autobiografische geheugen, onze eigen wereld van herinneringen met hoogte- en
dieptepunten, dankt zijn inhoud en inkleuring onder andere aan stressvolle ervaringen.
Uitdagingen, onverwachte gebeurtenissen, verwachtingen, en hoe we met een situatie
omgaan en tot een oplossing komen (of niet), leiden tot de meest heldere
herinneringen. Melly Oitzl gaat in haar oratie in op de vraag hoe het komt dat we
bepaalde gebeurtenissen beter onthouden dan andere, en ze soms niet kunnen
vergeten, ook al zouden we het graag willen. Het antwoord op deze vraag ligt in de
stresshormonen, vooral glucocorticoïden, die een centrale rol spelen in de
neurobiologie van geheugenprocessen. Oitzl gebruikt de werking van stresshormonen
voor translationeel onderzoek naar geheugenprocessen van dier en mens, onder
andere door gedetailleerde gedragsanalyse te combineren met de visualisering van
hersenprocessen. Haar doel is de mechanismen te ontrafelen die ten grondslag liggen
aan de invloed van stress op de hersenen in de verwachting dat dit aanknopingspunten
oplevert voor de behandeling van stressgerelateerde ziektes.
LET OP!: Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers The Power of the Heart
brengt de kracht, de wijsheid, de liefde en de intelligentie van ons hart op een volkomen
vernieuwende wijze onder de aandacht. Wat hebben Paulo Coelho, Isabel Allende,
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Eckhart Tolle, Deepak Chopra en Maya Angelou met elkaar gemeen? Ze onderkennen
de noodzaak van het luisteren naar je hart. Auteur Baptist de Pape sprak met hen en
nog vele anderen. Hij creëerde een boek met een verrassende wetenschappelijke en
spirituele onderbouwing dat aan het begin staat van een onstuitbare internationale
beweging: laat je hart je gids zijn. Vind je ware potentie en je geluk, leef dichter bij je
intuïtie. Coelho, Allende, Tolle, Chopra en Angelou inspireren, De Pape overtuigt.
Het is maandag 21 februari 1983, 02.35 uur. Een man van middelbare leeftijd,
schijnbaar volkomen gelukkig, kan opeens de slaap niet vatten. In de doorwaakte uren
begint hij zijn gedachten op te schrijven. Geleidelijk leren wij uit dit nachtboek zijn
vrouw Myriam en hun drie kinderen kennen. Maar het beeld dat van hemzelf oprijst is
niet dat van een liefhebbende echtgenoot en vader, al beschermt hij haast grenzeloos
zijn lievelingsdochter Catherine. Nacht na nacht ligt hij wakker, piekert en doet verslag
van zijn steeds angstiger wordende dromen. Almaar meer slaappillen heeft hij nodig,
steeds meer drank. Langzaam verliest hij de greep op alles, terwijl zijn fragmentarische
notities ons meer dan een jaar in spanning houden: hoe loopt dit af?
Man-vrouwverhoudingen zijn in verandering. Nederland bevindt zich ergens tussen
traditionaliteit en moderniteit: een moderne samenleving, maar met een nog onmiskenbare
patriarchale onderstroom. Om de economische groei ook in de toekomst mogelijk te maken
kunnen we (vrouwelijk) talent niet laten lopen. Maar hoe staat het met de realiteit van alledag?
Een optimaal gebruik van vrouwelijk talent kent nog een aantal obstakels. Op het niveau van
de samenleving als geheel, binnen arbeidsorganisaties, binnen huishoudens en binnen de
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houding van personen. Over die obstakels gaat dit boek en over de vraag hoe deze te
overwinnen. Dit boek wil zich niet tot analyses beperken, maar geeft aan het eind van ieder
hoofdstuk praktische adviezen hoe het beter kan.
Nate en Sara hebben na een moeilijke jeugd het geluk gevonden. In een wegrestaurant
onderweg naar Reno, waar ze in het geheim willen trouwen, biedt een zieke man hun
vijfhonderd dollar voor een lift. Ze stemmen toe, maar na uren in een steeds heviger
sneeuwstorm wordt verder rijden onverantwoord. Ze stoppen bij een verlaten motel, waar ze
tot hun afgrijzen ontdekken dat hun passagier is overleden.De verwarring is compleet wanneer
blijkt dat de dode een koffertje met twee miljoen dollar bij zich draagt. Wat te doen? Nate en
Sara willen best oprecht en eerlijk zijn, maar de verleiding om het geld te houden is gewoon te
groot. Door die beslissing belanden ze al snel in een rampzalige draaikolk van geweld,
hebzucht en verraad.
Lees nu ZES DAGEN EERDER, het korte verhaal dat David Levithan schreef ter introductie
van zijn prachtige roman ELKE DAG. De zestienjarige A wordt elke dag wakker in een ander
lichaam en is hierdoor gedwongen tijdelijk het leven van iemand anders te leiden. Omdat zijn
leven elke dag verandert, kan hij zich nooit hechten, mag hij niets opvallends doen, en vooral:
zich nergens mee bemoeien. Maar soms lukt dit niet en verandert hij de levens van zijn
gastheren ingrijpend...
Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin, gaat hij bij familie in een andere staat
wonen om zijn school af te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij gehoopt had.
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