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Cod A Biography Of The Fish That
Changed The World
An unlikely world history from the bestselling author of Cod
and The Basque History of the World In his fifth work of
nonfiction, Mark Kurlansky turns his attention to a common
household item with a long and intriguing history: salt. The
only rock we eat, salt has shaped civilization from the very
beginning, and its story is a glittering, often surprising part of
the history of humankind. A substance so valuable it served
as currency, salt has influenced the establishment of trade
routes and cities, provoked and financed wars, secured
empires, and inspired revolutions. Populated by colorful
characters and filled with an unending series of fascinating
details, Salt is a supremely entertaining, multi-layered
masterpiece.
CodRandom House
A comprehensive handbook, covering all aspects of the
Atlantic cod including the biology, ecology, life histories,
behaviour, commercial exploitation and conservation Not only
is Atlantic cod one of the most valuable food fish in the
world’s oceans, it is an important component of North
Atlantic ecosystems and has been subject to much research
into its biology, ecology and exploitation. After hundreds of
years of exploitation, overfishing in the last half of the 20th
Century caused many stocks to collapse, most famously the
Northern cod stock off Newfoundland and Labrador, Canada.
Since then, most cod stocks have been better researched
and managed, but remain in a variety of states, from fully
recovered to continued decline. This book, written by world
experts, describes that research and management, and the
importance of cod and its fisheries on North Atlantic cultures
and economies, with impacts well beyond the range of the
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species. Atlantic Cod: Bio-Ecology of the Fish offers insightful
chapter coverage of cod nomenclature, taxonomy, phylogeny
and morphology; physiology and ecophysiology; reproduction
and spawning behavior; early life history and pre-recruitment
processes; migrations, movements and stock identity;
feeding, growth and energetics; the place of cod in the
ecosystem; the exploitation of cod through history and
present day commercial fisheries and precautionary
management for sustainable fisheries; impacts of climate
change on cod biology and ecology; and the future of the
species and its fisheries. Discusses the major commercial
importance of Atlantic cod through history Provides a
comprehensive treatment of the bio-ecology of the most
researched and highly exploited fully marine species
Examines how the decline (and recovery) of cod stocks is of
great political and scientific interest An essential purchase for
marine fisheries scientists Atlantic Cod: Bio-Ecology of the
Fish is a vital book for all fisheries scientists, managers and
fish biologists.
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van
dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder
moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er
minder leesfouten gemaakt worden en het lezen
gemakkelijker wordt. De enige geautoriseerde en volledige
biografie van Steve Jobs Walter Isaacson heeft de afgelopen
drie jaar exclusieve en unieke gesprekken voerde met Jobs,
zijn familie en vrienden. Isaacson kreeg zo een beeld van de
mens Steve Jobs. Maar Isaacson heeft ook gesproken met
collega's bij Apple en met zijn concurrenten, om een beeld
van de zakenman te krijgen. Wie is de man die de wereld aan
zijn voeten kreeg met Apple? Walter Isaacson is de voorzitter
van het Aspen Institute. In het verleden was hij onder meer
hoofdredacteur van Time Magazine en CEO van CNN. Hij
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schreef eerder gezaghebbende biografieën van Benjamin
Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.
Een aangrijpende pageturner over een verloren liefde Op een
vroege zomerochtend, lang voordat de anderen wakker
worden, duikt de vijftigjarige Elle Bishop in het ijskoude water
van het meertje naast Het papieren paleis, het zomerhuis
waar ze al sinds haar jeugd elke vakantie doorbrengt. Elle is
gelukkig getrouwd en heeft drie kinderen, maar deze ochtend
is alles anders. De avond tevoren is ze tijdens het diner
weggeglipt met Jonas, al sinds hun kindertijd haar beste
vriend. Terwijl hun partners binnen zitten te kletsen hebben
Jonas en Elle voor het eerst van hun leven seks met elkaar.
De volgende vierentwintig uur zullen allesbepalend zijn voor
Elle. Kiest ze voor het veilige bestaan dat ze zo zorgvuldig
heeft opgebouwd? Of gooit ze alles overboord voor het leven
met Jonas waar ze nooit eerder van durfde te dromen?
Gaandeweg dringen de herinneringen aan haar jeugd zich
steeds meer aan haar op. Hoewel ze een afschuwelijk deel
daarvan altijd zo goed mogelijk verborgen heeft gehouden,
wordt Elle nu gedwongen de confrontatie met zichzelf aan te
gaan. Het papieren paleis is een verrassende en
aangrijpende pageturner over liefde, familie, en de fouten uit
het verleden die altijd boven water komen.
Walter Isaacson, auteur van de bekroonde bestsellers over
Steve Jobs, Einstein en Benjamin Franklin, brengt Leonardo
da Vinci tot leven in deze geweldige biografie. Gezien in
DWDD De geheimen van de grootste genie uit de
geschiedenis 'Verslavend.' Trouw 'Een bron van verbazing en
verwondering.' **** de Volkskrant 'Een schitterende zoektocht
naar de man die geen verschil maakte tussen kunst en
wetenschap.' ***** Het Parool 'Monumentale, prachtig
geïllustreerde biografie.' Historisch Nieuwsblad Leonardo da
Vinci wordt gezien als het meest creatieve genie ooit. Naast
zijn wereldberoemde werk als schilder was hij ook uitvinder,
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schrijver, architect, beeldhouwer, componist, anatomist,
filosoof, natuurkundige, scheikundige en ingenieur. Op basis
van duizenden pagina’s van Da Vinci’s aantekenboeken en
nieuwe ontdekkingen over zijn leven en werk vertelt Isaacson
een prachtig verhaal over hoe Da Vinci’s kunst verweven is
met de wetenschap. Hij laat zien hoe Da Vinci’s genialiteit
gebaseerd was op vaardigheden die we in de hand hebben,
zoals zijn onstilbare nieuwsgierigheid, zorgvuldige observatie
en verbeeldingskracht die grenst aan fantasie. Walter
Isaacson is auteur van talloze biografieën die alom worden
geprezen, waaronder Steve Jobs, Einstein, en Benjamin
Franklin. Hij is CEO van het Aspen Institute en voorheen
voorzitter van CNN en hoofdredacteur van Time Magazine.
'Wij zijn geen provincialen meer', zei de Amerikaanse
president Woodrow Wilson op 5 maart 1917. Het was de
vooravond van Amerika's deelname aan de Eerste
Wereldoorlog, en de Russische autocratische macht was net
in elkaar gestort. Het bleek een sleutelmoment in de
wereldgeschiedenis. Niet alleen voor Rusland, maar ook voor
Amerika. President Woodrow Wilson had nu een ideologische
reden om soldaten naar Europa te sturen: hij moest de
democratie veiligstellen. Deze dramatische maand heeft
krachten ontketend die nog steeds een stempel drukken op
de wereld waarin we vandaag de dag leven. Rusland begon
aan een traumatische eeuw, terwijl de Verenigde Staten voor
het eerst zijn rol aannam als wereldwijde brenger van
democratie en vrijheid. In Maart 1917 voert Will Englund ons
met een prachtige stijl en een goudmijn aan historische
bronnen mee langs alle grote thema's van deze turbulente
tijd: de groeiende macht van de Amerikaanse president, de
Russische cultuur en politiek, de strijd tegen racisme en
discriminatie en de opkomst van de jazzmuziek.
Raoul Duke en Dr. Gonzo reizen in hun Chevrolet cabrio - de
Grote Rode Haai - gevuld met 'twee zakken weed,
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vijfenzeventig mescalinetabletten, vijf vellen krachtige
blotters, een zoutvaatje halfvol cocaïne en een veelkleurig
arsenaal uppers en downers, gillers, lachers... plus nog 1 liter
tequila, 1 liter rum, een krat Budweiser, 0,5 liter pure ether en
vierentwintig ampullen amylnitriet' naar Las Vegas, alwaar zij
in opdracht van een chic New Yorks sportblad geacht worden
verslag te doen van de legendarische Mint 400, een
motorrace dwars door de Nevada-woestijn.

The devastation of many of the greatest North
Atlantic cod stocks, particularly those of
Newfoundland and Labrador and the Grand Banks,
has become an icon for the unsustainable relation
between human exploitation and Nature. Here,
George Rose tells the full story of that devastation, in
scientific detail, for the first time - from the formation
of the North Atlantic marine ecosystems to the
massive stock declines in the last half of the 20th
century. Politics and the fisheries are inextricably
entwined. In Cod, Rose recounts the many political
influences on the fisheries over several centuries
and describes how neglect from the late 1800s
onward led to insufficient scientific knowledge and
little protection for the stocks when massive EuroRussian fleets targeted the Grand Banks after World
War II, destroying the most prolific fishery the world
has known. Cod is no armchair account, but a
controversial one that includes original information
on the North Atlantic fisheries.
Onrust op de beurzen, de roep om toezicht en
herstructurering van het financiële stelsel deze tijd
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vraagt om een hernieuwde kennismaking met een
van de belangrijkste machtsfactoren in onze
samenleving: geld. Macro-econoom Felix Martin
beschrijft als een ware biograaf het verhaal van de
geboorte en ontwikkeling van geld. Van de vroegste
samenlevingen tot aan de huidige tijd: Martin bewijst
dat geld al eeuwen de maatschappelijke
verhoudingen tussen arm en rijk, handelaar en bank,
markt en overheid structureert. Geld laat zien hoe
het komt dat economische principes zon grote
invloed op politiek en maatschappij hebben. Tegelijk
is het een boeiende historie van een onmisbaar
element in ons dagelijks leven. Felix Martin
studeerde klassieke talen en ontwikkelingseconomie
in Oxford en internationale betrekkingen aan de
Johns Hopkins University. Hij promoveerde in Oxford
in de macroeconomie. Hij werkt sinds 1998 in de
financiële wereld en publiceert regelmatig in The
New York Review of Books en de Financial Times.
`Een uitmuntende synthese. Een lucide, kleurrijke
inleiding op 3000 jaar monetaire geschiedenis. []
Zeer onderhoudend. Financial Times `Felix Martin
comprimeert het breedst mogelijke onderwerp tot
een vlammend, mogelijk levensveranderend boek
dat de algemeen aanvaarde kennis over datgene
waarvoor we onze ziel verkopen met de grond gelijk
maakt. Shortlist
The salty waves and sandy beaches of Cape Cod
disguise its fascinating and nearly forgotten history.
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From Provincetown to Falmouth, the Cape's fifteen
towns offer a plethora of hidden and enchanting
tales. Learn why one of the most famous rescues in
Coast Guard history spent nearly fifty years in the
shadows without public notice. Discover which wild
creature went from the nineteenth-century soup pot
to enjoying conservation protection under state law.
Historian Theresa Mitchell Barbo explores these
mysteries and more, from the lost diary of a
nineteenth-century schoolteacher to the reason
Cape Codders call their lunch "the noontime dinner."
Join Barbo as she lifts the lid on the quirky and
remarkable character of Cape Cod and its forgotten
happenings.
A history of the Basque people of Spain speculates
on the origins of this enigmatic group of Europeans
whose language and culture have long baffled
anthropologists.
Delphine heeft een autobiografische roman
geschreven die is uitgegroeid tot een internationale
bestseller. Haar beide kinderen zijn inmiddels het
huis uit en ze krijgt geen woord meer op papier. Dan
ontmoet ze op een feestje een zekere L., met wie ze
al snel bevriend raakt. L. werkt als ghostwriter voor
beroemdheden en wil Delphine maar al te graag
helpen haar writer’s block te overwinnen. L. is
geobsedeerd door Delphine, maar ze weeft haar
manipulatieve web zo slim dat Delphine al snel
volledig gevangenzit in deze destructieve
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vriendschap. Of is het toch L. die de gevangene is?
Chronicles the relationship between humans and
cod from the time of Vikings and of Columbus
through the present day, discussing their life cycles,
enemies, and eating habits.
Het ware verhaal van de scheepsramp die Amerika
bij de Eerste Wereldoorlog betrok Uitgeroepen tot
het beste non-fictieboek van 2015 door onder meer
Kirkus Reviews en Publishers Weekly 'Larson is
journalist die non-fictie schrijft als romans, echte
pageturners.' - George R.R. Martin (auteur van
Game of Thrones) Op 1 mei 1915, terwijl WO I zijn
tiende maand inging, was de luxe oceaanstomer
Lusitania van New York onderweg naar Liverpool,
met een recordaantal kinderen en peuters. Aan
boord van het met brons en mahoniehout versierde
schip, baadden de opvarenden in luxe. Ze maakten
een ontspannen indruk, ondanks dat Duitsland de
zee rondom Groot-Brittannië tot oorlogsgebied had
verklaard en zelfs een advertentie in Amerikaanse
kranten had laten plaatsen met een waarschuwing
niet aan boord van dit soort schepen te gaan. Al
maanden zaaiden Duitse duikboten dood en verderf
in de Atlantische Oceaan. Maar de Lusitania was
een van de grootste en snelste schepen van het
moment en haar kapitein William Thomas Turner
had groot vertrouwen in de ongeschreven regels die
gentlemen op zee aanhielden en die er al eeuwen
voor zorgden dat passagiersschepen veilig waren
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voor oorlogshandelingen. Duitsland was echter
vastberaden om deze regels niet meer te handhaven
en Walther Schwieger, de kapitein van
Unterseeboot-20 gaf hier maar al te graag gehoor
aan. Wat Schwieger echter niet wist, is dat een
ultrageheime tak van de Britse geheime dienst al zijn
bewegingen nauwgezet volgde, wat volgens
sommigen duidt op een complot om Amerika te
betrekken bij WO I. Op 7 mei 1915 werd de Lusitania
aan stuurboord geraakt door een torpedo. Binnen 18
minuten was het volledig gezonken, waarbij 1198
van de 1962 opvarenden om het leven kwamen. Erik
Larson, die voor zijn eerdere boeken genomineerd
werd voor een Pulitzer Award, beschrijft een van de
grootste scheepsrampen die ooit plaatsvond zo
kleurrijk en spannend dat dit boek leest als een
roman. Hij voert het tempo op tot aan de uiteindelijke
ontknoping, die zelfs doorgewinterde lezers de adem
zal benemen. Erik Larson staat bekend als een van
de succesvolste en meest getalenteerde schrijvers
van non-fictie. The Devil in the White City stond
meer dan een jaar in The New York Timesbestsellerlijst en ook zijn andere boeken blijven daar
vaak maandenlang in staan. In totaal verkocht hij al
meer dan 3 miljoen exemplaren van zijn boeken en
werd hij genomineerd voor de prestigieuze Pulitzer
Award. 'Larson is een van de huidige meesters van
narratieve non-fictie.' - The New York Times Book
Review 'Larson [...] heeft een opmerkelijk oog voor
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detail.' - The New York Times '[Larson] weet
levendig de ramp in woorden te vatten, evenals de
microkosmos van het schip zelf.' - The New Yorker
'[Larson is] een fantastische verteller van verhalen.' Lev Grossman, TIME 'Een intrigerend, meeslepend
onderzoek naar een legendarische ramp.' - Kirkus
Reviews, starred review 'Het verhaal leest als een
grade-A thriller.' - Booklist, starred review 'Een
meeslepend verslag van een van de meest tragische
gebeurtenissen op zee ten tijde van WO I.' Publishers Weekly
Crisis-, doem- en eindtijddenken zijn weer 'in' en de
cultuurkritiek zit in de lift. Cultuurkritiek is echter
geen nieuw fenomeen en de bestudering daarvan is
dat evenmin. Deze bundel verheldert hoe
verschillende disciplines het begrip definiëren en
benaderen. Historici beargumenteren dat de
menselijke verwachtingen en ervaringen gedurende
de achttiende eeuw uiteen begonnen te lopen als
gevolg van het seculiere denken en van een
veranderende geschied- en tijdopvatting. Het daaruit
voortvloeiende gevoel van onbehagen vormde een
belangrijke aanzet tot de kritische reflectie op de
aard, de waarde en de ontwikkeling van de cultuur.
Terwijl de historiografie tot nu toe vooral gericht was
op de teksten van geprivilegieerde, witte, westerse
mannen, zien cultuurwetenschappers, antropologen
en sociologen de cultuurkritiek als een noemer voor
globaal voorkomende tekstuele én niet-tekstuele
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praktijken. Deze bundel analyseert een grote
variëteit aan cultuurkritische stemmen in heden en
verleden, die gerelateerd zijn aan verschillende
werelddelen.
Cod spans a thousand years and four continents. From the
Vikings, who pursued the codfish across the Atlantic, and the
enigmatic Basques, who first commercialized it in medieval
times, to Bartholomew Gosnold, who named Cape Cod in
1602, and Clarence Birdseye, who founded an industry on
frozen cod in the 1930s, Mark Kurlansky introduces the
explorers, merchants, writers, chefs, and of course the
fishermen, whose lives have interwoven with this prolific fish.
He chronicles the fifteenth-century politics of the Hanseatic
League and the cod wars of the sixteenth and twentieth
centuries. He embellishes his story with gastronomic detail,
blending in recipes and lore from the Middle Ages to the
present. And he brings to life the cod itself: its personality,
habits, extended family, and ultimately the tragedy of how the
most profitable fish in history is today faced with extinction.
From fishing ports in New England and Newfoundland to
coastal skiffs, schooners, and factory ships across the
Atlantic; from Iceland and Scandinavia to the coasts of
England, Brazil, and West Africa, Mark Kurlansky tells a story
that brings world history and human passions into captivating
focus. The codfish. Wars have been fought over it,
revolutions have been spurred by it, national diets have been
based on it, economies and livelihoods have depended on it,
and the settlement of North America was driven by it. To the
millions it has sustained, it has been a treasure more precious
than gold. Indeed, the codfish has played a fascinating and
crucial role in world history.
‘Westads schrijfstijl is helder, gevat en vurig. Deze keer is
zijn speelveld breed genoeg om zijn kennis en menselijkheid
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volledig recht te doen.’ Marilyn B. Young, New York
University De Koude Oorlog was het lijnrecht tegenover
elkaar staan van het kapitalisme en het socialisme. Een
confrontatie die het heftigst was tussen 1945 en 1989, maar
de oorsprong van het conflict gaat veel verder terug en de
gevolgen zijn nog steeds voelbaar. De Koude Oorlog zorgde
ervoor dat de wereld werd gedomineerd door twee
supermachten die als uitgangspunt hadden dat alleen het
eigen systeem goed was en dat van de ander per definitie
heel erg slecht. Dit leidde tot een wapenwedloop waardoor
we nu genoeg atoomwapens hebben om onze aarde
meerdere keren volledig te vernietigen. Net als de
Amerikanen geloofden de sovjetleiders dat de ‘oude’
maatschappijen, gebaseerd op lokale identiteit,
standsverschil en een sterke band met het verleden,
volkomen achterhaald waren. De Koude Oorlog ging dan ook
over de maatschappij van de toekomst. De keuze was
beperkt: die van de Sovjet-Unie, waar de staatsmachine aan
de verbetering van de mensheid werkte, of die van de
Amerikanen met een gedecentraliseerde staatsmacht en
boven alles individuele vrijheid. Tegen deze achtergrond werd
het gevecht gevoerd, met als gevolg conflict na conflict en
genadeloze leiders. Odd Arne Westad is hoogleraar VS-Azië
Relaties aan Harvard University en geeft les op de Kennedy
School of Government. Van zijn hand verschenen The Global
Cold War (2005), dat de Bancroft Prize heeft gewonnen, en
Decisive Encounters (2003), het standaardwerk over de
Chinese burgeroorlog. Ook werkte hij mee aan de driedelige
Cambridge History of the Cold War (2010). Recenter
verscheen Restless Empire: China and the World since 1750
(2012).
Een kleurrijke reis door 7000 jaar geschiedenis en 26
wereldsteden 'Bijzonder boek [...] Een zeer aangename
leeservaring.' •••• NRC Ben Wilson laat in het geweldig
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geschreven Metropolis zien dat het leven in steden de
kraamkamer van en de drijfveer achter de belangrijkste
veranderingen was. In de tweehonderd millennia van het
menselijk bestaan heeft niets ons grondiger veranderd dan
de stad. Wilson vertelt het glorieuze verhaal van de bloei van
de stedelijke mensheid, beginnend in Uruk, de eerste stad in
5000 v.C. Hij laat zien dat steden nooit een noodzaak waren,
maar toen ze er eenmaal waren, creëerde de nabijheid van
andere mensen een enorme kracht die uitvindingen, kunst en
handel tot grote hoogte dreven – een snelkookpan voor
vooruitgang en beschaving. Wilson neemt zijn lezer mee
langs de beroemde steden van de afgelopen 7000 jaar, van
het beginnende burgerschap in het oude Athene, de
wereldwijde handel in negende-eeuws Bagdad, de rol van
Londense koffiehuizen bij het ontstaan van financiële
markten, het moderne huiselijke comfort in het centrum van
Amsterdam tot aan het flaneren in het Parijs van de belle
époque. Ook kijkt hij naar de impact die wolkenkrabbers
hadden en hebben in New York, naar het uitgestrekte
landschap in Los Angeles en de recente ecologische
vernieuwingen in Shanghai. Levendig, erudiet en
onweerstaanbaar: Metropolis is een grand tour langs
menselijke prestaties.
A history of the idea of nonviolence, from ancient Hindu times
to the present day, looks at twenty-five lessons on the subject
that can be used to promote change in the modern world.
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lukt het Cyril
Conroy door een slimme investering een groot
vastgoedimperium op te bouwen. Met zijn nieuw gevonden
welvaart besluit hij het Hollandse huis te kopen, een prachtig
landgoed aan de rand van Philadelphia. Hij koopt het als een
verrassing voor zijn vrouw, maar het huis zal uiteindelijk alles
en iedereen waar hij van houdt te gronde richten. Het verhaal
wordt verteld door Cyrils zoon Danny. Hij en zijn
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zelfverzekerde en briljante zus Maeve worden na de dood
van hun vader op jonge leeftijd uit het Hollandse huis
verbannen door hun stiefmoeder. Opgegroeid in rijkdom
keren ze nu terug naar de armoede waar hun ouders ooit aan
ontsnapt waren en het enige waar ze op kunnen rekenen is
hun liefde voor elkaar. Deze onverbreekbare band zal hun
levens redden en hun toekomst bepalen. Ann Patchett,
wereldwijd bestsellerauteur van romans als Gemeengoed en
Bel Canto, is terug met een zeer krachtige roman: een rijk,
veelgelaagd verhaal over de band tussen een broer en zus,
over het huis van hun jeugd en over een verleden dat hen
maar niet los kan laten.
Mark Kurlansky's first global food history since the bestselling
Cod and Salt; the fascinating cultural, economic and culinary
story of milk and all things dairy - with recipes
throughoutWhile mother's milk may be the essence of
nourishment, it is the milk of other mammals that humans
have cultivated ever since the domestication of animals more
than 10,000 years ago. Today, milk is a test case in the most
pressing issues in food politics, from industrial farming and
animal rights to GMOs, the locavore movement and
advocates for raw milk, who controversially reject
pasteurisation. Profoundly intertwined with human civilisation,
milk has a compelling and surprisingly global story to tell, and
historian Mark Kurlansky is the perfect person to tell it.
Tracing the liquid's diverse history from antiquity to the
present, he details its curious and crucial role in cultural
evolution, religion, nutrition, politics, and economics.
“Every once in awhile a writer of particular skills takes a
fresh, seemingly improbable idea and turns out a book of
pure delight.” That’s how David McCullough described Mark
Kurlansky’s Cod: A Biography of the Fish That Changed the
World, a work that revealed how a meal can be as important
as it is edible. Salt: A World History, its successor, did the
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same for a seasoning, and confirmed Kurlansky as one of our
most erudite and entertaining food authors. Now, the winner
of the James Beard Award for Excellence in Food Writing
shares a varied selection of “choice cuts” by others, as he
leads us on a mouthwatering culinary tour around the world
and through history and culture from the fifth century B.C. to
the present day. Choice Cuts features more than two hundred
pieces, from Cato to Cab Calloway. Here are essays by Plato
on the art of cooking . . . Pablo Neruda on french fries . . .
Alice B. Toklas on killing a carp . . . M. F. K. Fisher on the
virility of Turkish desserts . . . Alexandre Dumas on coffee . . .
W. H. Auden on Icelandic food . . . Elizabeth David on the
downward march of English pizza . . . Claude Lévi-Strauss on
“the idea of rotten” . . . James Beard on scrambled eggs . . .
Balzac, Virginia Woolf, E. M. Forster, Chekhov, and many
other famous gourmands and gourmets, accomplished cooks,
or just plain ravenous writers on the passions of cuisine.
Robert Langdon, een Amerikaanse kunsthistoricus, wordt
verdacht van moord in het Louvre, wat hem dwingt via
cryptische aanwijzingen de ware schuldige te vinden. Vanaf
ca. 16 jaar.

This book sheds new light on the biographical
approach in the history of physics by including the
biographies of scientific objects, institutions, and
concepts. What is a biography? Can biographies
also be written for non-human subjects like scientific
instruments, institutions or concepts? The respective
chapters of this book discuss these controversial
questions using examples from the history of
physics. By approaching biography as metaphor, it
transcends the boundaries between various
perspectives on the history of physics, and enriches
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our grasp of the past.
Van 1929 tot Stalins dood in 1953 werden zon
achttien miljoen dwangarbeiders tot de werkkampen
van de Goelag veroordeeld. Naar schatting
vierenhalf miljoen van hen keerden nooit terug. Na
de val van het IJzeren Gordijn zijn in Rusland talloze
documenten toegankelijk geworden:
egodocumenten, ambtelijke archieven,
gevangenisdossiers, persoonlijke getuigenissen.
Applebaum heeft jarenlang onderzoek verricht en
heeft met Goelag hét standaardwerk over deze
zwarte bladzijde uit de Europese geschiedenis
geschreven.
The Newfoundland and Labrador cod fishery was
once the most successful commercial fishery in the
world. When it collapsed in 1992, many pointed to
failures in management, such as uncontrolled
harvesting, as likely culprits. Managed Annihilation
makes the case that the idea of natural resource
management itself was the problem. The collapse
occurred when the fisheries were state-managed
and still, two decades later, there is no recovery in
sight. Although the collapse raised doubts among
policy-makers about their ability to understand and
control nature, their ultimate goal of control through
management has not wavered and has been
transferred from wild fish to fishermen and farmed
cod.
Peter Minuit kocht in 1626 Manhattan voor 24 dollar,
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en niet veel later kwamen ook de oesterbanken bij
Ellis Island in Nederlandse handen. New York
groeide uit tot een stad die beroemd was om haar
oesters, die in brede kringen en in grote
hoeveelheden werden geconsumeerd - en men
kwam van over de hele wereld om ze te proeven.
Het is mede dankzij haar oesters dat New York zich
ontwikkelde tot toonaangevend centrum van de
internationale gastronomie.
'Who would ever think that a book on cod would
make a compulsive read? And yet this is precisely
what Kurlansky has done' Express on Sunday The
Cod. Wars have been fought over it, revolutions
have been triggered by it, national diets have been
based on it, economies and livelihoods have
depended on it. To the millions it has sustained, it
has been a treasure more precious that gold. This
book spans 1,000 years and four continents. From
the Vikings to Clarence Birdseye, Mark Kurlansky
introduces the explorers, merchants, writers, chefs
and fisherman, whose lives have been interwoven
with this prolific fish. He chronicles the cod wars of
the 16th and 20th centuries. He blends in recipes
and lore from the Middle Ages to the present. In a
story that brings world history and human passions
into captivating focus, he shows how the most
profitable fish in history is today faced with
extinction.
Geen enkele andere ideologie had in de twintigste
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eeuw zulke ingrijpende gevolgen en geen enkele
andere maakte zo veel slachtoffers als het
Communisme. Een ideologie die een ongekende,
vaak negatieve, invloed had op het dagelijks leven
van alle burgers die aan het Communistische
systeem onderworpen waren, maar die ook een
grote aantrekkingskracht had op intellectuelen in de
hele wereld.
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
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biografie beter en informatiever dan Rauda Jamis'
'Frida Kahlo, een vrouw'.
Donna Tartt volgt in haar erudiete en bedwelmende
debuutroman enkele studenten die door hun eigen
morele hoogmoed ten val komen. Richard Papen,
een ingetogen jongen van eenvoudige afkomst,
wordt tot zijn verbazing opgenomen in een groepje
arrogante en excentrieke studenten, dat zich in de
ban van een leraar op de bestudering van de
Griekse beschaving heeft gestort. In het tweede
semester raakt hij betrokken bij een drama dat zich
tussen hen heeft afgespeeld. Een drama met grote
gevolgen voor iedereen.
Een imposant portret van de literaire grootmeester De
veelgeprezen biograaf Blake Bailey werd door Philip
Roth aangewezen om zijn levensverhaal te schrijven.
Volledig onafhankelijk in zijn verdere aanpak kreeg
Bailey toegang tot Roths persoonlijke archief en sprak hij
diens vrienden, geliefden en collega’s. Ook met Roth
zelf voerde hij zeldzaam openhartigegesprekken. Bailey
beschrijft hoe Roth opgroeide in een Joods gezin uit de
arbeidersklasse, hoe zijn literaire carrière bijna
ontspoorde door zijn eerste, catastrofale huwelijk en hoe
hij een pleitbezorger werd voor dissidente schrijvers uit
het Oostblok. Ook onthult Bailey de waarheid over Roths
tumultueuze liefdesleven, en dan met name zijn bijna
twintig jaar durende relatie met actrice Claire Bloom.
Door de jaren heen zou Roth met elk aspect en vele
verschillende stijlen van de naoorlogse Amerikaanse
literatuur in aanraking komen, van realisme tot farce, van
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metafictie tot de tragiek van De Amerikaanse Trilogie.
Het resultaat van Blake Baileys jarenlange onderzoek
naar Philip Roth is een uiterst leesbare, allesomvattende
biografie van een van de grootste schrijvers van onze
tijd.
Het jaar is 1869. Een gewelddadige drievoudige moord
in een afgelegen gemeenschap in de Schotse
Hooglanden leidt tot de arrestatie van een jongeman
genaamd Roderick Macrae. De memoires van de hand
van de beklaagde maken het glashelder dat hij schuldig
is aan de misdaad, maar het is aan de beste juristen en
doktoren in het land om vast te stellen wat hem tot zulke
brute daden heeft gedreven. Is hij
ontoerekeningsvatbaar? Enkel de overtuigingskracht van
zijn advocaat staat tussen Macrae en de strop. Graeme
Macrae Burnet heeft een fascinerend en origineel
verhaal afgeleverd over de wispelturige aard van de
waarheid, zelfs als de feiten glashelder lijken te zijn. Zijn
bloedige plan is een intrigerende literaire thriller,
gesitueerd in een woest en grimmig landschap waarin
macht volkomen arbitrair wordt uitgeoefend.
In 1971 woont Annie Dillard, schrijfster van ‘Pelgrim
langs Tinker Creek’, een jaar in de Amerikaanse staat
Virginia, in een vallei waardoor de rivier Tinker Creek
stroomt. Bijna dagelijks zwerft ze langs de oevers, waar
haar geen detail ontgaat. Energiek en bezield vertelt ze
in haar boek over de vaak genadeloze natuur in en rond
de rivier en laat ze zien hoe gedurende de seizoenen
alles onophoudelijk aan verandering onderhevig is. Ze
dwingt de lezer voortdurend naar de details te kijken, en
confronteert hem aldoor met het mysterie, de
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schoonheid én de wreedheid van het leven. En dat is
meteen de grootste les van Dillards proza: dat we niet
los van de natuurlijke wereld leven, maar er deel van
uitmaken. Het met de Pulitzer Prijs bekroonde ‘Pelgrim
langs Tinker Creek; is een subliem poëtisch essay, een
zoektocht naar de betekenis van het leven en een
natuurklassieker van jewelste.
Koreaanse megabestseller over spirituele wijsheid en het
belang om rust te vinden in een drukke wereld van een
van de invloedrijkste boeddhistische leermeesters van dit
moment Rust vinden in een drukke wereld De
Koreaanse boeddhistische monnik Sunim geeft les over
verschillende levenskwesties, van liefde en vriendschap
tot werk, levensdoelen en spiritualiteit. Zijn inzichten en
adviezen helpen om in het moderne, drukke leven te
zoeken naar rustpunten. Zo legt hij bijvoorbeeld uit hoe
je mindful kunt omgaan met negatieve emoties als
woede en jaloezie. Haemin Sunim laat het belang zien
van sterke relaties met anderen en benadrukt dat je
vergevingsgezind en mild moet zijn tegenover jezelf. De
prachtige, kleurrijke illustraties fungeren als kalmerende
visuele pauzes die ons aansporen rustig aan te doen.
Want als jij rustig bent, zal de wereld ook rustig worden.
De pers over Dingen die je alleen ziet als je er de tijd
voor neemt ‘Dit handboek voor mindfulness en kalmte,
een bestseller in Korea, staat vol wijze adviezen over
reflectie en hoe het rustiger aan te doen in het leven.’
Elle.com ‘Sunims woorden zijn diepgaand én
herkenbaar, eenvoudig én verfijnd, en elk hoofdstuk
voelt meer aan als een gesprek met een lieve,
bedachtzame vriend dan als het lezen van weer een
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boek over mindfulness. Perfect voor lezers die op zoek
zijn naar een onderbreking van hun drukke leven.
Sunims filosofie roept een kalme zekerheid op, die doet
denken aan Libanees-Amerikaanse dichter Kahlil
Gibran.’ Publishers Weekly ‘Oude boeddhistische
filosofie voor de moderne tijd. Diepgaande maar
begrijpelijke wijsheden over omgaan met de dagelijkse
sleur – en over in het oog houden wat er nu echt toe
doet. Leg dit boek op je nachtkastje om je hoofd leeg te
maken voor het slapengaan.’ Real Simple
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