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Het hoger beroepsonderwijs wil zowel een efficiënte leerfabriek als een opleider van
zelfbewuste en innovatieve professionals zijn. Een onmogelijke opdracht? Niet per se.
Henriëtta Joosten laat zien dat het experimentele, bevrijdende, maar ook gevaarlijke
denken van Nietzsche handvatten biedt om studenten te laten excelleren in een
dynamische beroepspraktijk. Joosten werkt, in navolging van Nietzsche, vijf elementen
van het streven naar beter uit: omgaan met onzekerheid, excelleren, kritisch denken,
waarheidszoekende vriendschap en leren met vallen en opstaan. Vanuit deze vijf
perspectieven stelt zij - als filosoof en als hogeschooldocent - het hedendaags
onderwijsdiscours ter discussie op zoek naar ruimte voor beter. 'Een hele mooie en
prikkelende bijdrage aan de discussie over professional education in Nederland, die
veel te saai en te braaf is.' Gert Biesta (hoogleraar pedagogiek aan de Brunel
University London en geassocieerd lid van de Onderwijsraad) Henriëtta Joosten (1968)
studeerde bedrijfskunde en filosofie in Rotterdam en volgde daarnaast een opleiding tot
Gestalttherapeut. Ze is als docent HBO-ICT werkzaam aan De Haagse Hogeschool. Dit
boek is een bewerking van het proefschrift waarop ze in november 2015 aan de
Erasmus Universiteit promoveerde in de filosofie.
Stel: je bent achttien en je hart is gebroken. Wat doe je dan? Werken, vindt Hazels
moeder. En zo belandt Hazel als au pair in een Engelse badstad. Maar kan ze wel voor
een baby en een eigenwijs jongetje van acht zorgen? En waar is de moeder van de
kinderen eigenlijk? Hazel heeft wel wat beters te doen dan een gezin redden. Treuren
om haar Grote Liefde, vooral. Maar als de berichten op haar telefoon uitblijven en de
kinderen hun moeder echt nodig blijken te hebben, gaat ze naar haar op zoek. Een
avontuurlijk verhaal vol troostrijke humor. Met in de bijrollen: God, een geleende auto
en de Italiaanse Elvis Presley.
“Strategic International Management” takes a global perspective and covers the major
aspects of international business strategies, the coordination of international companies
and the particularities of international value chain activities and management functions.
The book provides a thorough understanding of how Production & Sourcing, Research
& Development, Marketing, Human Resource Management and Controlling have to be
designed in an international company and what models are available to understand
those activities in an international context. The book offers 20 lessons that provide a
comprehensive overview of all key issues. Each lesson is accompanied by a case study
from an international company to facilitate the understanding of all important factors
involved in strategic international management.
Strategic International ManagementText and CasesSpringer Science & Business Media
Met Laurie Morans televisiecarrière gaat het goed: haar show is een hit. Maar haar
break-up met collega Alex Buckley heeft ervoor gezorgd dat ze nu met Ryan Nichols
moet samenwerken, en die kan ze niet uitstaan. Dan stelt Ryan een nieuwe zaak voor:
drie jaar geleden werd Virginia Wakeling, een van de meest vrijgevige donateurs van
het museum, dood in de sneeuw gevonden. Ze is van het museumdak geduwd tijdens
het Met Gala. Al gauw komt Laurie erachter dat er een heleboel verdachten zijn, die
zich ook in Virginia’s inner circle bevonden. Wanneer de tv-crew zich in de geheimen
van de schatrijke familie mengt, komen een aantal getuigen in levensgevaar...
Zoë Kingsley is intelligent, wilskrachtig en weet wat ze wil. Het familiefortuin
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heropbouwen. De naam Kingsley in ere herstellen. Maar dan moet ze voorkomen dat
iemand haar tante vermoord. Dat valt niet mee, aangezien ze enkel het tijdstip kent
waarop de moord zal plaatsvinden. Als je houdt van ontspannende puzzel mysteries,
mis dan zeker dit eerste boek in de Miss Kingsley reeks niet. In deze editie, met
BONUS kortverhaal: STILLE DROOM
This book was born from curiosity. To begin with, it was the curiosity of an economist who
studied in the 60’s in an environment which has subsequently developed from national into
global economics. Who has to recognize that politicians, scholars and large segments of
society oblivious to supranational authorities and e- nomic globalization forces continue to
labour under the notion that they are still fully autonomous and sovereign when shaping
national economic policy. And pretend as though their own national state were still the "m- ter
in its own house" that despite unbridled market economics could c- tinue to dictate to the
economy and companies how to live and in which "rooms". All that has become fiction. The
laws of globalization diminish the - noeuvring space for shaping national economic policy. Even
if many folks today don’t want to hear it: The issue is no longer achieving what is socpolitically desirable for the own society but rather the optimal adaptation of society and social
benefits to the politically practicable.
Dieses Buch entstand unter dem Eindruck der Finanz- und Automobilkrise 2008 / 2009 in
Deutschland. Pressestimmen warnten hier vor einer noch größeren Krise in der
Automobilindustrie, die aktuell nur durch die Finanz- und Wirtschaftskrise überdeckt werde.
Hier sah die Autorin eine Notwendigkeit für die Entwicklung von Handlungsempfehlungen. Das
Automobil der Zukunft steht als Kernpunkt in einem vielschichtigen Umfeld von
Rahmenbedingungen. In Deutschland, wo das Automobil erfunden wurde und in dem
namhafte Automobilfirmen auf höchstem Weltniveau Fahrzeuge und Fahrzeugkomponenten
entwickeln, ist das automobile Umfeld durch Globalisierung, Energiekrisen,
Energieverknappungen, Umweltverschmutzung, Gesetzgebungen sowie öffentliche und
politische Meinungen geprägt und sehr komplex geworden. Dieses Buch liefert einen Überblick
über wichtige Entwicklungen in der Automobilbranche und zeigt Handlungsempfehlungen für
die Zukunft auf.
Das Automotive Institute for Management (AIM) zeigt, wie man aus Sicht der
Automobilunternehmen auf Basis der Markenidentität und mit Blick auf die Bedürfnisse und
Wünsche der Kunden bestmöglich verschiedene Automodelle vermarkten kann. Die
Besonderheit gegenüber bisherigen Büchern zum Automobilmarketing liegt darin, dass alle
relevanten Marketing-Themen aus zweifacher Perspektive beleuchtet werden. Der
Herausgeber verbindet dabei theoretisch fundierte Beiträge renommierter Wissenschaftler mit
einer Vielzahl von Interviews anerkannter Entscheidungsträger aus der Automobilindustrie.
Het boek 100 jaar Hilversum Mediastad van auteur Peter Schavemaker vertelt in details het
verhaal Hilversum, ooit een rustig tuin- en weversdorp, vanaf 1918 veranderde in het
middelpunt van de Nederlandse omroepgeschiedenis. Sommige detail worden voor het eerst
gepubliceerd. Bij de Hilversumse burgemeester Reymer zorgde de komst van de omroep
destijds nog voor grote angst. In 1927 zei hij: 'De toekomst zal moeten leren of en in hoeverre
uitbreiding van deze industrie voor gemeente Hilversum een onverdeeld gemeentebelang is te
noemen.' Honderd jaar later is Hilversum dé mediastad van Nederland, waar 12.000 mensen
werken in de creatieve industrie bij zo'n 1700 bedrijven. Het boek kijkt vooruit hoe Hilversum
mediastad kan blijven in de toekomst binnen het huidige, snel veranderende medialandschap.
In het boek komen sleutelfiguren aan het woord: (oud-)politici en (voormalige)
omroepmedewerkers, maar ook inwoners van Hilversum en bedrijven. Peter Schavemaker
(Nijverdal, 1967) is media- en muziekjournalist. Hij groeide op in Hilversum en kwam van jongs
af aan bij de omroepen als medewerker van de ziekenomroep RANO en lokale omroep. Later
werkte hij ook voor de KRO, RTL en NCRV. Hij schrijft voor Reporters Online/Blendle,
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Spreekbuis.nl ; Broadcast Magazine, dagblad De Gooi- en Eemlander, De Telegraaf, AD,
VARA-gids, NPO, Radio 2, KRO Studio, HUMO en het Amerikaanse vakblad Animation
Magazine.
‘Heel herkenbaar, romantisch en heerlijk om de harde werkelijkheid even op afstand te
houden.’ Sunday Mirror Voor de fans van Marian Keyes en Maeve Binchy Drie vrouwen vieren
hun verjaardag op dezelfde dag, en dit jaar zijn het extra bijzondere dagen: ze worden dertig,
veertig en vijftig. Maar de gebeurtenissen op de feestelijke dag luiden voor alle drie de
vrouwen een wel heel bijzonder jaar in... Ginger brengt haar dertigste verjaardag niet door
zoals ze van tevoren zo nauwkeurig had gepland. Als dit de eerste dag van haar nieuwe en
vernieuwde leven moet zijn, waarom heeft ze dan het akelige idee dat ze afstevent op een
totale ramp? Sam is eindelijk zwanger na jaren van proberen. Wanneer haar vruchtwater
breekt op de ochtend van haar veertigste verjaardag, raakt ze in paniek: vergeet die bevalling,
hoe wordt ze in godsnaam een goede moeder? Callie viert haar vijftigste verjaardag door een
groot feest te organiseren bij haar thuis in Dublin. Halverwege het feest staat er iemand voor
de deur die haar perfecte leven binnen stapt en het volkomen op zijn kop zet. De pers over de
boeken van Cathy Kelly ‘Liefdevol, grappig en uit het leven gegrepen.’ Marian Keyes ‘Door
dit soort boeken blijf ik een zwak houden voor Ierland en Ierse schrijfsters.’ Hebban.nl ‘Warm,
geloofwaardig en intelligent: dit is fictie op zijn best.’ Heat Magazine
Levenslessen van 50 uitzonderlijk vrouwen In Wat zou Cleopatra doen? lezen we hoe
Cleopatra, koningin Victoria, Aletta Jacobs, Dorothy Parker, Annie M.G. Schmidt en 45 andere
heroïsche vrouwen door de eeuwen heen omgingen met dilemma's en uitdagingen waar
vrouwen van nu nog steeds dagelijks mee worstelen. Van voor jezelf opkomen, je ritme
vinden, de taakverdeling aan het thuisfront, je flaters onder ogen zien, weten wat je waard bent
en je verdriet te boven komen tot tegen de stroom in zwemmen en je balans vinden tussen
werk en privé. Hartverwarmende, grappige en inspirerende verhalen over hoe uitzonderlijke
vrouwen, ondanks vaak moeilijke omstandigheden, hun eigen weg gingen en het leven naar
hun hand zetten.

Wie afkomstig is uit de negorij Braken wordt niet door het leven verwend. Dat is
een understatement. Gilbert is King of the Dancefloor in Disco Inferno, zeker wel.
Als hij danst, staat de hele tent op stelten. Het is een mager surrogaat voor zijn
eenzaamheid, voor zijn onbenulligheid, voor zijn liefdesverdriet. Eens - twaalf
jaar, vier maanden en zeven dagen geleden - wervelde hij nog met Rebecca over
de dansvloer. Ze was de vrouw van zijn leven. Eindelijk lachte het geluk hem toe.
Maar Braken sloeg zijn droom aan stukken. Ge kunt uw afkomst niet
verloochenen. In Braken haat ge uw ouders, maar ge verloochent hen niet. Op
de trappen voor de discotheek braakt Gilbert in een lange monoloog zijn mislukte
leven uit.
In ‘De ongeneeslijke romanticus’ doet befaamd en ervaren psychotherapeut
Frank Tallis verslag van de ziekten die liefde kan voortbrengen. Liefde maakt en
breekt ons, iedereen kent liefde, iedereen wil liefde, iedereen wordt wel eens
verliefd, iedereen kent het verlies van liefde. En als er iets grondig misgaat in de
liefde kunnen de consequenties verschrikkelijk zijn. Liefdesverdriet en
onbeantwoorde liefde zijn immers geen triviale problemen. Tallis heeft tal van
verschillende mensen in therapie gehad – van aristocraten, multimiljonairs en
filmsterren, tot buschauffeurs en mensen die in schrijnende armoede leven.
Grote geleerdheid, rijkdom en status brengen geen soelaas; liefde is de grote
gelijkmaker.
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Onder zijn pseudoniem Melis Stoke schreef Herman Salomonson (1891-1942) in
de jaren dertig in het weekblad De Indische Verlofganger driehonderd columns
over de lotgevallen van ‘Indische mensen’ in Den Haag. Omdat ze ook nu nog
zeer lezenswaardig zijn, worden er in dit boek vijftig heruitgegeven, met inleiding
en commentaar. Al hadden de oud-Indischgasten, tot wie Salomonson zelf
behoorde, zich weer moeten aanpassen aan de moederlandse zeden en
gewoonten, de Indische ervaring raakten ze nooit meer kwijt. Ze waren ‘anders’,
mensen voor wie de ‘Indische sfeer’ wezenlijk bleef in hun leven. De op allerlei
momenten tot leven geroepen herinnering aan een gedeelde identiteit vervulde
daarbij een beslissende rol. In de columns worden de verschillen in
leefgewoonten maar vooral in mentaliteit tussen de oudgasten en de ‘solide
Hollanders’ telkens weer naar voren gehaald. Het is het nostalgisch
terugverlangen naar 'daarginds’ dat Salomonsons verhalen verbindt.
Includes advertising matter.
Nicci French, waarachter het Britse echtpaar Nicci Gerard en Sean French
schuilgaat, is een absolute topschrijver van het thrillergenre. Het duo heeft ook
verhalen geschreven, waarvan er nu vijf zijn bijeengebracht in een spannende
bundel. Lees over een verhuizing met dramatische gevolgen, over hoe één
telefoontje een huwelijk op de klippen doet lopen en over een schoolreünie. Vijf
korte verhalen vol onderhuidse spanning: een mooie aanvulling voor iedere Nicci
French-liefhebber.
Tijdens de Duitse bezetting werd het grootseminarie bij Haaren, tussen Tilburg
en ’s-Hertogenbosch, als gijzelaarskamp en ‘Polizeigefängnis’ gebruikt. Er
zaten onder anderen verzetsstrijders, agenten van het beruchte Englandspiel en
joodse burgers. Onder de gijzelaars waren de latere premier Jan de Quay en
industrieel Frits Philips. De gijzelaars hingen represailles boven het hoofd, de
gevangenen waren in bange afwachting van hun verhoor, proces, vonnis en
wegvoering. Van verschillende gedetineerden zijn de verhalen bekend, maar het
‘grote verhaal’ wordt nu voor het eerst gepresenteerd. Haaren was een kamp
van levensgrote tegenstellingen: terwijl gijzelaars in de zon zaten, stapten joodse
gevangenen in vrachtwagens die naar Westerbork reden. Van de drieduizend
gevangenen zijn meer dan zeshonderd in een concentratiekamp omgekomen. Dit
boek laat zien dat het gebouw als ‘plaats van herinnering’ – het is grotendeels
nog in oorspronkelijke staat – een duidelijke plaats verdient op de historische
kaart van Nederland.
Tussen de spullen van haar overleden moeder vindt Elisa een mysterieus doosje
bijzondere thee. Op het etiket staat de naam van een oud dorpje in Italië: Roccamori.
Het is de thee die haar moeder zó koesterde dat zelfs Elisa hem niet mocht drinken. En
niet alleen de thee, maar ook haar verleden bewaakte Elisa's moeder zorgvuldig. In
een poging het geheim van de thee en het mysterie rondom haar moeder te ontrafelen,
besluit Elisa naar Roccamori te gaan. In dat vergeten dorp verbergen de straten oude
legendes. En dan komt ze een oude geliefde tegen... Zal het Elisa lukken om de
antwoorden te vinden die ze zoekt, haar verleden los te laten en weer te durven
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vertrouwen op de liefde?
Iedereen heeft recht op sterke verhalen. Ook minder geoefende lezers. Daarom
maakten Wablieft en het Lezerscollectief deze bundel. Hierin staan acht kortverhalen in
duidelijke taal. Het zijn spannende, boeiende en grappige teksten. Na elk verhaal volgt
een mooi gedicht. Je kan dit boek alleen of samen lezen.
Sanne van Driel onderzoekt hoe zij anorexia, een pathologie die voornamelijk bij
meisjes voorkomt, anders kan denken en schrijven. Ze verlegt de focus van 'de strijd
tegen anorexia' naar anorexia als strijd, een strijd die blootlegt hoe - in de lijn van
Foucaults analyse van de disciplinerende macht die zichzelf autonoom achtende
subjecten produceert - (meisjes)lichamen tot (vrouw)subject gemaakt worden. Maar
ook hoe een anorexiet met haar hongerpraktijk aan deze subjectivering probeert te
ontsnappen en het zicht opent op de mogelijkheid van een ander leven. Deleuzes
concept van het kleine meisje duidt in dit schrijven op het vermogen van zowel anorexia
als de filosofie om te ontsnappen aan het vanzelfsprekende en dit anders te denken.
'Met dit boek heeft Sanne van Driel de bakens verzet van het spreken en denken over
anorexia. (...) Het werkt bevrijdend voor iedereen die zich gevangen voelt in de eigen
identiteit, van patiënt, behandelaar, klein meisje of deskundig filosoof.' (uit het
juryrapport van de Van Helsdingenprijs) Sanne van Driel (1986) studeerde humanistiek
in Utrecht en filosofie in Rotterdam. Met 'De strijd van het kleine meisje', haar
afstudeerscriptie, won ze in 2014 de Van Helsdingen aanmoedigingsprijs van de
Stichting Psychiatrie en Filosofie.
Born in 1934, Dutch conceptual artist Marinus Boezem is considered responsible for
changing the direction of the visual arts in the Sixties. Over the course of four decades
Boezem's ouvre has developed from groundbreaking concepts through sculpture,
installation pieces and site-specific commissioned works. This illustrated catalogue
raisonne brings together Boezem's complete work, in chronological order and
accompanied by an informative text.
De Staatkundig Gereformeerde Partij, die in 2018 honderd jaar bestaat, is de oudste
partij van Nederland. Deze orthodox-protestantse partij is ook een opvallende partij.
Lange tijd wilden haar Kamerleden niet op tv optreden en tot 2006 konden vrouwen
geen lid worden. De SGP is bovendien theocratisch: ze wil een regering op ‘de
grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods’. Past zo’n
religieuze partij wel in de Nederlandse democratie? Ook al is de SGP een markante
partij, ze kreeg nooit veel aandacht totdat de partij nodig was als steun aan
minderheidskabinetten van Mark Rutte. In dit boek laten onafhankelijke kenners van de
SGP zien wat voor partij zij was en is. Ze beschrijven de veranderingen en de
constanten en laten zien hoe binnen de partij wordt omgegaan met tegenstellingen. Het
biedt een interessant beeld van deze oude, opvallende maar tamelijk onbekende partij.
Fahrwerke moderner Pkw stellen je nach Konfiguration eine Kombination
mechanischer, hydraulischer, pneumatischer, elektrischer und elektronischer
Komponenten dar, wobei sich mit jeder Neuentwicklung der Anteil elektronischer
Steuerungs- sowie Regelsysteme erweitert und der Funktionsumfang der
fahrdynamischen Eigenschaften zunimmt. Mit Blick auf die Fahrdynamik werden in
diesem Band die konventionellen Elemente und deren Zusammenwirken mit
mechatronischen Systemen dargestellt. Dabei werden zunächst Grundlagen und
Auslegung, danach in besonders praxisnaher Darstellung die Fahrdynamik dargelegt.
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Es folgen ausführliche Beschreibungen und Erläuterungen der modernen FahrwerkKomponenten. Eigene Kapitel widmen sich den Achsen und Prozessen für die
Achsenentwicklung. Die Überarbeitung enthält u.a. Aktualisierungen zum autonomen
Fahren, zu Elektrofahrwerken aktuellsten Fahrerassistenzsystemen sowie die
Zukunftstendenzen im Fahrwerk.
Gabrielle Deman groeit op in het Brussel van 1900 tussen de kunstenaarsvrienden van
haar vader Edmond, uitgever en boekhandelaar: Théo van Rysselberghe, Maurice
Maeterlinck, Léon Spilliaert. Maar zij droomt ervan de wereld te ontdekken. Albert
Sillye, commandant van de Force publique, is haar ticket naar Kongo. Na hun verloving
vertrekt hij naar Afrika om zijn bruidsschat bij elkaar te verdienen. Terwijl Gabrielles
minutieuze voorbereidingen op een koloniale wetenschapscarrière haar naar Engeland
en Frankrijk brengen, houden ze er een passionele correspondentie op na. Op 2 juni
1904 is het eindelijk zover: samen reizen ze naar Afrika voor een huwelijksreis vol
kleurrijke figuren en donkere gevaren. Kan Gabrielle er haar grenzeloze ambities
vervullen? Hoever gaat ze om haar naam in de geschiedenisboeken te doen
verschijnen? Wie is de Gabrielle die drie jaar later terugkeert naar het oude Europa?
Waarom zijn de Italianen zo bijgelovig? Waarom blijven volwassen mannen tot voorbij
hun 30e bij hun mamma wonen? Waarom zijn de Italianen allergisch aan alles wat de
staat dicteert? Waarom is er niets mis met een politicus die elf keer van partij
verandert? En waarom moet in alles dat verduvelde 'fare bella figura' nagestreefd
worden? Waarom doet het er niet toe of iets 'goed' of 'slecht' is, maar wel of het mooi
overkomt? Waarom is Mona Lisa's faam te danken aan een sullige Italiaanse
amateurschilder? Waarom is Jezus eigenlijk een Italiaan? En Napoleon ook? Wat
maakt de Italianen zo Italiaans? Bella Figura wil dat achterhalen. Die zoektocht wordt u
geserveerd in een lasagne gevuld met de meest wonderlijke verhalen. Met humor en
passie leggen de auteurs de essentie van het zoete leven in De Laars bloot. Dat u na
het lezen de Italianen iets beter zal begrijpen is zeker. Dat u in een volgend leven als
Italiaan wil herboren worden, al helemaal.
Nog voor de huidige crisis blies Naomi Klein de mythe op dat de ‘vrije markt’ voor
‘vrije mensen’ zorgt. Klein onthult de gedachten, het geldspoor en de werkelijke macht
achter de meest aangrijpende crises en oorlogen van de afgelopen veertig jaar. Op
deze manier laat zij zien dat onze wereldmarkt wordt gedomineerd door een ideologie
waarin radicale beleidsveranderingen bewust worden ingevoerd in de nasleep van een
schok: de shockdoctrine.
Het eerste volledige standaardwerk over de technologie die de wereld gaat veranderen.
Blockchain is niet alleen de technologie achter de bitcoin, maar ook een revolutionaire
methode die op alle denkbare vlakken voor ingrijpende veranderingen zal zorgen: van
de economie en de financiële sector tot de service-industrie, de culturele sector en de
zorg. In dit grondige werk tonen Don en Alex Tapscott hoe de blockchaintechnologie
nieuwe mogelijkheden biedt voor zowel individuen als bedrijven. Deze decentrale
methode biedt een manier van samenwerken die compleet transparant en betrouwbaar
is. Door middel van het peer-to-peer-principe is blockchain voor iedereen toegankelijk,
volledig onafhankelijk van banken en andere instanties. Blockchainrevolutie onthult hoe
deze baanbrekende technologie de toekomst van de wereldeconomie de komende
jaren ingrijpend zal veranderen.
Terwijl in het hele land terreurdreiging niveau 3 heerst, worden in Knokke twee
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tienermeisjes verkracht. Hun aanrander heeft kenmerkende tatoeages. Luk Borré bijt
zich in het onderzoek vast. Er wordt een aanslag gepleegd op zijn leven: wie wil zich op
de speurder wreken en waarom? Als mama Borré gehospitaliseerd wordt, heeft zij
maar één wens. Haar zoon wordt geacht ervoor te zorgen dat die ingewilligd wordt. Dat
is makkelijker gezegd dan gedaan. Trammelant komt blijkbaar in de beste families voor
want ook het huwelijk van overste Theofiel Mangels staat op springen.
Een natuurliefhebber hoeft nooit ver te reizen om iets te kunnen waarnemen. Ook
rondom het eigen huis kun je je al verwonderen over alles wat vliegt, loopt en groeit.
Aaldrik Pot woont op het zand in Norg en was benieuwd hoe die alledaagse
verschuivingen in de natuur door Barbara de Beaufort, wonend op de Groningse klei bij
Zandeweer, zouden worden ervaren. Een enthousiast dagboek in brieven was het
resultaat. Beleef je die dagelijkse portie natuur anders als je je ervaringen vertelt aan
een 'vreemde'? Iemand die de plek waar je woont wel kent, maar er niet vaak komt. Ga
je daardoor beter kijken en ook preciezer schrijven? Wat er gebeurt op dezelfde dag op
een andere plek, op andere grond? Een boek in de traditie van Jac. P. Thijsse, Robert
Macfarlane en Koos van Zomeren.
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