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Stille aarde is een liefdesverklaring aan de insectenwereld én een manifest voor
een groenere planeet. De tijd dringt, maar het is nog niet te laat voor
insectenpopulaties om te herstellen. De aarde is hard op weg naar een
ecologisch armageddon. Wereldwijd daalt het aantal insecten snel en één ding is
zeker: zonder insecten stort alles in. Bijna 80 procent van onze belangrijkste
voedsel gewassen wordt bestoven door wilde insecten. En talloze dieren (die
weer als voedsel dienen voor talloze andere dieren) zijn voor hun voedsel
afhankelijk van insecten. Kortom: het uitsterven van insecten heeft desastreuze
gevolgen voor de hele voedselketen. Inclusief de onze. Met een groep Duitse
entomologen kwam Goulson tot de onthutsende conclusie dat in de afgelopen
jaren de insectenaantallen met zo’n 80 procent zijn afgenomen. De belangrijkste
oorzaak hiervan is het massale gebruik van pesticiden in de landbouw. Stille
aarde luidt de alarmbel maar laat gelukkig ook zien dat het nog niet te laat is.
Léés dit boek voor het wél te laat is.
CMJ New Music Report is the primary source for exclusive charts of noncommercial and college radio airplay and independent and trend-forward retail
sales. CMJ's trade publication, compiles playlists for college and non-commercial
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stations; often a prelude to larger success.
When Batman's greatest nemesis, Ra's al Ghul, recruits Bizarro and an Amazon
warrior to aid him in his plan to create global chaos, the Dark Knight Detective
suddenly finds himself working with the Man of Steel and the Amazon Princess.
Looking to thwart the madman's plot to simultaneously destroy all satellite
communications as well as all of the world's oil reserves, Earth's greatest heroes
reluctantly band together. But if Batman, Superman, and Wonder Woman are to
have any hope of stopping Ra's' nuclear missile assault, they will first need to
overcome their own biases and reconcile their differing philosophies. Collects
BATMAN/SUPERMAN/WONDER WOMAN: TRINITY #1-3.
The iconic series THE SANDMAN from New York Times bestselling author Neil
Gaiman collected in a beautiful slipcased box set! Weaving together ancient
mythology, folklore, and fairy tales with his own distinct narrative vision, Gaiman
created an unforgettable tale of the forces that exist beyond life and death. The
Sandman universe is a master-creation following Dream, also known as
Morpheus, lord of the Dreaming -- a vast, hallucinatory landscape that houses all
the dreams of any and everyone who has ever existed. Gods, demons, mortals,
and everything in between. All dreamers visit the Dreaming and have an
opportunity to teach Morpheus some surprising lessons. After being captive for
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70 years, Morpheus will have to go on a journey to reclaim his objects of power
and bring order to the Dreaming.
Neil Gaiman (b. 1960) currently reigns in the literary world as one of the most
critically decorated and popular authors of the last fifty years. Perhaps best
known as the writer of the Harvey, Eisner, and World Fantasy-award-winning
DC/Vertigo series, The Sandman, Gaiman quickly became equally renowned in
literary circles for works such as Neverwhere, Coraline, American Gods, as well
as the Newbery and Carnegie Medal-winning The Graveyard Book. For adults,
for children, for the comics reader to the viewer of the BBC's Doctor Who,
Gaiman's writing has crossed the borders of virtually all media and every
language, making him a celebrity on a worldwide scale. The interviews presented
here span the length of his career, beginning with his first formal interview by the
BBC at the age of seven and ending with a new, unpublished interview held in
2017. They cover topics as wide and varied as a young Gaiman's thoughts on
Scientology and managing anger, learning the comics trade from Alan Moore,
and being on the clock virtually 24/7. What emerges is a complicated picture of a
man who seems fully assembled from the start of his career, but only came to
feel comfortable in his own skin and voice far later in life. The man who brought
Morpheus from the folds of his imagination into the world shares his dreams and
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aspirations from different points in his life, including informing readers where he
plans to take them next.
The Gothic began as a designation for barbarian tribes, was associated with the cathedrals of
the High Middle Ages, was used to describe a marginalized literature in the late eighteenth
century, and continues today in a variety of forms (literature, film, graphic novel, video games,
and other narrative and artistic forms). Unlike other recent books in the field that focus on
certain aspects of the Gothic, this work directs researchers to seminal and significant
resources on all of its aspects. Annotations will help researchers determine what materials best
suit their needs. A Research Guide to Gothic Literature in English covers Gothic cultural
artifacts such as literature, film, graphic novels, and videogames. This authoritative guide
equips researchers with valuable recent information about noteworthy resources that they can
use to study the Gothic effectively and thoroughly.
Nu verfilmd tot tv-serie met een grote rol voor o.a. Gillian Anderson Na drie jaar in de
gevangenis kijkt Shadow uit naar de hereniging met Laura, zijn grote liefde. Maar vlak voor
hun weerzien komt Laura om bij een auto-ongeluk. Shadow heeft nu niets meer om voor te
leven en op goed geluk accepteert hij een baan van de raadselachtige Mr. Wednesday, die
meer over hem lijkt te weten dan hijzelf. Ze maken een roadtrip door Amerika, waarbij Shadow
tal van excentrieke figuren ontmoet, met wie hij op mysterieuze wijze verbonden blijkt. Shadow
komt erachter dat iedereen geheimen heeft, zelfs zijn Laura. Hij ontdekt ook dat de alledaagse
realiteit niet de enige werkelijkheid is, of zelfs maar de belangrijkste. Er dreigt een oorlog om
de ziel van Amerika, een oorlog waarin dromen, legenden en mythen een grote rol spelen. En
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Shadow zit er middenin. ‘Origineel, boeiend en oneindig inventief.’ George R.R. Martin,
auteur van Game of Thrones
Presents a collection of the first thirty-seven issues of the comic book series, depicting the
journey of Morpheus, Lord of the Dreaming, as he seaches for his place in a changed world
and learns valuable lessons from his own family, the Endless.
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted
charts and offers unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and
mobile entertainment issues and trends.
One of the most popular and critically acclaimed graphic novels of all time, Neil Gaiman's
award-winning masterpiece The Sandman, is finally being collected for the first time in deluxe
hardcover format. Illustrated by an exemplary selection of the medium's most gifted artists, the
series is a rich blend of modern and ancient mythology in which contemporary fiction, historical
drama, and legend are seamlessly interwoven. This first book collecting Neil Gaiman's genredefining series about the Dream King in a new deluxe edition series featuring an oversize
hardcover format and bonus content. Collects the first two paperback volumes of the critically
acclaimed series Sandman, issues 1-16, and Sandman Midnight Theatre 1.
The Sandman: The deluxe edition book three collects issues #32-50 of the original run of The
Sandman, which includes the milestone 50th-issue story "Ramadan." this volume continues an
epic saga unique in graphic literature and brings readers deeper into a dark and enchanting
world of dreams and nightmares--the home of Morpheus, the Lord of Dreams, and his kin, the
Endless.
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Collects the adventures of Death, who, in order to better understand humankind, walks the
Earth as a mortal girl named Didi who helps a homeless woman find her missing heart.
The Sandman: the Deluxe Edition Book OneVertigo
Het Transgalactisch Liftershandboek (Engels: The Hitchhikers Guide to the Galaxy) is een
komisch sciencefictionfranchise bedacht door Douglas Adams. Het begon als een
radiohoorspel van twaalf afleveringen, voor het eerst uitgezonden in 1978 door BBC Radio,
daarna door de BBC World Service. In 1981 werd er een zesdelige televisieserie gemaakt. Al
snel volgden andere media, waaronder een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen
graphic novels, een speelfilm en heel veel merchandise. De boekenserie was echter het
succesvolst: tussen 1979 en 1992 verschenen vijf delen van de reeks. In 2008 kreeg auteur
Eoin Colfer toestemming van de weduwe van Douglas Adams om de reeks af te maken met
een zesde deel dat dit jaar in het Nederlands verschijnt: En dan nog iets...
Legendarisch muzikant Dave Grohl, drummer van Nirvana en zanger van de Foo Fighters,
vertelt verhalen uit zijn unieke muzikale leven Kijk, ik heb een boek geschreven. Het idee
speelde al jaren door mijn hoofd, en ik kreeg zelfs een aantal dubieuze aanbiedingen (‘Het is
een eitje! Gewoon vier uur interviews doen, iemand vinden die het voor je schrijft, je gezicht op
het omslag en voilà!’). Ik heb besloten om deze verhalen te schrijven zoals ik altijd heb
gedaan: in mijn eigen handschrift. Het geluk dat ik voelde bij het vastleggen van deze verhalen
is vergelijkbaar met dat bij het terugluisteren van een nummer dat ik heb opgenomen en
waarvan ik niet kan wachten om het met de wereld te delen, of het lezen van een onbeholpen
dagboekaantekening uit een vergeeld notitieboek, of zelfs het terughoren van mijn kinderstem
in mijn kamer vol Kiss-posters. Dit betekent zeker niet dat ik van baan ga wisselen. Maar het
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geeft me wel de kans om te laten zien hoe het is om als jochie uit Springfield, Virginia door het
leven te gaan terwijl de bizarre dromen die ik had als jonge muzikant uitkomen. Van op mijn
achttiende touren met Scream, tot mijn tijd bij Nirvana en de Foo Fighters, jammen met Iggy
Pop of optreden bij de Academy Awards, of dansen met AC/DC en de Preservation Hall Jazz
Band, drummen voor Tom Petty of Sir Paul McCartney ontmoeten in de Royal Albert Hall,
verhaaltjes voor het slapengaan met Joan Jett of een toevallige ontmoeting met Little Richard,
tot de halve wereld overvliegen voor een onvergetelijke avond met mijn dochters... de lijst is
eindeloos. Ik kijk er enorm naar uit om de lens waardoor ik naar deze herinneringen kijk voor
jullie iets scherper te stellen.

Covering genres from action/adventure and fantasy to horror, science fiction, and
superheroes, this guide maps the vast and expanding terrain of graphic novels,
describing and organizing titles as well as providing information that will help
librarians to build and balance their graphic novel collections and direct patrons
to read-alikes. • Introduces users to approximately 1,000 currently popular
graphic novels and manga • Organizes titles by genre, subgenre, and theme to
facilitate finding read-alikes • Helps librarians build and balance their graphic
novel collections
Van de auteur van de cult-serie American Gods 'Door oude Noorse mythologie te
combineren met de stijl van de 21e eeuw, weet Gaiman een geheel genre nieuw
leven in te blazen voor de moderne lezer.' - Newsweek Gaiman verwerkt de
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losse Noorse mythen tot een doorlopend verhaal dat begint met het ontstaan van
de legendarische negen werelden en duikt dan in de levens van goden, dwergen
en reuzen. Zo moet Thor zich vermommen als vrouw - lastig, met een baard en
onstilbare honger - om zijn gestolen hamer terug te krijgen. Het bloed van Kvasir
- de scherpzinnigste god van allen - wordt in honingwijn veranderd en geeft de
drinkers ervan magische krachten. Het boek bereikt zijn piek aan het einde met
het epische verhaal van Ragnarok: de ondergang van de goden en de geboorte
van een nieuwe tijd en nieuwe mensen.
Collects eight full graphic novels in two deluxe hardcover volumes, along with
bonus material from each story.
The complete American Gods comic series, adapted by comics legend P. Craig
Russell from the award-winning novel by Neil Gaiman, in a deluxe, oversized
collection with slipcase and ribbon. Shadow Moon, fresh out of jail, finds his wife
dead, his life in shambles, and nowhere to turn. But a chance meeting with the
mysterious Mr. Wednesday thrusts him into the center of a conflict between new
and old gods, where the future of human and divine life is at stake. Collects
American Gods: Shadows #1-9, American Gods: My Ainsel #1-9, and American
Gods: The Moment of the Storm #1-9.
A New York Times bestseller! This massive hardcover collection reprints Neil
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Gaiman's seminal, award-winning The Sandman: Overture, plus The Sandman:
Dream Hunters and his two acclaimed stories featuring Morpheus's sister Death.
The Sandman is the universally lauded masterwork following Morpheus, Lord of
the Dreaming--a vast, hallucinatory landscape housing all the dreams of any and
everyone who's ever existed. Regardless of cultures or historical eras, all
dreamers visit Morpheus' realm--be they gods, demons, muses, mythical
creatures or simply humans who teach Morpheus some surprising lessons.
Originally published 25 years after The Sandman first changed the landscape of
modern comics, The Sandman: Overture brought back Neil Gaiman's legendary
series with a never-before-told tale featuring Morpheus! The Sandman: Overture
heralds New York Times best-selling writer Neil Gaiman's return to the art form
that made him famous, ably abetted by artistic luminary JH Williams III
(Batwoman, Promethea), whose lush, widescreen images provide an epic scope
to the Sandman's origin story. From the birth of a galaxy to the moment that
Morpheus is captured, The Sandman: Overture features cameo appearances by
fan-favorite characters such as the Corinthian, Merv Pumpkinhead and, of
course, the Dream King's siblings: Death, Desire, Despair, Delirium, Destruction
and Destiny. Collects The Sandman: Overture #1-6, The Sandman: Dream
Hunters #1-4, Death: The High Cost of Living #1-3 and Death: The Time of Your
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Life #1-3, plus variant covers and extra bonus stories!
Spiegels en Rook Een oude vrijster vindt onder een bontjas in een rommelwinkel
de Helige Graal Een jong stel krijgt een bruiloftscadeau dat onthult hoe hun
huwelijk óók zou kunnen verlopen Een zwerfkat vecht s nachts op leven en dood
om zijn adoptiefamilie te beschermen tegen een gruwelijk kwaad Deze
verhalenbundel vol verwondering en verrukking is een staalkaart van het werk
van Neil Gaiman. In zijn handen is magie geen illusie, maar een krachtig middel
om door te dringen tot de kern van het menselijk bestaan, die verhuld is door de
rook van angsten en begeerten en weerkaatst wordt in de vertekende spiegels
van onze dromen.
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