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Over teken,
tekenbeten en
tekenbeetziekten
Joppe Hovius e.a.

‘Een zeer
degelijk
uitgevoerde
uitgave.’
– Medisch
Contact

VAN WATERSCHAARSTE
EN BO DEMDALING
TOT REGENTUINEN EN
HO O GWATERBO ERDERIJEN
RENÉ DIDDE

‘De problematiek
met vlotte pen én
diepgang in kaart
gebracht.’ – Deleesclubvanalles.nl

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Alleen al in Nederland lopen
mensen jaarlijks 1,5 miljoen
tekenbeten op. Ongeveer 27.000
mensen krijgen lymeziekte en
1000 tot 2500 personen houden
langdurig klachten

Nederland is doorgeschoten in
het decennialang ontwateren.
Nu waterschaarste dreigt, moeten
er opnieuw belangrijke keuzes
worden gemaakt

––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lymeziekte
Auteur Joppe Hovius e.a.
Prijs €12,50
isbn 978 90 8803 113 7

‘Een verontrustend boek.’– Friesch Dagblad

Antwoorden op de meest
gestelde vragen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Droogte: de oorzaken, gevolgen
én oplossingen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––
Nederland Droogteland
Auteur René Didde
Prijs €19,99
isbn 978 90 8803 120 5

recent
verschenen

recent
verschenen

De meest actuele kennis over lymeziekte

Alles smelt
De wereld van het ijs in een veranderend klimaat

F O TO : S T E FA N H E I J E N D A A L

Peter Kuipers Munneke is
weerman bij het nos-journaal en npo-radio 1 en is als
glacioloog verbonden aan
de Universiteit Utrecht, waar
hij onderzoek doet naar het
smelten van de poolkappen.

Martijn van Calmthout is
natuurkundige en schrijver, en als communicator
verbonden aan Nikhef. Hij
schrijft, praat en vraagt over
de fysica en andere wetenschappen.
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Weinig gebieden zijn zo magistraal als de ijskappen en
gletsjers van de planeet aarde, weinig is zo spannend als
het onderzoek ervan. Maar weinig gebieden zijn zo kwetsbaar ook. En de wereld van het ijs verandert razendsnel.
In Alles smelt laten Peter Kuipers Munneke en Martijn van
Calmthout zien dat het grote smelten inmiddels is begonnen en waar dat toe zal leiden. Niet alleen verdwijnen
unieke landschappen vol eindeloze sneeuw en kilometers
dik ijs, het smeltwater laat wereldwijd de zeespiegel in een
ongekend tempo stijgen. Op termijn kan daar geen kustverdediging tegenop.
Nieuw onderzoek laat ook zien dat het nog niet te laat is.
Door snel te stoppen met de uitstoot van broeikasgassen
is een deel van het ijs te redden en een ongekende catastrofe te voorkomen. De wereld van het ijs is de ultieme
graadmeter geworden voor onze omgang met de aarde.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• De geschiedenis van het ijs: het komen en gaan
van ijstijden, het ontstaan van ijskappen en
gletsjers
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Het fragiele evenwicht tussen ijs, oceanen en het
klimaat. En de gevolgen voor het leven op aarde
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Inkijkjes in het fascinerende veldwerk van Peter
Kuipers Munneke op Antarctica en in Groenland
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Een verhaal over onderzoek, ontdekking, overleving én veerkracht
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

populaire
wetenschap

populaire
wetenschap

Peter Kuipers Munneke & Martijn van Calmthout
Peter Kuipers Munneke
& Martijn van Calmthout

Alles

––––––––––––––––––––––––

promotie
––––––––––––––––––––––––
• Auteurs beschikbaar
voor interviews
––––––––––––––––––––––––

De wereld van het ijs
in een veranderend klimaat

Wat het ijs vertelt over
de toestand van de aarde

Alles smelt
De wereld van het ijs in een
veranderend klimaat

––––––––––––––––––––––––
Auteurs Peter Kuipers Munneke
& Martijn van Calmthout
Prijs €19,99
Formaat 15 x 23 cm
Uitvoering paperback met
flappen
Omvang circa 208 pagina’s
Illustraties foto’s, geheel
vierkleuren
Omslag Nico Richter
Verschijnt september 2021
nur 912
isbn 978 90 8803 119 9
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Teksten die wél worden gelezen
20 schrijfadviezen voor een betere zakelijke tekst

Martijn Jacobs is
partner/directeur van de
grootste opleider in schrijven: Loo van Eck. Hij traint
al 25 jaar bedrijven en overheden in het schrijven van
teksten. Met zijn bedrijf
ontwikkelde hij onder meer
een innovatieve schrijfstijl
voor de financiële sector,
een compleet andere
schrijfwijze voor juridische
teksten, een uiterst effectief
tekstmodel voor de overheid en de alom geprezen
30-seconden-leeslijn.
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Hoe zorg je dat een lezer jouw tekst in 30 seconden kan
lezen? Hoe boei je een lezer van het eerste tot het laatste
woord? Hoe zorg je dat iedere lezer jouw tekst moeiteloos
begrijpt? Hoe bouw je een tekst op die aansluit bij de verwachtingen van de lezer? En hoe voorkom je de grootste
schrijfblunders?
De meeste professionals schrijven teksten voor hun werk.
Helaas worden lezers vaak niet blij van al die teksten.
Ze zijn meestal lang, ingewikkeld en saai. En dus haken
lezers af. Doodzonde, want als schrijver heb je wel veel
tijd in jouw tekst gestoken. Bovendien gaat er waardevolle
informatie verloren.
Dat kan anders...
In dit boek geeft Martijn Jacobs de 20 belangrijkste tips
waarmee iedere professional een aantrekkelijke en heldere tekst kan schrijven die wél met plezier wordt gelezen.
En dat geeft ook plezier in het schrijven!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Adviezen voor het schrijven van uiteenlopende
zakelijke teksten, gebaseerd op jarenlange
ervaring
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Heldere taal in zakelijke teksten heeft de laatste
jaren enorm aan belangstelling gewonnen.
Logisch, want lezers haken massaal af als een
tekst te ingewikkeld is
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Steeds meer professionals in het bedrijfsleven
realiseren zich dat. En vaak is de inhoud of boodschap best te vereenvoudigen. ‘Waterdichtheid’
regel je in contracten en dergelijke. Maar niet in
de communicatie eromheen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

e zakelijke tekst 20 schrijfa
n voor een betere zakelijke
kst Martijn Jacobs 20 sch
rijfadviezen voor een bete
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n voor een betere zakelijke
ekst 20 schrijfadviezen voo
dviezen voor een betere za
etere zakelijke tekst 20 sch
ijfadviezen voor een beter
ke tekst 20 schrijfadviezen
Een vernieuwende,
effectieve en geprezen aanpak

taal

taal

Martijn Jacobs

––––––––––––––––––––––––

promotie
––––––––––––––––––––––––
• Auteur beschikbaar
voor interviews
––––––––––––––––––––––––
• Publiciteit in samenwerking met Loo van
Eck Communicatie
––––––––––––––––––––––––

Teksten die wél worden
gelezen
20 schrijfadviezen voor
een betere zakelijke tekst

––––––––––––––––––––––––

Emoties in teksten • perspectief
• empathie • figuurlijk taalgebruik
• jargon • lezersvragen • verborgen
lezers • abstract taalgebruik • hoeveelheid boodschappen • argumentatie
• lijdende vormen • lange zinnen
• chaos in mailverkeer • te veel tekstdoelen • en méér!

Auteur Martijn Jacobs
Prijs €17,50
Formaat 13,5 x 21 cm
Uitvoering paperback met
flappen
Omvang circa 176 pagina’s
Omslag Nico Richter
Verschijnt oktober 2021
nur 624
isbn 978 90 8803 122 9
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Stikstof
De sluipende effecten op natuur en gezondheid

Prof. dr. ing. Jan Willem
Erisman (1961) is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid bij het Centrum voor
Milieuwetenschappen
(cml) aan de Universiteit
Leiden. Hij was tot 2020
hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de vu Amsterdam en betrokken bij
internationaal onderzoek
en beleidsadvisering op het
gebied van de stikstofproblematiek.
Prof. dr. ir. Wim de Vries
(1959) is persoonlijk hoogleraar Integrale stikstofeffectanalyse bij de Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen
Universiteit. Zijn onderzoek
richt zich voornamelijk op
effecten van stikstofgebruik
in de landbouw op lucht-,
bodem- en waterkwaliteit
op nationale tot mondiale
schaal.
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populaire
wetenschap

Jan Willem Erisman & Wim de Vries

Voor de coronacrisis was er een andere crisis waardoor
Nederland de adem inhield. De stikstofcrisis. De bouw
van nieuwe projecten werd stilgelegd, het verkeer werd
aan banden gelegd en boeren kregen de wacht aangezegd. Er zijn inmiddels ruim twee jaar verstreken sinds
de Raad van State de uitspraak deed over de Programmatische Aanpak Stikstof (pas); daarmee zat van het ene op
het andere moment Nederland op slot. De Raad van State
keurde niet zozeer de programmatische aanpak af, maar
oordeelde dat er te weinig beleid was om de daling van de
stikstofdepositie te realiseren. Deze daling is noodzakelijk om de natuur in Nederland te beschermen.
Er is sindsdien veel geschreven over stikstof. Het is opvallend dat er nergens een overzicht is van de historie van
het probleem, de achtergronden, de belangrijkste zaken
die spelen en de mogelijke aanpak. In Stikstof. De sluipende effecten op natuur en gezondheid is voor een breed publiek de stikstofproblematiek op een rijtje gezet.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Achtergronden, aspecten en aanpak van de stikstofcrisis
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Biodiversiteit en gezondheid worden bedreigd
door overmatige stikstof
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Deel twee in een nieuwe serie vol actuele kennis
op het gebied van de biologische- en gezondheidswetenschappen, i.s.m. Stichting Biowetenschappen en Maatschappij en geschreven door
vooraanstaande wetenschappers.
www.biomaatschappij.nl
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stikstof

––––––––––––––––––––––––

promotie
–––––––––––––––––––––––
• Auteurs beschikbaar
voor interviews
––––––––––––––––––––––––
• Publiciteit in samenwerking met Stichting
Biowetenschappen
en Maatschappij
––––––––––––––––––––––––

De sluipende
effecten op natuur
en gezondheid
Jan Willem Erisman
Wim de Vries

Stikstof
De sluipende effecten op
natuur en gezondheid

De problematiek, de gevolgen,
het beleid en de uitwegen
reeds
verschenen

Lyme
ziekte
Over teken,
tekenbeten en
tekenbeetziekten
Joppe Hovius e.a.

verschijnt
voorjaar 2022

De
banaan
Lymeziekte
Over teken,
tekenbeten
en tekenbeetziekten

Vijftig procent
genetisch identiek
aan de mens

De banaan
Vijftig procent
genetisch
identiek aan
de mens

–––––––––––––––––––––––––
Auteurs Jan Willem Erisman
& Wim de Vries
Prijs €12,50
Formaat 13,5 x 21 cm
Uitvoering paperback,
vierkleuren
Omvang circa 128 pagina’s
Illustraties geheel vierkleuren
Omslag Nico Richter
Verschijnt november 2021
nur 910
isbn 978 90 8803 114 4
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reeds verschenen

De Zaak Zonnestelsel
Martijn van Calmthout
& Simon Portegies Zwart
978 90 8803 101 4 | € 19,99

Echt Quantum
Martijn van Calmthout
978 90 8803 103 8 | € 18,95
eBoek 978 90 8803 063 5

populaire
wetenschap

nederland
& belgië

‘De lezer wordt op onderhoudende wijze meegenomen
in de soms onbegrijpelijke
quantumwereld.
Martijn van Calmthout is
een begenadigd verteller.’
– New Scientist

‘Goed up-to-date en
spannend boek.’
– nbd biblion

Opnieuw ‘ongewoon leuk’ op stap langs plekken
in de lage landen

5e druk
m a rtijn va n c a lm thou t

ECHTnano
machines

3e

moleculen

Met een voorwoord van Ben Feringa,
Nobelprijswinnaar voor de scheikunde

druk

‘Van Calmthout toont zich
een geroutineerd popularisator met een vlotte stijl.’
– Kijk

‘Door de combinatie van
brieven en interviews bevat
het boek veel historische
en persoonlijke elementen.
Dat maakt het heel levendig
en prettig leesbaar.’
– New Scientist

Echt Zwaar
Martijn van Calmthout
978 90 8803 087 1 | € 18,95

Echt nano
Martijn van Calmthout
978 90 8803 094 9 | € 18,95

2e druk

‘Een eerbetoon aan al die
onbekende Nobelprijswinnaars.’
– de Volkskrant

‘Uitstekende wetenschapsjournalistiek. In heldere,
toegankelijke stukjes met
een hoge informatiedichtheid belicht Van Calmthout
de belangrijkste trends.’
– nrc Handelsblad

Nobel op de kaart
Martijn van Calmthout
& Jelle Reumer
978 90 8803 092 5 | € 22,95

Survivalgids voor de
toekomst
Martijn van Calmthout
eBoek 978 90 8803 032 1
€ 9,95

3e
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Van Alle gekste plekken van
Nederland zijn meer dan 17.500
exemplaren verkocht
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8

E S S A Y

O verbevolking

Alle gekste plekken van
Nederland
Auteur Jeroen van der Spek
Prijs €19,99
Omvang circa 472 pagina’s
isbn 978 90 8803 111 3

–––––––––––––––––––––––––
De gekste plek van België
Auteur Jeroen van der Spek
Prijs €17,95
Omvang circa 240 pagina’s
isbn 978 90 8803 102 1

‘Voor de fans weer een genot.
Met humor, (zelf )kritiek en
een fraaie woordkeuze lezen
de verhalen lekker weg.’
– nbd biblion

‘Broodnodig en verhelderend.’
– Trouw

druk

Vertelt het bijzondere verhaal
achter verrassende plekken en
hun bevlogen bedenkers

2e uitgebreide editie

biodiversiteit
stadsvossen en de
pandemie • Jelle Reumer

'Reumer schrijft prettig. Zijn
betoog is glashelder, overtuigend en verontrustend.'
– de Volkskrant

De getijgerde lijmspuiter
Jelle Reumer
978 90 8803 088 8 | € 17,95

Teveel
Jelle Reumer
978 90 8803 110 6 | € 14,95

2e druk
‘Geestig en erudiet onthult
Reumer iets over de beestensoort waar de leek wijzer
en vaak ook blijer van wordt.’
– nrc Handelsblad * * * *
Jelle’s weekdieren
Jelle Reumer
978 90 8803 064 2 | € 17,95

lu u c ko o i j m a n s
––––––––––

F RE D E RI K
RUYS C H
(1638-1731) – Op het snijvlak
van kunst en wetenschap

‘Een fraaie biografie, met
nieuwe bevindingen. De
tekst wordt goed ondersteund met afbeeldingen.
Leest zeer prettig en is
bedoeld voor een breed
publiek.’
– nbd biblion
Frederik Ruysch (1638-1731)
Luuc Kooijmans
978 90 8803 097 0 | € 24,95

9

reeds verschenen

reeds verschenen
‘Een van de inzichtelijkste
boeken over dat hormoon.’
– de Volkskrant

‘Voor een breed publiek.’
– nbd biblion

Typisch testosteron
Aart de Kruif
eBoek 978 90 8803 012 3
€ 12,95

Hoe leer je natuurkunde
aan je hond
Chad Orzel
eBoek 978 90 8803 018 5
€ 12,95

2e druk

NEDER
LAND
DROOGTE
LAND
VAN WATERSCHAARSTE
EN BODEMDALING
TOT REGENTUINEN EN
HOOGWATERBOERDERIJEN
RENÉ DIDDE

‘Een verontrustend boek.’
– Friesch Dagblad
‘De problematiek met vlotte
pen én diepgang in kaart gebracht.’
– Deleesclubvanalles.nl
Nederland Droogteland
René Didde
978 90 8803 120 5 | € 19,99

‘Illustreert zeer treffend de
ernst van dit actuele wereldwijde milieuprobleem, zet aan
tot nadenken en wijst op de
noodzaak tot direct en adequaat handelen.’
– nbd biblion
Plastic Soup Atlas van de
Wereld
Michiel Roscam Abbing
978 90 8803 095 6 | € 29,95

geschiedenis
& actualiteit

‘Onovertroffen.’
– de Volkskrant

2e druk
‘Een fascinerende mix van
verbijsterende, gekke en
alledaagse antwoorden op
vragen die je altijd al hebt
willen stellen.’
– Daily Express

‘Een goochelboek: de verleiding om de experimenten uit
te proberen is haast onweerstaanbaar.’
– De Ingenieur
Maak van je hamster een
fossiel
Mick O’Hare / New Scientist
eBoek 978 90 8803 033 8
€ 9,95

Waarom slapende vogels
niet uit de boom vallen
Mick O'Hare / New Scientist
eBoek 978 90 8803 025 3
€ 7,95

4e druk

‘Een goed boek over de
economisering van het leven.
Alles wordt tegenwoordig
uitgedrukt in cijfers en de
menselijke waarde verdwijnt
naar de achtergrond.’
– Frénk van der Linden
Weten is meer dan meten
Tobias Reijngoud
eBoek 978 90 8803 008 6
€ 12,95

‘Niemand kan enthousiaster
over wiskunde schrijven dan
Ian Stewart.’
– New Scientist

Professor Stewart’s
verzameling van wiskundige
raadsels
Ian Stewart
978 90 8803 109 0 | € 15,-

Hoe wiskunde de wereld
veranderde
Ian Stewart
978 90 8803 107 6 | € 15,–

‘Gelaagd portret van Jack Ma.
Inkijkje in een expansieve
economie onder een
repressief regime.’
– Trouw
De Rode Miljardair
Hans Moleman
eBoek 978 90 8803 061 1
€ 12,95

5e druk
8e druk

Ongekende overvloed
K. Eric Drexler
eBoek 978 90 8803 039 0
€ 14,95

77 fabels & feiten over
onze voeding
eBoek 978 90 8803 048 2
€ 12,95

2e herziene druk

2e druk

‘Een zeer degelijk uitgevoerde
uitgave.’
– Medisch Contact

Lyme
ziekte

Lymeziekte
Joppe Hovius e.a.
978 90 8803 113 7 | € 12,50

Over teken,
tekenbeten en
tekenbeetziekten

‘Een mooi overzicht van wat
er bedacht en beschreven is
over vrouwen en seks.’
– De Groene Amsterdammer
Haar genot
José Kuijpers
eBoek 978 90 8803 043 7
€ 9,95

Joppe Hovius e.a.

‘Een aanrader. Prima overzicht van afslankmethoden,
ingedeeld naar diëten, leefstijlmethoden en voedingsingrediënten.’
– Frans Kok,
Wageningen Universiteit
77 fabels & feiten over
afvallen
Hans Kraak
eBoek 978 90 8803 059 8
€ 12,95

‘Vraag iemand naar het Nederlandse Werelderfgoed en
je krijgt zelden een volledig
antwoord. Dit boek brengt
uitkomst.’
– Toeractief
Werelderfgoed van
Nederland
Marjolein van Rotterdam
978 90 8803 071 0 | € 19,95

3e druk

‘Prettig leesbaar. Van der
Starre heeft geen last van de
gewoonte van raadgevende
professionals dat zij doorgaans uiterst zwijgzaam zijn
over concrete gevallen.’
– nrc Handelsblad
Drama in de boardroom
John van der Starre
eBoek 978 90 8803 007 9
€ 14,95

‘Moedigt aan tot actief nadenken en filosoferen. Voor
verse en doorgewinterde
filosofen ter lering en vermaak.'
– nbd biblion
Wijze woorden
Gareth Southwell
eBoek 978 90 8803 014 7
€ 12,95

World Heritage of the
Netherlands
Marjolein van Rotterdam
Engelstalige editie
978 90 8803 072 7 | € 19,95

nederland
& belgië

gezondheid
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‘Eindelijk een bron om op
te vertrouwen.’
– jamie magazine

Volgers & vormers
Tobias Reijngoud
eBoek 978 90 8803 031 4
€ 12,95

3e druk

‘Prachtig... verdient een
plek tussen de klassiekers
in dit genre.’
– Mathematics Today

‘Controversieel, maar met een
hartverwarmend enthousiasme wordt een perspectief geschetst voor een betere
wereld vol ongekende overvloed.’
– Ben Feringa, ru Groningen

‘Zet zeker aan het denken.
Opinieleiders filosoferen over
onderwijs. Worden kinderen
opgeleid tot volgers of vormers?’
– Didactiek

11

reeds verschenen

reeds verschenen
Waarin een klein land groot
kan zijn: de iconen van
Nederland

Aantrekkelijk. Biedt een toegankelijk overzicht van de
Nederlandse water en maritieme geschiedenis.’
– nbd biblion

Holland Highlights
Jeroen van der Spek
Tweetalige editie:
Nederlands en Engels
978 90 8803 058 1 | € 24,95

Nederland Waterland.
Holland Land of Water
Michiel Roscam Abbing
Tweetalige editie:
Nederlands en Engels
978 90 8803 023 9 | € 24,95

‘Boeiende biografie met historische foto’s. Het volledige verhaal van George VI
en Lionel Logue, vanaf zijn kindertijd tot aan zijn dood.’
– nbd biblion

‘Interessant en goed geschreven.’
– nbd biblion
Een jaar lang lezen
Willem G. Weststeijn
978 90 8803 085 7 | € 19,95

The King’s Speech
Mark Logue & Peter Conradi
eBoek 978 90 8803 010 9
€ 11,95

2e druk

Alle gekste plekken van
Nederland
Jeroen van der Spek
978 90 8803 111 3 | € 19,99

3e
geactualiseerde
editie

taal & cultuur

'Een boek dat hoofd en hart
raakt en waar de mond van
overloopt. Jan Pekelder is een
gul geleerde die zijn taalkundige kennis op aanstekelijke
wijze met zijn lezers deelt.'
– Adriaan van Dis
Het taaldier mens
Jan Pekelder
978 90 8803 108 3 | € 17,50

meer
dan
woor
den
alleen

De gekste plek van België
Jeroen van der Spek
978 90 8803 102 1 | € 17,95

Het geheim van Penumbra’s
boekwinkel | Robin Sloan
eBoek 978 90 8803 054 3
€ 9,95

2e druk

2e druk

Een afwisselende en kleurrijke taalkalender
Meer dan woorden alleen
Alla Peeters & Petra Sleeman
978 90 8803 105 2 | € 15,–

H O E TA LE N D E W E R E LD W E E R S P I E G E LE N

2021

TAA LKA L E N D E R
• llengua
guage • gjuhë • lugha • hizkuntza • ezik •
age • lin
lengua • Y yán • sprog • sprache • language • lingvo • kieli • langue • ena • gló
olelo • bhaasha • nyelv • teanga • tungumál • bahasa • lingua • Gengo • shpr

michiel roscam abbing

B RAZ I L I Ë

zien zonder de oceaan
over te steken

‘Rijk geïllustreerd met afbeeldingen van hoge kwaliteit.’
‘Nog niet eerder
uitgezocht.’– Library Thing

–––––––––––––––––––––––––––––––

de wandtapijten van

J O H AN M AU R I TS
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uage • gjuhë • lugha • hizkuntza • ezik • llengua • Y yán • sprog • sprache • lan
ngvo • kieli • langue • ena • glóssa • olelo • bhaasha • nyelv • teanga • tungum
sa • lingua • Gengo • shprakh • ziman • jezik • sermone • valoda • Sprooch • ja
• reo • khel •
pråk • movy •
linguagem •
yk • jezik •
• basana •
language • gjuhë • lugha • hizkun
• llengua • Y yán • sprog • sprache
age • lingvo • kieli • langue • ena •
olelo • bhaasha • nyelv • teanga •
mál • bahasa • lingua • Gengo • sh
ziman • jezik • s
valoda • Sprooc
lingwa • reo • k
språk • movy • j
guagem • yazy
gjuhë • lugha • hizkuntza • ezik •
• Y yán • sprog • sprache • languvo • kieli • langue • ena • glóssa •
asha • nyelv • teanga •
mál • bahasa • lingua •
hprakh •
ezik • servaloda •
h • jazik •
o • khel •

‘Terwijl Zafon het Barcelona
van een paar honderd jaar
terug nodig heeft om een mysterieuze wereld rondom boeken
te scheppen, kan Sloan dat gewoon in onze eigen tijd.’
– Robin Kramer, boekverkoper

fictie

‘Een guitige compilatie van
bekende plekken, verrassende kunst en nutteloze bouwwerken. Een perfect excuus
om
[die plekken] eindelijk eens te
bezoeken.’
– De Standaard

‘Ongewoon leuk. Een van
de meest inspirerende
reisgidsen die wij ooit lazen.’
– nrc

Brazilië zien zonder de oceaan
over te steken
Michiel Roscam Abbing
978 90 8803 112 0 | € 24,95

‘Een prachtig boek, grappig,
droevig bij tijden, altijd inspirerend en geschreven door
een man die het land kent.
Het is een boek om lang van
te genieten. Davaj!’
– Doorbraak.be
Rusland in 101
wodka-etiketten
Edwin Trommelen
978 90 8803 106 9 | € 19,99

‘De Joekagieren als interessant voorbeeld van revitalisering van bedreigde talen
en culturen.’
– nbd biblion

‘Dit boek doet recht aan de
beschreven kunstbewegingen. Prachtige foto’s verfraaien het geheel.’
– nbd biblion

Bij de Joekagieren
Cecilia Odé
978 90 8803 099 4 | € 29,95

Hoger die drempel!
Higher that level!
Caroline de Westenholz
Tweetalige editie:
Nederlands en Engels
978 90 8803 082 6 | € 24,95
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