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TEKENEN & SCHILDEREN

TEKENEN & SCHILDEREN
CHRIS LEGASPI

NIEUW
Reeds verschenen
112 pagina’s, 216 x 279 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-345-8
11188

€ 7,95

MELISSA WASHBURN

100 MENSEN EN GEZICHTEN

100 BLOEMEN EN PLANTEN

Met 600+ schetsen van verschillende gezichtsuitdrukkingen, bewegingen en meer
is 100 mensen en gezichten een onmisbaar visueel naslagwerk voor kunstenaars
in opleiding, illustrators, cartoonisten, urban sketchers en ieder ander die beter
realistisch wil leren tekenen. 100 mensen en gezichten is een moderne stapvoor-stapgids voor iedereen die de menselijke vorm wil leren tekenen en biedt
een gevarieerde reeks gezichten, ﬁguren en houdingen, die allemaal vanuit
verschillende perspectieven worden getoond. Elke serie illustraties neemt je mee
van de eerste schetslijnen naar de complete tekening. Auteur Chris Legaspi is een
gerenommeerde ﬁguurillustrator en een populaire workshopdocent. Dankzij zijn
heldere en elegante tekenstijl is dit een gids die jarenlang meegaat.

Met 600+ schetsen van verschillende bloemen en bloeiende planten, klimplanten,
bladeren en bomen, en succulenten, kruiden en grassen is 100 bloemen en planten
een onmisbaar visueel naslagwerk voor kunstenaars in opleiding, illustrators,
natuurjournalisten, natuurtekenaars en ieder ander die beter realistisch wil leren
tekenen. 100 bloemen en planten is een moderne stap-voor-stapgids voor iedereen
die botanische vormen wil leren tekenen en biedt een gevarieerde reeks bloemen
en planten, die allemaal stap voor stap zijn geïllustreerd, van de eerste schetslijnen
die de vorm opbouwen tot de complete tekening. Dankzij Melissa Washburns
heldere en elegante tekenstijl is dit een gids die jarenlang meegaat.

Bevat:
• Instructies voor het opbouwen van een illustratie, van het maken van een
basisschets en het toevoegen van bewegingslijnen tot het opbouwen van de
tekening en het toevoegen van details.
• Tips voor het verbeteren van je lijnbeheersing.

NIEUW
Reeds verschenen
112 pagina’s, 216 x 279 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-347-2
11189

Leer hoe je:
• basisvormen en symmetrie creëert
• lijnen voor patronen, bladaderen, plooien en schaduwen tekent
• kenmerkende details toevoegt
• je lijnbeheersing kunt verbeteren

€ 7,95

MELISSA WASHBURN

100 DIEREN

NIEUW
Reeds verschenen
112 pagina’s, 216 x 279 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-349-6
11190

Met 600+ schetsen van verschillende mooie dieren, gedetailleerde koppen
en meer is 100 dieren een onmisbaar visueel naslagwerk voor kunstenaars in
opleiding, illustrators, straattekenaars en ieder ander die beter realistisch wil
leren tekenen. Deze moderne stap-voor-stapgids demonstreert elementaire
concepten als verhoudingen, anatomie en ruimtelijke relaties. Je leert hoe je
de meest uiteenlopende dieren kunt tekenen, die allemaal vanuit verschillende
gezichtspunten worden getoond. Elke reeks illustraties begeleidt je van de eerste
schetslijnen tot de complete tekening. Dankzij Melissa Washburns heldere en
elegante tekenstijl is dit een gids die jarenlang meegaat.
Leer hoe je:
• basisvormen en symmetrie creëert
• lijnen voor de vacht, gelaatstrekken en schaduwen tekent
• kenmerkende details toevoegt

€ 7,95
2

3

TEKENEN & SCHILDEREN

TEKENEN & SCHILDEREN
HEATHER KILGOUR

DIEREN - TEKENEN IN
10 STAPPEN
Teken je graag dieren maar weet je niet zo goed hoe je te werk moet gaan, dan
is dit boek perfect voor jou! Leer hoe je alle dieren kunt opbouwen uit cirkels,
rechthoeken en andere basisvormen. Zo kun je in tien eenvoudige stappen een
dier op papier zetten. Teken stap voor stap 75 dieren uit de hele wereld, van een
prachtige vlinder tot een grappige pinguïn. Nog nooit was tekenen zo makkelijk.

HERDRUK

MENSEN - CARTOONS TEKENEN

BRUCE BLITZ

GEZICHTEN - CARTOONS
TEKENEN

128 pagina’s, 164 x 235 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-191-1
11183

BRUCE BLITZ

11104 ISBN: 978-94-6359-450-9
215 x 280 mm 128 p.

€ 7,

pb

11105 ISBN: 978-94-6359-452-3
215 x 280 mm 128 p.

€ 7,

95

pb

€ 6,95

95

HERDRUK

MENSEN EN BEWEGING
SCHETSEN

STEDEN EN ARCHITECTUUR
SCHETSEN

GABRIEL CAMPANARIO

11195 ISBN: 978-94-6359-351-9
130 x 208 mm 112 p.

€ 7,95
4

PERSPECTIEF SCHETSEN

BLOEMEN - TEKENEN IN
10 STAPPEN

STEPHANIE BOWER

GABRIEL CAMPANARIO

pb

11196 ISBN: 978-94-6359-352-6
130 x 208 mm 112 p.

€ 7,95

MENSEN - TEKENEN IN
10 STAPPEN
JUSTINE LECOUFFE

MARY WOODIN

pb

11197 ISBN: 978-94-6359-353-3
130 x 208 mm 112 p.

€ 7,95

pb

11184 ISBN: 978-94-6359-193-5
164 x 235 mm 128 p.

€ 6,95

pb

11186 ISBN: 978-94-6359-341-0
164 x 236 mm 128 p.

pb

€ 6,95
5

TEKENEN & SCHILDEREN

TEKENEN & SCHILDEREN
FLORA WAYCOTT

ED TADEM

LEUKE DAGELIJKSE DINGEN
TEKENEN

50 DINGEN OM TE TEKENEN
Scherp je tekenvaardigheden aan met deze inspirerende tekenprojecten. Of je nu
nooit meer dan een poppetje hebt getekend of jaren niet meer hebt geschetst:
deze reeks van 50 alledaagse en aparte tekenmodellen zal je creatieve bloed doen
stromen. Het boek staat boordevol stap-voor stapinstructies, handige tips en
basistechnieken voor alle niveaus. In het boek vind je oefen-bladzijden om op te
tekenen, dus alles wat je nodig hebt, zijn dit boek en een potlood!

Teken leuke dagelijkse dingen in je huis, tuin en keuken! Van bloemen, planten en
huisdieren tot de inhoud van je keukenkasten, in Leuke dagelijkse dingen tekenen
zie je hoe makkelijk je alledaagse dingen in je omgeving kunt vastleggen met
eenvoudige materialen als potlood, papier en verf.

NIEUW

128 pagina’s, 222 x 296 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-470-7
14015

€ 9,95

De internationaal bekende illustrator Flora Waycott vertelt je over de beste
soorten papier, tekenpennen, kleurpotloden en verf, over de kleurenleer en over
teken- en schildertechnieken. Daarna volgen vingeroefeningen en tekenlessen
rond vier thema’s: in huis, in de natuur, je dagelijkse omgeving en je eigen buurt.
De teken- en knutselprojecten aan het eind van het boek geven je ideeën om met
je nieuwe teken- en schildervaardigheden aan de slag te gaan, en boekenleggers,
wenskaarten en nog veel meer te maken!
Of je nu een beginnende of ervaren tekenaar bent, Flora’s originele creaties en
spannende ideeën zullen je inspireren tot de mooiste tekeningen!

Weer leverbaar
224 pagina’s, 177 x 229 mm
paperback
ISBN: 978-90-8998-963-5
11177

€ 7,95

MIJN JAAR IN KLEINE
TEKENINGEN

MATILDA TRISTRAM

11180 ISBN: 978-94-6359-060-0
135 x 165 mm 240 p.

pb

€ 7,95
6
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TEKENEN & SCHILDEREN

TEKENEN & SCHILDEREN
ANGELA NGUYEN

KAWAII: SCHATTIG ETEN
TEKENEN

In de wereld van Kawaii ziet zelfs je eten er cool uit!
• Zo teken je te gekke hapjes.
• Maak elke tekening van eten schattig.
• Pak een potlood of stift en ga aan de slag!

HERDRUK

NIEUW

KLASSIEK TEKENEN - HET HOOFD

OLIVER SIN

11659 ISBN: 978-94-6359-454-7
217 x 280 mm 160 p. jan

€ 9,

pb

KLASSIEK MODELTEKENEN

STEVE HUSTON

11657 ISBN: 978-90-8998-914-7
217 x 255 mm 192 p. jan

€ 9,

95

TEKENEN MET FINELINER

pb

€ 7,95

95

ILLUSTREREN MET WATERVERF

LIAM CARVER

128 pagina’s, 180 x 230 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-356-4
11230

HELEN BIRCH

Weer leverbaar

Weer leverbaar

KAWAII: LEUKE DINGEN
TEKENEN

KAWAII: LEUKE DIEREN
TEKENEN

ANGELA NGUYEN

13509 ISBN: 978-94-6359-368-7
180 x 135 mm 208 p.

€ 7,95
8

flexi

13508 ISBN: 978-94-6359-063-1
180 x 135 mm 208 p.

€ 7,95

flexi

11179 ISBN: 978-94-6359-064-8
180 x 230 mm 128 p.

€ 7,95

CREATIEF KAWAII HANDLETTEREN

ANGELA NGUYEN

pb

11181 ISBN: 978-94-6359-183-6
180 x 230 mm 128 p.

€ 7,95

CINDY GUENTERT-BALDO

pb

11231 ISBN: 978-94-6359-363-2
135 x 165 mm 240 p.

pb

€ 7,95
9

TEKENEN & SCHILDEREN

TEKENEN & SCHILDEREN
SARAH ALBERTO

MARINA BAKASOVA

Kawaii leren tekenen staat vol eenvoudige tekenideeën en stap-voor stapinstructies
voor meer dan 100 grappige tekeningen en schattige figuurtjes. Sarah Alberto,
bekend van ‘Doodles by Sarah’, gaat steeds uit van eenvoudige vormen, zoals
een cirkel of een vierkant en laat zien hoe je van daaruit een grappige plant,
een smakelijke donut, een lief gezichtje of een wollige wolk tekent – en nog veel
meer. Daarbij geeft ze snelle tips en trucs voor de beste effecten. En variaties. Pak
gewoon een pen en je kunt meteen aan de slag. Met deze simpele maar grappige
tekeningen als voorbeeld ben je in no time verslingerd aan deze tekenstijl!

Pak je schetsboek en penselen, en ontdek de kunst van het aquarelleren –
ervaring is niet nodig! Aquarelleren in 4 stappen is het perfecte uitgangspunt om
te leren schilderen met aquarelverf. Met 150 gemakkelijk te schilderen dieren
en voorwerpen, van flamingo’s en pinguïns tot croissants en donuts. Bij elk
vierstappenproject vind je een complete schets en een selectie kleuren om mee
te beginnen, net als stap-voor-stapinstructies met beknopte aanwijzingen over
hoe je elk ontwerp moet schilderen. Als je schetsboek eenmaal vol is met vlinders,
bomen, ijsjes, veren en nog veel meer, zul je voldoende vaardigheden en inspiratie
hebben opgedaan om je eigen originele kunstwerken te creëren.

KAWAII LEREN TEKENEN

AQUARELLEREN IN 4 STAPPEN

NIEUW
Weer leverbaar
240 pagina’s, 135 x 165 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-189-8
11182

176 pagina’s, 165 x 235 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-495-0
13510

€ 7,95

€ 9,95

YOAI

CHIBI'S TEKENEN

CHIBI is Japanse straattaal voor ‘kort’. De populaire Instagram-animetekenaar Yoai
laat je in dit boek zien hoe je deze schattige pop-achtige ﬁguren kunt tekenen.
Chibi’s en beasties zijn miniversies van Japanse anime- en mangaﬁguren en worden
gekenmerkt door hun grote hoofd en kleine lijfje, die beide bijdragen aan hun
kawaii- of schattigheidsfactor.
Dankzij deze spoedcursus zul je al gauw je notitieboekjes, briefpapier, tekeningen
en nog veel meer kunnen opleuken met je eigen chibiwereld. Chibi’s en beasties
tekenen is fun!

144 pagina’s, 203 x 254 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-355-7
11250

€ 9,95
10

CREATIEF AQUARELLEREN

BLOEMEN IN AQUAREL

ANA VICTORIA CALDERÓN

11200 ISBN: 978-94-6359-354-0
215 x 255 mm 136 p.

€ 9,95

CLAIRE WAITE BROWN

pb

14222 ISBN: 978-90-5764-438-2
165 x 205 mm 192 p.

rb

€ 9,95
11

TEKENEN & SCHILDEREN

HANDWERKEN
IAN SIDAWAY

KLEURENMENGTECHNIEKEN

Ziet u op tegen de tijd en moeite die het kost om kleuren te mengen tot de
gewenste tinten? Zakt de moed u in de schoenen als u moet kiezen uit al die
kleuren in de schappen? Dan hebt u nu het boek gevonden dat u uit de problemen
helpt. Kleurenmengtechnieken wijst u de weg in het doolhof van kleuren door te
tonen welke resultaten u kunt bereiken, of u nu met verf, pastel, potlood of inkt
werkt.

HERDRUK

DE NIEUWE HAAKBIJBEL

144 pagina’s, 222 x 222 mm
paperback
ISBN: 978-90-8998-741-9
11423

DE HAAKBIJBEL

TRACEY TODHUNTER

14013 ISBN: 978-94-6359-262-8
190 x 245 mm 192 p.

SARAH HAZELL

pb

€ 9,95

€ 9,95

AQUARELPOTLOOD

HILARY LEIGH

BLOEMEN IN ACRYLVERF VAN A
TOT Z

TRACEY TODHUNTER

11816 ISBN: 978-90-8998-745-7
220 x 280 mm 128 p.

14182 ISBN: 978-90-8998-704-4
190 x 245 mm 160 p.

14149 ISBN: 978-90-8998-375-6
190 x 245 mm 192 p. jun

pb

€ 9,95

DE HAAKTECHNIEKENBIJBEL

DE GRANNYSQUARES BIJBEL

SARAH HAZELL

LEXI SUNDELL

13502 ISBN: 978-90-8998-746-4
220 x 280 mm 144 p.

€ 9,95
12

pb

€ 9,95

pb

€ 9,95

pb

14173 ISBN: 978-90-8998-635-1
215 x 253 mm 160 p.

pb

€ 9,95
13

HANDWERKEN

HANDWERKEN
JAN EATON

BETTY BARNDEN

350 HAAKTIPS & TECHNIEKEN

75 BLOEMBLOKKEN OM TE
HAKEN

De basisvaardigheden van haken zijn snel aangeleerd, maar veel haaksters
vinden het lastig met vertrouwen verder te gaan en een stijlvol professioneel
eindproduct te creëren. Dit boek biedt talloze antwoorden, tips, ideeën en
geheimen om u te begeleiden tijdens al uw haakprojecten. Bovendien heeft het
een gebruiksvriendelijk formaat en is het ingedeeld naar onderwerp met tal van
verwijzingen, zodat u het naar believen kunt raadplegen voor advies.

Een prachtige collectie driehoekige, vierkante, ruitvormige, zeshoekige en
cirkelvormige blokken om te haken, allemaal met een bloementhema – van het
traditionele dekenblok met rozen tot kleurrijke veelhoeken met driedimensionale
bloemen en blaadjes. Dit boek is een bron van inspiratie voor iedere
haakliefhebber.

160 pagina’s, 190 x 245 mm
paperback
ISBN: 978-90-8998-918-5
14004

144 pagina’s, 222 x 222 mm
paperback
ISBN: 978-90-8998-277-3
14129

€ 9,95

€ 9,95

HAAFNER LINSSEN

GESTREEPTE DEKENS HAKEN

Verken samen met Haafner Linssen de wereld van de gehaakte strepen. Deze
patronen zijn ontspannend om te haken en geven snel een prachtig resultaat.
Dit boek bevat patronen voor 20 gestreepte dekens, van eenvoudige ontwerpen
waarvoor alleen de basissteken worden gebruikt – perfect voor beginners – tot
complexere projecten met minder bekende stekenpatronen. Elk project is voorzien
van geschreven instructies, een schematische tekening, een kleurenschema en
tips voor het aanpassen van de maat. De basistechnieken van het haken worden
duidelijk uitgelegd.

200 LEUKE DINGEN OM TE HAKEN

200 LEUKE DINGEN OM TE BREIEN

14197 ISBN: 978-90-8998-911-6
228 x 228 mm 224 p.

14198 ISBN: 978-90-8998-912-3
222 x 222 mm 224 p.

VICTORIA LYLE

€ 14,95

geb

geb

€ 9,95

€ 9,95
14199

ISBN: 978-90-8998-913-0

228 x 228 mm
14

pb

128 pagina’s, 222 x 222 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-184-3
15556

VICTORIA LYLE

€ 14,95

224 p.
15

HANDWERKEN

HANDWERKEN
CAMILLA S. RASMUSSEN, SOFIE GRANGAARD

DOEKJES HAKEN

Fleur je keuken op met je eigen gehaakte doekjes! Doekjes haken bevat 11
ontwerpen voor mooie en praktische doekjes. De patronen zijn geschikt voor
beginners en gevorderden. Je kunt spannende nieuwe garens uitproberen of
in je eigen voorraad duiken en een kleurrijke verzameling milieuvriendelijke en
herbruikbare doekjes haken voor in de keuken of badkamer of om cadeau te doen.
Om beginners op weg te helpen en om de kennis van gevorderden op te frissen is
er ‘De Haakschool’, waar alle gebruikte steken stap voor stap worden uitgelegd.
De ontwerpen variëren van heel eenvoudig tot meer uitdagend, dus is er voor elk
wat wils. De patronen zijn voorzien van geschreven instructies en schematische
tekeningen met internationaal bekende haaksymbolen.

250 NAAITIPS & TECHNIEKEN

60 pagina’s, 205 x 205 mm
paperback
ISBN: 978-90-8998-894-2
14195

HET COMPLETE NAAIBOEK

LORNA KNIGHT

14107 ISBN: 978-90-8998-014-4
190 x 245 mm 160 p.

€ 4,95

€ 9,95

HEDENDAAGSE WEEFPATRONEN

NANCY LANGDON

pb

12327 ISBN: 978-90-8998-917-8
215 x 281 mm 312 p.

€ 19,95

MARGO SELBY

geb

14133 ISBN: 978-90-8998-265-0
215 x 254 mm 144 p.

pb

€ 9,95

HELLE BENEDIKTE NEIGAARD

DOEKJES BREIEN

Fleur je keuken op met je eigen gebreide doekjes! Doekjes breien bevat
13 ontwerpen voor mooie en praktische doekjes. De patronen zijn geschikt voor
beginners en gevorderden. Je kunt spannende nieuwe garens uitproberen of
in je eigen voorraad duiken en een kleurrijke verzameling milieuvriendelijke en
herbruikbare doekjes breien voor in de keuken of badkamer of om cadeau te doen.
Om beginners op weg te helpen en om de kennis van gevorderden op te frissen is
er ‘De Breischool’, waar alle gebruikte steken stap voor stap worden uitgelegd. De
ontwerpen variëren van heel eenvoudig tot meer uitdagend, dus is er voor elk wat
wils.

60 pagina’s, 205 x 205 mm
paperback
ISBN: 978-90-8998-895-9
14194

€ 4,95
16
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CREATIEF

CREATIEF
GABRIEL KLINE

DE GLAZUURGIDS

Dit boek bevat tal van technieken, stookrecepten en inspirerend werk van
vooraanstaande hedendaagse keramisten. De basis voor glazuren wordt duidelijk
uitgelegd. Daarnaast leer je over glazuren in lagen, werken met resists en het
combineren van verschillende technieken. Kristaleffecten, indrukwekkende
kleuren, werken met transfers… je vindt het allemaal in dit boek. Prachtige foto’s
van werken van diverse kunstenaars zullen je op weg helpen en inspireren om je
verder te ontwikkelen.

250 TIPS VOOR DE POTTENBAKKER

200 pagina’s, 210 x 260 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-403-5
12329

INSTAGRAM. DESIGN & STYLING

LEELA CYD

JACQUI ATKIN

14122 ISBN: 978-90-8998-184-4
190 x 245 mm
160 p.

€ 14,95

€ 9,95

pb

12328 ISBN: 978-94-6359-188-1
209 x 260 mm 160 p.

€ 14,95

geb

21752 ISBN: 978-94-6359-181-2
200 x 227 mm 192 p.

pb

€ 9,95

CLAIRE WAITE BROWN

DAVID DABNER, SANDRA STEWART, ABBIE VICKRESS

Dit volledige naslagwerk beschrijft stap voor stap verschillende
modelleertechnieken en allerlei materialen. Aan de hand van duidelijke foto's
wordt het modelleren met klei, gips en papier-maché uitgelegd. Ook leren
houtsnijders en beeldhouwers wat belangrijk is bij de keuze en het gebruik van
hout en steen, naast het maken van armaturen en mallen.

Dit boek is een onmisbare handleiding voor iedereen die aspiraties als grafisch
ontwerper heeft of zijn vaardigheden op het gebied van visuele communicatie
verder wil verbeteren. Deze zorgvuldig opgezette, interactieve cursus bevat
gerichte opdrachten en oefeningen. Het boek belicht gedrukte en digitale media,
met tijdschriften, kranten, boeken, websites, verpakkingen en reclame. De
nieuwste ontwikkelingen binnen de grafische industrie zijn meegenomen in deze
geheel herziene versie van Grafisch ontwerpen.

BEELDHOUWEN

GRAFISCH ONTWERPEN

Creeër allerlei effecten op het oppervlak van werkstukken en maak verschillende
creaties, van hoofden en figuren tot dieren, landschappen en abstract werk.

18

AMBACHTELIJK SMEDEN

ROBERT THOMAS

192 pagina’s, 165 x 205 mm
ringband
ISBN: 978-90-5764-875-5
14218

208 pagina’s, 222 x 222 mm
paperback
ISBN: 978-90-8998-924-6
13309

€ 9,95

€ 14,95
19

CREATIEF

CREATIEF
PAUL FORRESTER

PAUL LOWE

Een compleet handboek voor alle essentiële houtbewerkingstechnieken, van zagen
en schaven tot lijmen en afwerken. Ook specialistische technieken, zoals fineren,
houtsnijden en politoeren, worden behandeld.

Dit boek laat u honderd iconische foto’s zien van de beste fotografen ter wereld en
analyseert hoe zij te werk zijn gegaan, zodat u de kunst kunt afkijken. Ontdek hoe
u ‘beslissende momenten’ creëert, zoals Henri Cartier-Bresson, lange sluitertijden
gebruikt voor landschappen, zoals Simon Norfolk, en overdag experimenteert met
flits, zoals Rineke Dijkstra.

DE HOUTBEWERKINGSGIDS

256 pagina’s, 165 x 205 mm
ringband
ISBN: 978-90-8998-020-5
14231

• Leer hoe u elektrisch en handgereedschap op de juiste manier gebruikt om tot
een goed resultaat te komen.
• Kies uit verschillende projecten om de technieken te oefenen – eenvoudig
meubilair en decoratieve voorwerpen, compleet met zaaglijsten en volledige
instructies.
• Dankzij de ringband blijft het boek goed openliggen op de werkbank.
• Een galerie van voorbeelden van professionele houtbewerkers vormt een bron
van inspiratie.
• Een beknopte lijst met kenmerken van populaire houtsoorten helpt u de beste
keuze te maken voor uw projecten.

€ 12,95

CREATIEVE FOTOGRAFIE

288 pagina’s, 247 x 205 mm
flexicover
978-90-8998-807-2
21711

€ 14,95

NICK GIBBS

DAVID GIBSON

DE HOUTGIDS

CREATIEVE STRAATFOTOGRAFIE

De Houtgids is bedoeld voor iedereen die met hout werkt. Timmerlieden,
ambachtslieden en interieurontwerpers zullen dit boek openslaan om meer te
weten te komen over de houtsoort die ze geregeld gebruiken of om inspiratie
op te doen voor soorten die ze eerder niet hadden overwogen. Lees hoe bomen
uiteindelijk worden omgevormd tot planken en ﬁneer, hoe enkele bijzondere
natuurlijke effecten optreden en welke houtsoorten kunnen worden gekocht van
duurzame bronnen.

256 pagina’s, 165 x 205 mm
ringband
ISBN: 978-94-6359-443-1
14206

€ 12,95
20

• Een uitgebreide alfabetische gids van de populairste houtsoorten ter wereld.
• Duidelijk en geïllustreerd advies voor het kopen en opslaan van hout en het
bewerken van boomstammen tot planken.
• Met uitgebreide aandacht voor duurzaamheid van aspecten om op te letten bij
de aanschaf van hout tot de geactualiseerde ecologische status per houtsoort,
afkomstig van de belangrijkste certiﬁcerende organisaties.

Creatieve straatfotograﬁe is een ode aan de geest van de straatfotograﬁe, met
inspirerende tips om je te helpen het perfecte straatmoment vast te leggen.
Door middel van 20 eenvoudige projecttutorials over onderwerpen als reeksen,
schaduwen en objecten, en boeiende proﬁelen van eveneens 20 internationaal
bejubelde straatfotografen, onder wie Bruce Gilden, Nils Jorgensen en Trent Parke,
leidt auteur David Gibson je op een visuele reis langs het medium. Een perfecte
gids voor beginnende straatfotografen.

192 pagina’s, 180 x 234 mm
flexicover
ISBN: 978-94-6359-362-5
21712

€ 9,95
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ETEN & DRINKEN
NATACHA ARNOULT, LENE KNUDSEN, KEDA BLACK, SABRINA FAUDA-ROLE, ORATHAY SOUKSISAVANH

JESSICA OLDFIELD

129 EENVOUDIGE EN SUPERLEKKERE RECEPTEN:

69 EENVOUDIGE EN SUPERLEKKERE RECEPTEN:

• Makkelijke en praktische recepten
• Overzichtelijke ingrediënten
• Heerlijke recepten voor elke dag

• Makkelijke en praktische recepten
• Overzichtelijke ingrediënten
• Heerlijke recepten voor elke dag

SNEL & SIMPEL KOKEN

VEGAN - SNEL & SIMPEL

HERDRUK

288 pagina’s, 185 x 240 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-128-7
41195

144 pagina’s, 185 x 240 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-409-7
41198
november

€ 9,95

€ 6,95

NATACHA ARNOULT, LENE KNUDSEN, KEDA BLACK, SABRINA FAUDA-ROLE, ORATHAY SOUKSISAVANH

HET STUDENTENKOOKBOEK SNEL & SIMPEL

128 EENVOUDIGE EN SUPERLEKKERE RECEPTEN:
• Makkelijke en praktische (budget)recepten
• Overzichtelijke ingrediënten
• Veel vegetarische gerechten

288 pagina’s, 185 x 240 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-284-0
41196

€ 9,95
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THAIS - SNEL & SIMPEL

VEGETARISCH - SNEL & SIMPEL

ORATHAY SOUKSISAVANH

41199 ISBN: 978-94-6359-412-7
185 x 240 mm 144 p.

€ 6,95

ANNA HELM BAXTER

pb

41117 ISBN: 978-90-8998-844-7
185 x 240 mm 144 p.

€ 6,95

pb

GROENTEN - SNEL & SIMPEL

ORATHAY SOUKSISAVANH

41120 ISBN: 978-94-6359-035-8
185 x 240 mm 144 p.

pb

€ 6,95
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POWERFOOD - SNEL & SIMPEL

LENE KNUDSEN

KOKEN IN 10 MINUTEN - SNEL &
SIMPEL

ORATHAY SOUKSISAVANH

41113 ISBN: 978-90-8998-840-9
185 x 240 mm 144 p.

pb

€ 6,95

41128 ISBN: 978-94-6359-211-6
185 x 240 mm 144 p.

pb

€ 6,95
41159 ISBN: 978-94-6359-216-1
192 x 245 mm 144 p.

geb

41125 ISBN: 978-94-6359-208-6
185 x 240 mm 144 p.

24

€ 9,95

pb

41157 ISBN: 978-94-6359-214-7
192 x 245 mm 144 p.

geb

BURGERS - SNEL & SIMPEL

TAPAS & APÉROS - SNEL &
SIMPEL

ORATHAY SOUKSISAVANH

ILONA CHOVANCOVA

pb

€ 6,95
41156 ISBN: 978-94-6359-213-0
192 x 245 mm 144 p.

41126 ISBN: 978-94-6359-209-3
185 x 240 mm 144 p.

€ 9,95

ITALIAANS KOKEN - SNEL &
SIMPEL

ORATHAY SOUKSISAVANH

KEDA BLACK

€ 6,95

€ 9,95

PERFECTE PASTA - SNEL &
SIMPEL

FLEXITARISCH KOKEN - SNEL &
SIMPEL

41127 ISBN: 978-94-6359-210-9
185 x 240 mm 144 p.

NATACHA ARNOULT

pb

€ 6,95
geb

41158 ISBN: 978-94-6359-215-4
192 x 245 mm 144 p.

€ 9,95

COCKTAILS - SNEL & SIMPEL

JESSIE KANELOS WEINER

41150 ISBN: 978-94-6359-032-7
192 x 245 mm 144 p.

€ 9,95

geb

41153 ISBN: 978-94-6359-038-9
192 x 245 mm 144 p.

€ 9,95

geb

41151 ISBN: 978-94-6359-034-1
192 x 245 mm 144 p.

geb

€ 9,95

geb
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INTERIEUR & ARCHITECTUUR
MALCOLM HISLOP

DE BOUW VAN KERKEN EN
KATHEDRALEN

NIEUW
Reeds aangeboden

VERSE SALADES

KOKEN MET LIMOENEN &
CITROENEN

NICOLA GRAIMES

VEGETARISCHE SALADES

CINDY RICHARDS

URSULA FERRIGNO

41855 ISBN: 978-94-6359-235-2
195 x 240 mm 144 p.

€ 7,

26

95

geb

41851 ISBN: 978-94-6359-238-3
195 x 240 mm 160 p.

€ 7,

95

geb

41854 ISBN: 978-94-6359-233-8
195 x 240 mm 144 p.

€ 7,

95

geb

224 pagina’s, 250 x 250 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-458-5
38126

€ 14,95

Gotische kathedralen zijn verbluffende staaltjes van bouwkunst en techniek,
uit een tijd die nog geen staalskeletten en slimme machines kende. Ze zijn
adembenemend in hun omvang en grandeur, ook nu nog, honderden jaren nadat
de religieuze impuls waaruit ze voortkwamen goeddeels is weggeëbd. Dit boek
richt de aandacht op de glorietijd van de kathedraalbouw, het kijkt naar elk
afzonderlijk onderdeel van de constructie, van het ontwerp tot de afwerking van
de spits, en geeft een gedetailleerde uitleg van het middeleeuwse bouwproces.
Met een tekst van een toonaangevende architectuurhistoricus en met uitstapjes
in de vorm van verhalen over de mannen achter de stenen, schetst dit uiterst
informatieve boek een verhelderend beeld van het genie van de middeleeuwse
architect.
• Onderzoekt en verduidelijkt hoe de bouw van deze meesterwerken verliep, van
het ontwerp tot het oprichten van de spits.
• Met meer dan 200 fraaie gravures, speciaal voor dit boek vervaardigde
illustraties en uitvouwbare bladzijden.
• Geeft inzicht in middeleeuwse bouwtechnieken en bevat een katern met
kleurenillustraties van ondere andere portalen, gebrandschilderd glas en gekleurd
steenwerk.
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INTERIEUR & ARCHITECTUUR

HEDENDAAGSE DUITSE
ARCHITECTEN

INTERIEUR & ARCHITECTUUR

HOUT ARCHITECTUUR

GROENE ARCHITECTUUR

DAVID ANDREU

KLEINE TUINEN

CAYETANO CARDELÚS

NIEUWE AANGEBOUWDE
RUIMTEN

MACARENA ABASCAL VALDENEBRO

RALF DAAB

36332 ISBN: 978-94-6359-171-3
230 x 265 mm 336 p.

INDUSTRIËLE VINTAGE
INTERIEURS

FRANCESC ZAMORA

geb

36333 ISBN: 978-94-6359-174-4
230 x 265 mm 336 p.

€ 19,95

€ 19,95

NIEUWE IDEEËN VOOR
OPBERGRUIMTEN

FRANCESC ZAMORA MOLA

geb

36331 ISBN: 978-94-6359-206-2
230 x 265 mm 336 p.

geb

€ 19,95

GEZELLIGE INTERIEURS

36324 ISBN: 978-94-6359-011-2
157 x 298 mm 336 p.

geb

€ 19,95

MODERN VINTAGE DESIGN

geb

€ 19,95

DECOREREN MET PLANTEN

ORIOL MAGRINYÀ, EVA SERRA

36321 ISBN: 978-90-8998-767-9
225 x 260 mm 336 p.

MARIA EUGENIA SILVA

geb

€ 29,95

VICTOR HORTA

FRANCESC ZAMORA MOLA

36323 ISBN: 978-90-8998-769-3
275 x 312 mm 492 p.

GAUDÍ

DAVID DERNIE, ALASTAIR CAREW-COX

ISABEL ARTIGAS

NATALIA GECI

36326 ISBN: 978-94-6359-013-6
195 x 222 mm 292 p.

€ 14,95
28

geb

36327 ISBN: 978-94-6359-014-3
260 x 298 mm 336 p.

€ 19,95

geb

36325 ISBN: 978-94-6359-012-9
276 x 313 mm 336 p.

€ 19,95

geb

36330 ISBN: 978-94-6359-151-5
255 x 300 mm 336 p.

€ 19,95

geb

34208 ISBN: 978-94-6359-017-4
247 x 330 mm 240 p.

€ 19,95

geb

33920 ISBN: 978-90-8998-967-3
200 x 260 mm 600 p.

geb

€ 19,95
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MUZIEK

MUZIEK

ED SHEERAN

IRON MAIDEN

CAROLINE SULLIVAN

PINK FLOYD

MARTIN POPOFF

METALLICA

HUGH FIELDER

VINYL

MARTIN POPOFF

GESCHIEDENIS VAN DE ROCKMUZIEK

MIKE EVANS

DAVID ROBERTS

33631 ISBN: 978-94-6359-101-0
191 x 244 mm 160 p.

geb

€ 12,95

33634 ISBN: 978-94-6359-287-1
225 x 290 mm 256 p.

geb

€ 19,95

33630 ISBN: 978-90-8998-451-7
241 x 283 mm 240 p.

geb

€ 19,95

33616 ISBN: 978-90-8998-452-4
242 x 283 mm 192 p.

€ 19,95

geb

33621 ISBN: 978-90-8998-645-0
255 x 255 mm 256 p.

geb

€ 19,95

33608 ISBN: 978-90-8998-325-1
185 x 251 mm 576 p.

geb

€ 19,95

TONY BACON E.A.

2000 GITAREN
2000 gitaren biedt een uitvoerig en rijk geïllustreerd overzicht van een fascinerend
muziekinstrument: de gitaar. Het is samengesteld door een aantal Amerikaanse en
Britse gitaarexperts en gaat in op historische akoestische instrumenten, klassieke
gitaren, resonatorgitaren, jazzgitaren, de beroemde elektrische modellen uit de
jaren vijftig en zestig en hypermoderne elektrische en akoestische gitaren en
basgitaren.

JIMI HENDRIX

BRUCE SPRINGSTEEN

GILLIAN G. GAAR

33625 ISBN: 978-90-8998-906-2
242 x 283 mm 224 p.

€ 19,95
30

BLACK SABBATH

GILLIAN G. GAAR

geb

33623 ISBN: 978-90-8998-713-6
242 x 283 mm 216 p.

€ 19,95

JOEL MCIVER

geb

33627 ISBN: 978-90-8998-897-3
242 x 283 mm 212 p.

€ 19,95

geb

320 pagina’s, 256 x 325 mm
gebonden
ISBN: 978-90-8998-232-2
33604

€ 19,95
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TREVIS ELBOROUGH

H.A. GUERBER

ATLAS VAN VERDWIJNENDE
PLEKKEN

NOORDSE MYTHOLOGIE

De Noordse mythologie is, zeker in West-Europa, een van de bekendere
mythologieën, samen met onder andere de Griek se, Romeinse, Egyptische
en de Germaanse mythologie. Van deze laatste mythologie maakt de noordse
mythologie deel uit; ze kent grotendeels dezelfde goden en helden. Maar zij
wordt toonaangevend beschouwd als voorbeeldfunctie voor het geheel der
oudere mythologieën van het noordelijke deel van Europa.

Kaarten bieden ons een kijk op de wereld, niet alleen zoals hij nu is, maar ook zoals
hij er vroeger uitzag. Maar hoe zit het met plekken die niet langer op de kaart
staan? Steden die zijn verdwenen onder het stof van latere bewoners? Rivieren
en meren die van vorm zijn veranderd met grote gevolgen voor het omringende
landschap? Of zelfs plekken die volkomen zijn verdwenen zonder een spoor achter
te laten?

NIEUW

208 pagina’s, 192 x 265 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-503-2
33700

€ 14,95

Travis Elborough neemt je mee op een reis naar alle hoeken van de wereld op
zoek naar wat verdwijnend en al verdwenen is. Verken oude machtscentra en lang
vergeten beschavingen, zoals de Mayastad Palenque. Verdiep je in het raadsel
van een verdwenen Japans eilandje en maak kennis met verrassende verborgen
steden, zoals het verzonken Old Adaminaby, dat ooit onder water verdween, maar
langzaam weer bovenkomt. Ontdek welke dramatische gevolgen de stijgende
zeespiegel heeft en hoe zowel natuurlijke landschappen als door mensenhanden
gemaakte wonderen, zoals de Chihuahuawoestijn en de Chinese Muur, worden
bedreigd. De plekken die uit moderne atlassen zijn verdwenen, geven een beeld
van hoe de wereld er ooit uitzag. De Atlas van verdwijnende plekken toont met
zijn prachtige kaarten en schitterende foto’s deze oorden zoals ze ooit waren en
zoals ze er nu uitzien. Dit boek vormt dan ook een fascinerende gids van verloren
plekken die ons duidelijk maakt hoe kwetsbaar onze relatie met de wereld om ons
heen is.

NIEUW
Reeds aangeboden
288 pagina’s, 160 x 235 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-324-3
33947
januari

€ 14,95

HOMERUS

DE ODYSSEE

De avonturen van de Griekse held Odysseus werden door Homerus beschreven
in de Odyssee, één van de beroemdste werken uit de Westerse literatuurgeschiedenis.
Homerus schreef de Odyssee waarschijnlijk rond 800 voor Christus. Het verhaal
beschrijft de avonturen die de Griekse held Odysseus meemaakt tijdens zijn tocht
naar huis na afloop van de Trojaanse Oorlog. De Odyssee wordt geïnterpreteerd als
zoektocht naar de zin van het leven. Het verhaal bevat een ethische laag en speelt
in op de eigen verantwoordelijkheid van Odysseus en zijn mannen:
‘wie kwaad doet, kwaad ontmoet.’

NIEUW
Reeds aangeboden
320 pagina’s, 160 x 235 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-321-2
33948
januari

€ 14,95
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STEPHEN WEIR

BILL LAWS

HISTORISCHE BLUNDERS

50 PLANTEN - DIE DE GESCHIEDENIS
HEBBEN VERANDERD

Historische blunders is een excentrieke, verhelderende kroniek over de mensen
achter ’s werelds gruwelijkste, meest jammerlijke beslissingen en de redeneringen
die erachter zaten.

Planten zijn overal. Ze zijn zo gewoon dat we eigenlijk nooit stilstaan bij de enorme
invloed die ze op ons dagelijks leven hebben. Bij een speciale gelegenheid geven
we bloemen en we besteden vele uren aan de verzorging van de tuin. Ongemerkt
passen we planten echter in veel meer aspecten van ons leven toe: we gebruiken
ze als verf en bouwmateriaal en verwerken ze tot cosmetica en medicijnen. Ook als
we vlees eten, zijn we volledig op planten aangewezen om in leven te blijven: de
dieren die we eten, zijn gevoed met planten.

Nu eens haten we ze, dan weer voelen we met ze mee, die rampzalige pechvogels
in dit boek, terwijl de waarschuwing die hun verhalen bevatten ons dwingt onze
eigen keuzes onder de loep te nemen, of die nu goed uitpakken of slecht. Dit boek
vol vergissingen, van de prehistorie tot de dag van vandaag, is een fascinerende,
verhelderende verzameling van de grootste blunders aller tijden.

256 pagina’s, 170 x 226 mm
paperback
ISBN: 978-90-8998-095-3
37505

224 pagina’s, 175 x 234 mm
gebonden
ISBN: 978-90-8998-236-0
37509

€ 9,95

€ 9,95

BILL PRICE

CLARE GIBSON

DE GROOTSTE MYSTERIES
ALLER TIJDEN

DE SYMBOLENGIDS

De symbolengids vormt een praktisch naslagwerk voor wie inzicht wil krijgen
in de rijke symboliek die over heel de wereld in de beeldende kunst wordt
gebruikt, vanaf de oudheid tot het heden. De herkomst, stijl en betekenis van de
belangrijkste symbolen uit verschillende culturen komen uitgebreid ter sprake.

In het huidige informatietijdperk staat ons een enorme hoeveelheid kennis ter
beschikking. Misschien denken we dat ons niets meer ontgaat dankzij internet,
wetenschappelijke doorbraken, technologische vernieuwingen, DNA-analyses en
camerabewaking, maar dan overschatten we onszelf. Er zijn nog altijd tal van grijze
gebieden, onopgeloste mysteries en verhalen zonder einde, die ons juist daarom
fascineren en intrigeren.
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256 pagina’s, 170 x 226 mm
paperback
ISBN: 978-90-8998-383-1
37514

256 pagina’s, 170 x 206 mm
paperback
ISBN: 978-90-8998-306-0
38110

€ 9,95

€ 9,95
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1001 HISTORISCHE
GEBEURTENISSEN

KUNST, CULTUUR & GESCHIEDENIS

1001 SCHILDERIJEN

1001 KLASSIEKE MUZIEKUITVOERINGEN

STEPHEN FARTHING

PETER FURTADO

21921 ISBN: 978-90-8998-255-1
170 x 215 mm 960 p.

1001 NATUURWONDEREN

1001 WANDELINGEN

MICHAEL BRIGHT

BARRY STONE

MATTHEW RYE

geb

€ 19,95

21931 ISBN: 978-90-8998-804-1
170 x 215 mm 960 p.

geb

€ 19,95

21927 ISBN: 978-90-8998-381-7
170 x 215 mm 960 p.

geb

€ 19,95

21916 ISBN: 978-90-8998-141-7
170 x 215 mm 960 p.

€ 19,95

geb

21930 ISBN: 978-90-8998-598-9
170 x 215 mm 960 p.

geb

€ 19,95

KATH STATHERS

DE BUCKETLIST VOOR
NATUURLIEFHEBBERS

De natuur is geweldig en dus is het geen verrassing dat veel reizen zijn gebaseerd
op het spotten van zo veel mogelijk soorten in hun natuurlijke habitat. Met
dit gegeven als inspiratie hebben we voor dit boek duizend fantastische,
indrukwekkende dieren en planten over de hele wereld gekozen.

1001 GEBOUWEN

1001 UITVINDINGEN

MARK IRVING (ED.)

21920 ISBN: 978-90-8998-220-9
170 x 215 mm 960 p.

€ 19,95
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1001 ALBUMS

JACK CHALLONER

geb

21915 ISBN: 978-90-8998-108-0
170 x 215 mm 960 p.

€ 19,95

ROBERT DIMERY

geb

21923 ISBN: 978-90-8998-285-8
170 x 215 mm 960 p.

€ 19,95

geb

416 pagina’s, 176 x 234 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-304-5
34007

€ 19,95
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ACTIE LIBRERO 35 JAAR
CHRISTIAN BRANDSTÄTTER, RAINER METZGER, DANIELA GREGORI

INGO F. WALTHER

Gebonden | 978-94-6359-016-7 | 245 x 313 mm | 544 pag | 34209

Gebonden | 978-3-8365-4740-6 | 216 x 281 mm | 840 pag | 77116

WENEN 1900
€ 39,95

3JA5AR

KUNST VAN DE 20E EEUW

€ 19,95

In het Wenen van 1900 bestond er een levendig kunstenaarsmilieu van schrijvers,
componisten en kunstschilders. Rond 1900 was een van de belangrijkste nieuwe
stijlen in de architectuur de jugendstil, de Duitse equivalent van de Franse art
nouveau en de Engelse arts-and-craftbeweging. Rond 1900 raakte de wereld
echter op drift en zou zij snel veranderen, met alle sociale, economische en
psychologische spanningen van dien. Grote creatieve geesten als Klimt, Schiele,
Kokoschka, Freud en Gustav Mahler gaven in hun disciplines de stand van zaken
weer. Wenen behoorde rond de eeuwwisseling tot de meest veelzijdige en
vooruitstrevende cultuurcentra uit de kunstgeschiedenis.

€ 39,99

3JA5AR

ANGELIKA TASCHEN

Gebonden | 978-94-6359-015-0 | 240 x 308 mm | 480 pag | 34210

Gebonden | 978-3-8228-8382-2 | 240 x 316 mm | 320 pag | 73019

€ 39,95

HUNDERTWASSER

€ 19,95

Veel iconische modernistische designs die in de jaren twintig en dertig werden
ontworpen, lijken wel goede bekenden. Ze zijn onderdeel geworden van de
algemeen bekende designtaal, sprekend voor het modernisme zelf en de
levendige esthetiek van het machinetijdperk. Het is opmerkelijk dat designstukken die zo lang geleden zijn ontworpen nog zo fris en modern aandoen. Hun
aan-houdende succes zegt iets over de kracht van hun ontwerp, met een sterke
combinatie van stijl, materiaal en functionaliteit. Het zijn opvallende symbolen
geworden van het ‘moderne’, visuele bewijsstukken van designbewustzijn en een
progressieve benadering van vorm en functie. Dit complete naslagwerk illustreert
de meubels, verlichting, keramiek en glas, industrieel- en productontwerp,
grafische vormgeving en posters, en huizen en interieurs.

€ 29,99

3JA5AR

“Een wereld vol kleur”, zegt Friedensreich Hundertwasser, “is een synoniem voor
paradijs”, een stelregel die het gehele architectonische werk van de kunstenaar
karakteriseert. Vaarwel functioneel bouwen, Hundertwasser staat voor organische
manieren van leven, met kleuren en vormen die zijn afgestemd op de natuur
en de mens. “Rechte lijnen”, zegt hij, “zijn de mens, het leven en de gehele
schepping uitermate vreemd”. Sinds het begin van zijn artistieke carrière in de
jaren 50 is Hundertwasser al bezig geweest met architectuur in zijn schilderwerk.
Begin jaren 70 ontwierp hij zijn eerste architectonische modellen en gevels.
Succes rechtvaardigde zijn visie. Groen op de toppen van de daken, onregelmatig
geplaatste ramen, vergulde koepels en niet één rechte lijn in het zicht, is zonder
twijfel de architectuur van Hundertwasser.

ALEXANDER ROOB

Gebonden | 978-90-5764-998-1 | 248 x 315 mm | 544 pag | 34203

Gebonden | 978-3-8365-4938-7 | 146 x 201 mm | 576 pag | 72147

€ 39,95
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€ 14,95

ALASTAIR DUNCAN

ART DECO

3JA5AR

Een herdruk in gebonden vorm van dit prettig leesbare encyclopedische
meesterwerk. Het bevat het volledige scala aan disciplines, inclusief fotografie en
nieuwe media en thematische hoofdstukken die de relatie tussen kunstwerken
en -bewegingen laten zien. Of je nu zoekt naar surrealisme of land art, Fluxus of
Bauhaus, dit is het essentiële kunstboek over de 20e eeuw. Een boek zo ambitieus
als dit zou iedereen in zijn kast moeten hebben staan.

DOMINIC BRADBURY

MODERNISTISCH DESIGN

3JA5AR

€ 19,95

ALCHEMIE & MYSTIEK

€ 19,95

Art Deco is een bijzondere en unieke stijl in de kunstgeschiedenis, die op zijn
beurt ook weer veel stromingen beïnvloed heeft. Art Deco gaat dieper in op
deze kunststijl en laat meer dan alleen de hoogtepunten zien uit deze periode
in de kunstgeschiedenis. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de vele ontwerpers,
zoals Maurice Dufrène en Emile Decoeur, die geïnspireerd zijn geraakt door de
afgeronde en strakke, maar toch ook sierlijke vormen die zo kenmerkend zijn voor
Art Deco. Dit alles wordt rijkelijk geïllustreerd met beeldmateriaal van bekende en
karakteristieke meubels, interieurs, sierraden en beeldende kunst.

€ 14,95

3JA5AR

€ 9,95

Ontdek de wereld van de magie en het mystieke. Dit boek laat u kennismaken
met middeleeuwse kosmogrammen, beelden van de christelijke mystiek,
de fascinerende wereld van de alchemie en de kunst uit de romantiek. Het
toont de hiërogliefen van de kabbalisten, de symbolen van de rozenkruisers
en vrijmetselaars en legt uit hoe nauw deze zijn verbonden met vroege
wetenschappelijk-geneeskundige illustraties, de scheikunde, optica en
kleurentheorie.
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KUNST, CULTUUR & GESCHIEDENIS

SUSIE HODGE

MODERNE KUNST

Uitzonderlijke kunstwerken raken de toeschouwer dieper dan gewone schilderijen
en beelden. Dit boek toont een selectie van 75 meesterwerken, en vertelt daarbij
wat deze kunstwerken tot topstukken maakt: sommige blinken uit door compositie
of kleurgebruik, andere door diep menselijk inzicht of door krachtige expressie van
emoties.

FOTOGRAFIE - IN HET JUISTE
PERSPECTIEF

KUNST - IN HET JUISTE
PERSPECTIEF

336 pagina’s, 226 x 242 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-100-3
31513

JULIET HACKING (ED.)

STEPHEN FARTHING

31504 ISBN: 978-90-8998-048-9
180 x 250 mm 576 p.

€ 19,95

KUNST BEGRIJPEN (2DL CASS.)

STEPHEN LITTLE, SAM PHILLIPS

geb

31506 ISBN: 978-90-8998-219-3
180 x 250 mm 576 p.

geb

31460 ISBN: 978-94-6359-045-7
145 x 215 mm 340 p.

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

ARCHITECTUUR BEGRIJPEN

KUNST - 80 MEESTERWERKEN
UITGELEGD

RUSTIGE PLEKKEN IN
AMSTERDAM

gebcass

LAIN ZACZEK

GESCHIEDENIS VAN DE KUNST

Geschiedenis van de kunst brengt de belangrijkste werken uit de westerse kunst
scherp in beeld door ze in hun politieke, economische, literaire, wetenschappelijke
en sociale context te plaatsen. Het boek geeft uitgebreide informatie over de
invloeden die op de achtergrond hebben meegespeeld bij enkele van de grootste
meesterwerken ter wereld. Daarnaast verschaft dit naslagwerk veel nieuwe
inzichten in de geschiedenis van de kunst.

288 pagina’s, 223 x 260 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-131-7
31514

€ 19,95
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JEREMY MELVIN

ANDY PANKHURST, LUCINDA HAWKSLEY

31452 ISBN: 978-94-6359-043-3
135 x 200 mm 168 p.

€ 7,95

pb

31416 ISBN: 978-90-8998-271-1
184 x 134 mm 224 p.

€ 7,95

pb

SIOBHAN WALL

21750 ISBN: 978-90-8998-791-4
160 x 160 mm 144 p.

pb

€ 6,95
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BEN HUBBARD

VERGIF

Dit boek neemt je mee op een reis door de geschiedenis van deze stille
sluipmoordenaar. Huiver bij de verhalen over de gebruikers, misbruikers en
slachtoffers van deze geheimzinnige stoffen - van Cleopatra, de Borgia’s en Qin Shi
Huangdi tot de geheimagenten en terroristen van onze tijd. Maak kennis met de
oorsprong en de dodelijke potentie van de meest gebruikte giffen en ontdek hoe ze
werden gebruikt door machtswellustelingen en andere bezetenen om hun doelen
te bereiken.

NIEUW
Reeds aangeboden
176 pagina’s, 190 x 243 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-415-8
33952

HISTORISCHE ATLAS VAN HET
JODENDOM

DAVID WADE

GEOMETRIE IN DE KUNST

33943 ISBN: 978-90-8998-982-6
195 x 257 mm 400 p.

37801 ISBN: 978-90-8998-498-2
213 x 258 mm 224 p.

BIBLICA - ATLAS VAN DE BIJBEL

PROF. BARRY J. BEITZEL

DR. IAN BARNES, JOSEPHINE BACON

€ 14,95

SAMENZWERINGEN

HET OCCULTE

JOHN MICHAEL GREER

WICCAPEDIA

JOHN MICHAEL GREER

SHAWN ROBBINS, LEANNA GREENAWAY

geb

€ 19,95

€ 14,95

HET MYTHOLOGIEBOEK

ATLAS VAN DE TWEEDE
WERELDOORLOG

ÁNGEL ERRO

geb

33916 ISBN: 978-90-8998-413-5
260 x 337 mm 576 p.

geb

€ 29,95

ALEXANDER EN MALCOLM SWANSTON

33946 ISBN: 978-94-6359-311-3
175 x 230 mm 212 p.

€ 14,95
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geb

33944 ISBN: 978-94-6359-112-6
172 x 222 mm 212 p.

€ 14,95

geb

36911 ISBN: 978-94-6359-230-7
145 x 170 mm 296 p.

€ 9,95

geb

37799 ISBN: 978-94-6359-148-5
192 x 220 mm 520 p.

€ 19,95

geb

33936 ISBN: 978-90-8998-189-9
191 x 246 mm 400 p.

pb

€ 14,95
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LAO ZI

TAO TE CHING

DE KINDERBIJBEL

Tao Te Ching is een van de belangrijkste geschriften van het taoïsme, dat naast het
confucianisme en boeddhisme een van de grote drie Chinese filosofieën is. Het
is een bundel van 81 korte teksten, die zowel ontologische als ethische aspecten
van het leven behandelen. Het bespreekt hoe de wereld in elkaar zit, maar ook
hoe men in het leven ‘juist’ handelt. Het eerste hoofdstuk begint met het woord
Tao dat ‘de Weg’ betekent, het tweede hoofdstuk met Te dat ‘deugd, dapperheid,
integriteit’ betekent. Centraal staan in de Tao Te Ching ‘het volgen van de Tao’ en
Wu wei, ‘het niet ingrijpen, het loslaten’, dat wil zeggen, je niet verzetten tegen de
loop der dingen, maar daar spontaan in meegaan.

Dit boek bevat de mooiste vertellingen uit het Oude en het Nieuwe Testament.
Door het eenvoudige taalgebruik en de prachtige illustraties zijn ze ideaal om
kinderen kennis te laten maken met de rijke verhalen van de Bijbel.
Naast de verhalen om zelf te lezen of voor te lezen voorziet het boek in een
uitgebreid deel dat is bestemd voor opvoeders en leerkrachten. Het biedt
volwassenen handvatten om kinderen aan de hand van de verhalen te helpen
nadenken over allerlei aspecten van het leven.

NIEUW
Onlangs verschenen

272 pagina’s, 155 x 240 mm
gebonden
ISBN: 978-90-5764-531-0
36906

320 pagina’s, 200 x 250 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-459-2
57010

€ 14,95

€ 14,95

DE KUNST VAN HET OORLOGVOEREN

DE HEERSER

MARCO POLO - DE ZIJDEROUTE

N. MACHIAVELLI

MARCO POLO, JOHN MASEFIELD

SUN TZU

36915 ISBN: 978-90-8998-002-1
155 x 240 mm 272 p.

€ 14,95
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geb

36902 ISBN: 978-90-5764-867-0
155 x 240 mm 272 p.

€ 14,95

geb

36908 ISBN: 978-94-6359-300-7
155 x 240 mm 272 p.

geb

€ 14,95
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ACTIE LIBRERO 35 JAAR
PIERRE BERLOQUIN

GEHEIME CODES & GETALLEN
Mensen laten graag sporen na door hun daden en hun scheppingen. Sommige van
hun daden willen ze geheim houden, maar hun grootse ontwerpen moeten voor
iedereen zichtbaar zijn, zodat zij de wereld verbaasd doen staan.

NIEUW
Reeds aangeboden
398 pagina’s, 185 x 236 mm
gebonden
ISBN: 978-90-8998-078-6
37707
juni

€ 14,95

Dit boek is een praktische geschiedenis van codes, vol geheime
communicatiemethodes en verborgen symboliek, van de Griekse oudheid tot het
computertijdperk, van de vrijmetselaars tot de Vitruviusman, van de Turingen
de Enigmamachine tot het internet. Maak kennis met onbreekbaar geachte
coderingssystemen en de grondslagen van in de kunst geldende esthetische codes,
en kraak zelf de codes in de meer dan negentig voorbeelden die dit boek rijk is.
Pierre Berloquin heeft meer dan dertig boeken over puzzels, intelligentie en
codes op zijn naam staan. Hij is de bedenker van diverse bordspelen en heeft
een eigen website met interactieve puzzels (www.crealude.net). Het eerste via
het internet te spelen computerspel, Time City , is door hem ontworpen en in
1985 gepresenteerd in het Centre Pompidou in Parijs. Samen met zijn vrouw
MarieThérèse woont Pierre in een klein dorpje in Midden-Frankrijk.

3JA5AR

3JA5AR

HET WISKUNDEBOEK

TECHNISCHE UITVINDINGEN EN
CONSTRUCTIES

CLIFFORD A. PICKOVER

MARSHALL BRAIN

38200 ISBN: 978-94-6359-515-5
192 x 220 mm 528 p. aug

pb

€ 12,95

38201 ISBN: 978-94-6359-517-9
192 x 220 mm 528 p. aug

pb

Al meer dan
100.000
exemplaren ve
rkocht van
de Nederland
se editie!
Nu voor een
jubileumprijs
van:

€ 12,95

€ 1 2 , 95

3JA5AR

3JA5AR

HET FILOSOFIEBOEK

HET PSYCHOLOGIEBOEK

GREGORY BASSHAM

38202 ISBN: 978-94-6359-521-6
192 x 220 mm 528 p. aug

€ 12,95
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WADE E. PICKREN

pb

38203 ISBN: 978-94-6359-519-3
192 x 220 mm 528 p. aug

pb

€ 12,95
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GESCHIEDENIS VAN DE WETENSCHAP

JIM BELL

HET ASTRONOMIEBOEK

37780 ISBN: 978-94-6359-308-3
192 x 220 mm 528 p.

37724 ISBN: 978-90-8998-339-8
192 x 220 mm 528 p.

HET BIOLOGIEBOEK

GROTE UITVINDERS

MICHAEL C. GERALD, GLORIA E. GERALD

PETE KATZ, SARAH SEKATE, DAN GREEN

37740 ISBN: 978-90-8998-602-3
192 x 220 mm 528 p.

11911 ISBN: 978-94-6359-373-1
150 x 229 mm 128 p.

PIONIERS VAN DE LUCHTVAART

JADE SARSON, DAN GREEN

CLIFFORD A. PICKOVER

geb

€ 19,95

DE GESCHIEDENIS VAN GENEESMIDDELEN

TECHNISCHE UITVINDINGEN EN
CONSTRUCTIES

CHARLI VINCE, EMILY SOHN

37739 ISBN: 978-90-8998-630-6
192 x 220 mm 528 p.

11913 ISBN: 978-94-6359-379-3
150 x 229 mm 128 p.

37735 ISBN: 978-90-8998-387-9
192 x 220 mm 528 p.

€ 19,95

geb

€ 19,95

geb

€ 19,95

MICHAEL C. GERALD

48

geb

pb

€ 6,95

11912 ISBN: 978-94-6359-376-2
150 x 229 mm 128 p.

pb

€ 6,95

PIONIERS VAN DE RUIMTEVAART

GROTE WETENSCHAPPERS

DAVE SHEPHARD, EMILY SOHN

MARSHALL BRAIN

€ 19,95

geb

€ 6,95

pb

11914 ISBN: 978-94-6359-382-3
150 x 229 mm 128 p.

pb

€ 6,95
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POPULAIRE WETENSCHAP
PAUL PARSONS, GAIL DIXON

JOEL LEVY

Wiskunde - zien & begrijpen bevat alle cruciale wiskundige theorieën en
ontdekkingen in één handzaam boek. Op elke pagina staat een duidelijk
overzicht dat je in een oogopslag van de belangrijkste feiten voorziet. Zo word je
onmiddellijk een expert.

Techniek - zien & begrijpen brengt alle belangrijke technische theorieën en
ontdekkingen samen in één overzichtelijk boek. Elke bladzijde bevat een soort
‘spiekbriefje’ met de belangrijkste feiten in hapklare brokken, zodat je in één
ogenblik een expert kunt worden.

Van nul tot de Riemann-hypothese, van priemgetallen tot irrationale getallen en
van Pythagoras tot John Nash en Roger Penrose, iedere sleutelfiguur, elke theorie
of term wordt uitgelegd in beknopte en levendige bewoordingen en illustraties.

Van Archimedes tot Elon Musk, van pompen en katrollen tot de stoommachine en
van kanaalboten tot de ruimteraket, wordt elke figuur, theorie of term verklaard
met korte teksten en afbeeldingen.

Dit boek is perfect voor als je veel wilt weten maar weinig tijd hebt en de
afbeeldingen die de teksten begeleiden maken de wiskundige theorieën
interessant en toegankelijk. Alles wat je moet weten staat in dit boek.

Deze verzameling geïllustreerde lessen is perfect voor wie weinig tijd heeft, maar
snakt naar kennis en maakt techniek interessant en toegankelijk. Alles wat je moet
weten, staat hierin.

WISKUNDE ZIEN & BEGRIJPEN

TECHNIEK ZIEN & BEGRIJPEN

176 pagina’s, 185 x 235 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-421-9
37450

176 pagina’s, 185 x 235 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-427-1
37452

€ 9,95

€ 9,95

SANDRA LAWRENCE

JENNIFER CROUCH

Geschiedenis - zien & begrijpen is een compacte samenvatting van de moderne
geschiedenis aan de hand van kentermomenten. Elke bladzijde is als een
spiekbriefje met de belangrijkste feiten als hapklare in brokken informatie. In een
oogwenk word je een expert op alle mogelijke historische gebieden.

Wetenschap - zien & begrijpen brengt alle belangrijke wetenschappelijke kennis
en gedachten samen in één overzichtelijk boek. Elke bladzijde bevat een soort
‘spiekbriefje’ met de belangrijkste feiten in hapklare brokken, zodat je in één
ogenblik een expert kunt worden.

Van de Boston Tea tot de Koude Oorlog, van de Grand Tour tot de Grote Depressie
en van de Industriële Revolutie tot de Russische revolutie, elke historische
gebeurtenis of grootheid wordt in dit boek vlot gepresenteerd in woord en
beeld. Wil je meer weten over geschiedenis maar heb je gewoon de tijd niet om
alle informatie door te spitten, dan is deze collectie wetenswaardigheden een
uitgelezen kans om je schoolkennis bij te spijkeren. Alles wat je moet weten – en
altijd had willen weten – vind je in dit boek.

Van kosmisch schuim tot Curie, van zwaartekracht tot klimaatverandering en van
kernsplijting tot neurowetenschap, wordt elke figuur, ontdekking of uitvinding
verklaard met korte teksten en afbeeldingen.

GESCHIEDENIS ZIEN & BEGRIJPEN
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WETENSCHAP ZIEN & BEGRIJPEN

Deze verzameling geïllustreerde lessen is perfect voor wie weinig tijd heeft, maar
snakt naar kennis en maakt wetenschap interessant en toegankelijk. Alles wat je
moet weten, staat hierin.

176 pagina’s, 185 x 235 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-424-0
37451

176 pagina’s, 185 x 235 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-430-1
37453

€ 9,95

€ 9,95
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POPULAIRE WETENSCHAP
SOPHIE ROACH

TIM DEDOPULOS

In dit boek vind je een verzameling van 25 gekleurde doolhoven en 25 zwart-witte
versies van hetzelfde kunstwerk om in te kleuren. LOS OP! Sophie Roach creëert
met haar abstracte, speelse, gedetailleerde en levendig gekleurde ontwerpen
ingewikkelde doolhoven die superuitdagend zijn om op te lossen. Voeg meer kleur
toe aan de verbazingwekkende doolhoven nadat je ze hebt opgelost of terwijl je
eraan werkt, zodat de paden hun eigen kleur krijgen. Als je vast komt te zitten of
een tip nodig hebt, raadpleeg dan de oplossingen achter in het boek.

Stel je voor dat je in de geest van Albert Einstein, de grootste natuurkundige van
alle tijden, stapt. Probeer als hij te denken en te redeneren als je probeert grip te
krijgen op uitdagende raadsels, mysteries, quizzen, logicatests en sommige van de
boeiendste raadsels die ooit ontworpen zijn. En de grote man zei eens: 'Je moet
de regels van het spel leren. En vervolgens moet je beter spelen dan ieder ander' –
een uitdaging die alle raadselenthousiasten zullen herkennen en onweerstaanbaar
zullen vinden.

SPECTACULAIRE DOOLHOVEN

KLEUR! Gebruik de kleur in de doolhoven als inspiratie voor het inkleuren van
de zwart-witversies, of ga een volslagen andere kant op. In tegenstelling tot een
doolhof is elk pad dat je kiest voor het kleuren de juiste weg. De mogelijkheden
zijn letterlijk eindeloos.

EINSTEIN PUZZELCOLLECTIE

HERDRUK

112 pagina’s, 216 x 255 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-385-4
15504

256 pagina’s, 177 x 224 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-110-2
37880
juni

€ 7,95

€ 9,95

MISTER MOURAO

RICHARD WOLFRIK GALLAND

EXTREME DOOLHOVEN IN 3D

LEONARDO DA VINCI
PUZZELCODEX

Dit boek is een verzameling van 25 originele tekeningen in de vorm van doolhoven
en kleurplaten, waarin het verbluﬀende werk van architect en tekenaar Mister
Mourao centraal staat. LOS OP! Elk doolhof is al gedeeltelijk ingekleurd, gebaseerd
op de voltooide versie die op de tegenoverliggende pagina wordt getoond. Je kunt
meer kleur toevoegen aan een doolhof nadat je het hebt opgelost of terwijl je
eraan werkt, zodat het pad zijn eigen kleur krijgt. Als je vast komt te zitten of een
tip nodig hebt, raadpleeg dan de oplossingen achter in het boek.
KLEUR! Je kunt de voltooide versies van zijn werk gebruiken als inspiratiebron of
je eigen kleurpaletten samenstellen en iets unieks creëren. Elke aanpak zal iets
nieuws en spannends toevoegen aan de architectonische visies van Mister Mourao.
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HERDRUK

118 pagina’s, 216 x 255 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-387-8
15505

256 pagina’s, 177 x 224 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-259-8
37882
juni

€ 7,95

€ 9,95

De wereld heeft veel te danken aan de onvoorstelbaar creatieve geest van Leonardo
da Vinci – kunstenaar, ingenieur, ontwerper, anatoom, geoloog, cartograaf en
nog veel meer. Da Vinci bedacht en ontwierp objecten die pas eeuwen na zijn
dood zouden worden gerealiseerd, en ook in wetenschappelijk opzicht was hij zijn
tijd ver vooruit. In dit boek vind je meer dan honderdvijftig puzzels en raadsels.
Ze zijn geïnspireerd op Leonardo’s schilderijen, schetsen en geschriften. De
vele hersenkrakers zijn prachtig vormgegeven en geïllustreerd in de stijl van de
tekeningen, schilderijen en schetsen van de grote meester.
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DR GARETH MOORE

NATUURGESCHIEDENIS
PUZZELCOLLECTIE

Natuurgeschiedenis puzzelcollectie bevat meer dan honderd uitdagende puzzels en
opdrachten voor wetenschappers in de dop.
De inhoud van deze bonte verzameling - van woordzoekers en zoek-deverschillen
tot beeldpuzzels en ruimtelijke raadsels - is geïnspireerd door de wonderlijke
wereld waarin we leven. Iedereen, van jong tot oud, zal bovendien plezier beleven
aan de vele interessante weetjes en de kleurige illustraties.

NIEUW
Reeds aangeboden

KUNST PUZZELCOLLECTIE

REIS OM DE WERELD IN 200
PUZZELS

SUSIE HODGE, DR GARETH MOORE

HOUDINI'S PUZZELCOLLECTIE

TIM DEDOPULOS

DAN MOORE

37885 ISBN: 978-94-6359-357-1
168 x 230 mm 192 p.

€ 9,

flexi

37886 ISBN: 978-94-6359-360-1
165 x 216 mm 222 p.

€ 9,

95

geb

37887 ISBN: 978-94-6359-391-5
175 x 245 mm 224 p.

€ 9,

95

geb

224 pagina’s, 172 x 293 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-444-8
37889

€ 9,95

95

HERDRUK

SHERLOCK HOLMES RAADSELEN PUZZELCOLLECTIE

DAN MOORE

37888 ISBN: 978-94-6359-389-2
165 x 216 mm 210 p.

€ 9,95
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geb

KUNST VAN HET OORLOGVOEREN - STRATEGISCHE PUZZELS

DR. JULIE E. BOUNFORD

DOOLHOVEN & LABYRINTEN

37883 ISBN: 978-94-6359-261-1
177 x 224 mm 224 p.

33945 ISBN: 978-94-6359-264-2
210 x 240 mm 192 p.

DE GULDEN SNEDE

DE KUNST VAN HET OORLOGVOEREN COMIC

GARY B. MEISNER

RICHARD GALLAND

€ 9,95

geb

PETE KATZ

€ 9,95

pb

37814 ISBN: 978-94-6359-142-3
242 x 295 mm 224 p. sep

€ 19,95

geb

11910 ISBN: 978-94-6359-203-1
197 x 253 mm 128 p.

geb

€ 9,95
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LOGICA EN PARADOXEN

JAVIER FRESÁN

POPULAIRE WETENSCHAP

CHAOSTHEORIE EN KLIMAATVERANDERING

PERE GRIMA

DE GEHEIMEN VAN STATISTIEK

37818 ISBN: 978-94-6359-298-7
175 x 235 mm 148 p.

37815 ISBN: 978-94-6359-292-5
175 x 235 mm 152 p.

DE GULDEN SNEDE

GRAFIEKEN, KAARTEN EN
NEURALE NETWERKEN

FERNANDO CORBALAN

CARLOS MADRID

37817 ISBN: 978-94-6359-294-9
175 x 235 mm 144 p.

geb

€ 9,95

€ 9,95

HET GEHEIME LEVEN VAN
GETALLEN

MARIA ISABEL BINIMELIS BASSA

geb

CLAUDI ALSINA

geb

€ 9,95

FRACTALE MEETKUNDE

37802 ISBN: 978-90-8998-676-4
175 x 235 mm 158 p.

geb

€ 9,95

NIET-EUCLIDISCHE MEETKUNDE

JOAN GOMEZ

37812 ISBN: 978-90-8998-686-3
175 x 235 mm 144 p.

geb

€ 9,95

DE WISKUNDE VAN MUZIEK

DE VIERDE DIMENSIE

JAVIER ARBONÉS, PABLO MILRUD

RAUL IBANEZ

JOAQUIN NAVARRO

37816 ISBN: 978-94-6359-296-3
175 x 235 mm 156 p.

€ 9,95
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geb

37811 ISBN: 978-90-8998-685-6
175 x 235 mm 150 p.

€ 9,95

geb

37805 ISBN: 978-90-8998-679-5
175 x 235 mm 150 p.

€ 9,95

geb

37813 ISBN: 978-90-8998-687-0
175 x 235 mm 160 p.

€ 9,95

geb

37807 ISBN: 978-90-8998-681-8
175 x 235 mm 160 p.

geb

€ 9,95
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RUTH SHEPPARD

FREUD

De man, de wetenschapper en de geboorte van de psychoanalyse.
Sigmund Freud staat bekend als de vader van de psychoanalyse’. Hij ontwikkelde
baanbrekende therapeutische methoden, zoals gesprekstherapie, vrije associatie
en droomduiding, die zouden leiden tot een beter begrip van het onbewuste, de
psyche en de werking van het brein.
Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s en reproducties van bijzondere
documenten met Freuds aantekeningen, dagboeknotities en tekeningen. Freud
vertelt hoe deze geniale psycholoog zijn theorieën ontwikkelde om zo te proberen
neurotische aandoeningen te genezen maar ook om tot groter zelfinzicht te
komen. Zijn theorieën maakten hem wereldberoemd.

DE STELLING VAN PYTHAGORAS

CLAUDI ALSINA

37806 ISBN: 978-90-8998-680-1
175 x 235 mm 152 p.

geb

€ 9,95

THOMAS EDISON

€ 9,95
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FERMATS ENIGMA

37809 ISBN: 978-90-8998-683-2
175 x 235 mm 144 p.

ALBERT VIOLANT I HOLZ

geb

€ 9,95

37753 ISBN: 978-90-8998-539-2
162 x 240 mm 248 p.

€ 9,95

geb

GRAHAM SOUTHORN, GILES SPARROW

geb

37843 ISBN: 978-90-8998-987-1
141 x 171 mm 256 p.

€ 7,95

176 pagina’s, 190 x 243 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-419-6
33975

€ 9,95

NATUURKUNDE 100 CONCEPTEN

DAVID J. KENT

geb

37810 ISBN: 978-90-8998-684-9
175 x 235 mm 152 p.

€ 9,95

NIKOLA TESLA

DAVID J. KENT

37795 ISBN: 978-90-8998-772-3
162 x 240 mm 260 p.

KEUZES EN STRATEGIEËN

JORDI DEULOFEU

geb

PSYCHOLOGIE 100 CONCEPTEN

FILOSOFIE

DR. CHRISTOPHER STERLING, DR. DANIEL
FRINGS

MICHAEL PICARD

37842 ISBN: 978-90-8998-774-7
141 x 171 mm 256 p.

37721 ISBN: 978-90-8998-276-6
147 x 216 mm 176 p.

€ 7,95

geb

€ 7,95

PSYCHOLOGIE

CHRISTIAN JARRETT, JOANNAH GINSBURG

geb

37734 ISBN: 978-90-8998-320-6
147 x 216 mm 176 p.

geb

€ 7,95
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POPULAIRE WETENSCHAP
RICHARD BROWN, DONALD MARRON, PETER DER MANUELIAN, ERIC SCERRI (E.D)

HUGH NEWMAN, HOWARD CROWHURST E.A.

KENNIS IN 30 SECONDEN

Hoe voorspel je eclipsen in Stonehenge? Waarom volgen de Carnacsteenrijen geologische breuklijnen? Was Avebury opzettelijk op één zevende van
een cirkel vanaf de noordpool geplaatst? Waarom zijn zo veel steencirkels eivormig
of afgeplat? Wat is de betekenis van de oeroude rotskunstontwerpen? Moet
je echt negentien jaar wachten om de afgelegen locatie Calanish te bezoeken?
Wat voerden de cirkelbouwers eigenlijk in hun schild? Dit zijn onze oudste
bouwwerken, onze eerste monumentale gedenktekens, onze oudste visuele kunst.
Dankzij de gedetailleerde informatie en zeldzame illustraties is Megalith een
tijdloos en waardevol boek voor iedereen die is geïnteresseerd in de prehistorie.

Deze rijk geïllustreerde toegankelijke gids vertelt u alles wat u moet weten, van
gentherapie tot de meest ingewikkelde wiskundige theorieën, het menselijke brein,
de keynesiaanse economie en meer. Verbreed je horizon en maak kennis met de
belangrijkste ideeën en vernieuwingen van onze beschaving.

NIEUW

410 pagina’s, 160 x 190 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-117-1
37798

480 pagina’s, 187 x 237 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-474-5
37781
september

€ 9,99

€ 19,95

TRIVIUM

QUADRIVIUM

JOHN MICHELL, RACHEL GRENON E.A.

37736 ISBN: 978-94-6359-139-3
GB 160 x 190 mm 410 p.

€ 9,99
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MEGALITH

MIRANDA LUNDY, DAUD SUTTON, ANTONY
ASHTON, JASON MARTINEAU, JOHN MARTINEAU

geb

37719 ISBN: 978-90-8998-303-9
160 x 190 mm 410 p.

geb

€ 9,99
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POPULAIRE WETENSCHAP

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
EN ROBOTICA IIN 30 SECONDEN

RICHARD BROWN

WISKUNDE IN 30 SECONDEN

37773 ISBN: 978-94-6359-327-4
187 x 237 mm 160 p.

37725 ISBN: 978-90-8998-299-5
187 x 237 mm 160 p.

ANTROPOLOGIE IN
30 SECONDEN

LUIS DE MIRANDA

geb

SIMON UNDERDOWN

geb

37768 ISBN: 978-94-6359-068-6
187 x 237 mm 160 p.

geb

37767 ISBN: 978-94-6359-007-5
187 x 237 mm 160 p.

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

HET OUDE EGYPTE IN
30 SECONDEN

FORENSISCHE WETENSCHAP IN
30 SECONDEN

WETENSCHAPPELIJKE
THEORIEËN IN 30 SECONDEN

ERIC SCERRI

37769 ISBN: 978-94-6359-066-2
187 x 237 mm 160 p.

€ 9,95

SUE BLACK, NIAMH NIC DAÉID

geb

37770 ISBN: 978-94-6359-099-0
187 x 237 mm 160 p.

€ 9,95

geb

GENETICA IN 30 SECONDEN

JONATHAN, MATTHEW WEITZMAN

DAVID BOYLE

€ 9,95

PETER DER MANUELIAN

62

GROTE UITVINDINGEN IN
30 SECONDEN
geb

37766 ISBN: 978-90-8998-878-2
187 x 237 mm 160 p.

geb

€ 9,95

ELEMENTEN IN 30 SECONDEN

ECONOMIE IN 30 SECONDEN

DONALD MARRON

PAUL PARSONS (ED.)

37730 ISBN: 978-90-8998-400-5
187 x 237 mm 160 p.

€ 9,95

geb

37729 ISBN: 978-90-8998-386-2
187 x 237 mm 160 p.

€ 9,95

geb

37756 ISBN: 978-90-8998-702-0
187 x 237 mm 160 p.

geb

€ 9,95
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JAZZ IN 30 SECONDEN

POPULAIRE WETENSCHAP

OPERA IN 30 SECONDEN

DAVE GELLY

FREUD - EEN VISUELE
INTRODUCTIE

HUGO SHIRLEY

ETHIEK - EEN VISUELE
INTRODUCTIE

STEPHEN WILSON, OSCAR ZARATE

37755 ISBN: 978-90-8998-697-9
187 x 237 mm 160 p.

geb

€ 9,95

37749 ISBN: 978-90-8998-696-2
187 x 237 mm 160 p.

KUNST IN 30 SECONDEN

DAVE ROBINSON, CRIS GARRATT

37868 ISBN: 978-94-6359-197-3
130 x 185 mm 176 p.

WHISKY IN 30 SECONDEN

CHARLES MACLEAN

flexi

€ 9,95
64

geb

37765 ISBN: 978-90-8998-877-5
187 x 237 mm 160 p.

€ 9,95

geb

37869 ISBN: 978-94-6359-198-0
130 x 185 mm 176 p.

flexi

37870 ISBN: 978-94-6359-199-7
130 x 185 mm 176 p.

flexi

€ 6,95

€ 6,95

€ 6,95

PSYCHOTHERAPIE - EEN VISUELE
INTRODUCTIE

HEIDEGGER - EEN VISUELE
INTRODUCTIE

WITTGENSTEIN - EEN VISUELE
INTRODUCTIE

IVAN WARD, OSCAR ZARATE

37771 ISBN: 978-94-6359-098-3
187 x 237 mm 160 p.

CATHIA JENAINATI, JUDY GROVES

geb

€ 9,95

LEE BEARD

FEMINISME - EEN VISUELE
INTRODUCTIE

37871 ISBN: 978-94-6359-200-0
130 x 185 mm 176 p.

€ 6,95

flexi

JEFF COLLINS, HOWARD SELINA

37867 ISBN: 978-90-8998-854-6
130 x 185 mm 176 p.

€ 6,95

JOHN HEATON, JUDY GROVES

flexi

37866 ISBN: 978-90-8998-853-9
130 x 185 mm 176 p.

flexi

€ 6,95
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SANDRA HEMPEL

SOPHIE CORNISH-KEEFE

Dit boek biedt een overzicht van de verspreiding van epidemieën in de loop van
de geschiedenis – van de pest die in de veertiende eeuw verwoestend huishield
in Europa en de dodelijke cholera-uitbraken in de negentiende eeuw tot aan de
aidsepidemie van de jaren tachtig, het ebolavirus dat vanuit Afrika om zich heen
greep en de rampzalige verspreiding van zika in Brazilië.

Stretchen is het doelgericht verlengen van je spieren om je flexibiliteit te vergroten
en het bewegingsbereik van je gewrichten te verbeteren. Het is een belangrijk
onderdeel van elk trainings- en revalidatieprogramma. Met stretchen warm je je
spieren op voorafgaand aan een sportactiviteit, waardoor je het risico op blessures
en spierpijn verkleint. Regelmatig stretchen is ook een effectieve en ontspannende
manier om de effecten van een zittend beroep te compenseren.

ATLAS VAN ZIEKTEN EN
EPIDEMIEËN

Met behulp van geschiedkundige illustraties en een combinatie van historische
kaarten en nieuwe kaarten met actuele gegevens geeft de Atlas van ziekten en
epidemieën inzicht in het verloop van de meest virulente en dodelijke pandemieën
uit de geschiedenis. Ontdek hoe ziekten de loop der tijd hebben beïnvloed, hebben
geleid tot nieuwe medische ontdekkingen en lees hoe kaarten en plattegronden
een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij het voorkomen en genezen van
ziekten.

224 pagina’s, 177 x 236 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-365-6
54808

€ 12,95

ULTIEME GIDS VOOR REKEN STREKOEFENINGEN

NIEUW
Reeds aangeboden

Dit boek bevat 160 verschillende stretchoefeningen. Met stapsgewijze instructies
en anatomische illustraties die de geactiveerde spieren laten zien, biedt het alles
om je lichaam flexibel te houden en goed toegerust voor je dagelijkse activiteiten.

396 pagina’s, 235 x 285 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-393-9
53416

€ 19,95

HOLLIS LIEBMAN

ULTIEME GIDS VOOR
KRACHTTRAINING

Krachttraining is een van de belangrijkste onderdelen van een trainingsprogramma.
Met een zorgvuldig opgesteld trainingsprogramma bereik je efficiënt, snel en
vooral veilig een strak lichaam en word je over de gehele linie fitter. Dit boek biedt
tientallen oefeningen voor beginners, gevorderden en iedereen daartussenin. Of je
nu een getraind sporter bent of gewoon wat gezonder en actiever wilt zijn, in dit
boek vind je alle inspiratie voor je volgende work-out.

NIEUW
Reeds aangeboden

DE ATLAS VAN HET MENSELIJK
LICHAAM

P. CARTER, K. RUSSELL

BREIN IN BALANS

53302 ISBN: 978-90-8998-751-8
230 x 300 mm 224 p.

53803 ISBN: 978-94-6359-178-2
190 x 245 mm 160 p.

JANET PARKER (ED.)

€ 9,
66

95

pb

€ 7,

95

pb

396 pagina’s, 235 x 285 mm
gebonden
ISBN: 978-94-6359-396-0
53417

€ 19,95
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ENCYCLOPEDIE VAN ANATOMIEOEFENINGEN

HOLLIS LANCE LIEBMAN

53410 ISBN: 978-94-6359-249-9
235 x 285 mm 392 p.

geb

HET COMPLETE ANATOMIE
STUDIEBOEK

KEN ASHWELL

53414 ISBN: 978-94-6359-268-0
215 x 280 mm 368 p.

€ 19,95

€ 19,95

FYSIOLOGIE - WERK- EN KLEURBOEK VOOR ZELFSTUDIE

KEN ASHWELL

53314 ISBN: 978-90-8998-869-0
220 x 275 mm 192 p.

53315 ISBN: 978-90-8998-860-7
137 x 165 mm 432 p.

€ 12,95
68

DR. ABBY ELLSWORTH

ANATOMIE VAN PILATES

53413 ISBN: 978-94-6359-265-9
215 x 275 mm 192 p.

53309 ISBN: 978-90-8998-700-6
219 x 275 mm 160 p.

ANATOMIE VAN YOGA

pb

€ 12,95

ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

pb

pb

LORETTA WOLLERING

pb

53305 ISBN: 978-90-8998-537-8
216 x 275 mm 160 p.

pb

€ 9,95

€ 9,95

ANATOMIE VAN OEFENINGEN
VOOR GEZONDE GEWRICHTEN

ANATOMIE VAN OEFENINGEN
VOOR EEN GEZOND HART

MICHAEL JEROME

€ 9,95

ANATOMIE VAN TAI CHI

DR. ABIGAIL ELLSWORTH

RENÉ FESTER-KRATZ

JAMES HICKS

pb

BIOLOGIE WERK- EN KLEURBOEK
VOOR ZELFSTUDIE

53319 ISBN: 978-90-8998-977-2
216 x 275 mm 192 p.

pb

€ 9,95
53406 ISBN: 978-94-6359-022-8
222 x 281 mm 192 p.

€ 14,95

53408 ISBN: 978-94-6359-108-9
216 x 275 mm 192 p.

pb

€ 9,95

MICHAEL JEROME

53318 ISBN: 978-90-8998-976-5
216 x 275 mm 192 p.

pb

€ 9,95
geb

53407 ISBN: 978-94-6359-021-1
222 x 281 mm 192 p.

€ 14,95

geb
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ANTJE SCHULZE, DULCE JIMENEZ

LOIS BLYTH

Hulp bij meer dan 50 pijn- en gezondheidsklachten!

Als je een uur lang geluk wilt, doe dan een dutje.

Yoga is niet alleen goed om te ontspannen en te aarden; yoga doet veel meer!
Dit boek laat je aan de hand van meer dan 200 foto’s zien hoe je de meest
voorkomende dagelijkse klachten snel en gemakkelijk onder controle kunt krijgen.
De meer dan 100 eenvoudig te begrijpen oefeningen worden aangevuld met
een profylactische oefeningenreeks en vele tips. Met behulp van het praktische
weekprogramma kun je je eigen oefen- en gezondheidsprogramma samenstellen
en zorg je ervoor dat je gezond en evenwichtig door het leven gaat.

Als je een dagje geluk wilt, ga dan vissen.

PIJN VERLICHTEN MET YOGA

GELUK

Als je een maand lang geluk wilt, ga dan trouwen.
Als je een jaar lang geluk wilt, erf een fortuin.
Als je een leven lang geluk wilt, help een ander.

Namasté!

128 pagina’s, 185 x 240 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-464-6
53804

176 pagina’s, 145 x 145 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-433-2
51230

€ 7,95

€ 4,95

ANNA BLACK

MINDFULNESS

Ben tevreden en voel je voldaan door alledaagse activiteiten.
Geef gehoor in plaats van een reactie.
Ga verstandig om met stress en moeilijkheden.
Vertrouw op je innerlijke wijsheid

501 YOGA-OEFENINGEN

501 HIGH INTENSITY INTERVALOEFENINGEN

NAINCY J. HAJESKI

CHARLOTTE VAN AUSSEL

53411 ISBN: 978-94-6359-253-6
212 x 274 mm 192 p.

€ 9,
70

95

pb

53412 ISBN: 978-94-6359-254-3
212 x 274 mm 192 p.

€ 9,

95

pb

208 pagina’s, 145 x 145 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-437-0
51231

€ 4,95
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STEPHANIE BROOKES

MEDITATIE

Korte, effectieve meditaties voor ontspanning in het dagelijks leven.
Oefeningen om volop in het heden aanwezig te zijn.
Werken aan een betere concentratie en een groter zelfbewustzijn.
Meer waardering krijgen voor jezelf en het leven in het algemeen.

YOGA

192 pagina’s, 145 x 145 mm
paperback
ISBN: 978-94-6359-440-0
51232

52721 ISBN: 978-90-8998-752-5
161 x 205 mm 224 p.

RUST

ENERGIE

KIM DAVIES

€ 4,
72

95

pb

geb

51223 ISBN: 978-94-6359-404-2
140 x 170 mm 160 p.

€ 4,

95

geb

€ 6,95

pb

52736 ISBN: 978-94-6359-091-4
161 x 205 mm 224 p.

€ 6,95

pb

TAI CHI

DAWNE KOVAN

pb

52733 ISBN: 978-94-6359-088-4
161 x 205 mm 224 p.

€ 6,95

NUMEROLOGIE

CATHY MEEUS

52735 ISBN: 978-94-6359-090-7
161 x 205 mm 224 p.

52723 ISBN: 978-90-8998-754-9
161 x 205 mm 224 p.

STEPHANIE NORRIS

€ 6,95

SHIATSU

OLIVER LUKE DELORIE

CHAKRA'S

C. MCLAUGHLIN, N. HALL

€ 6,95

€ 4,95

51224 ISBN: 978-94-6359-406-6
140 x 170 mm 160 p.

REFLEXOLOGIE

JENNIE BITTLESTON

KIM DAVIES, SIMON ROBINS

pb

52731 ISBN: 978-90-8998-932-1
161 x 205 mm 224 p.

pb

€ 6,95
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KIMBERLY MAROONEY

ENGELEN
Engelen is een krachtige handreiking tot de weg die ons hart moet afleggen om het
spirituele huis te bereiken. Met deze mooi uitgevoerde set, bestaande uit een boek
en een prachtige set kaarten, bent u in staat een vloeiende, helende en liefdevolle
relatie met het engelenrijk aan te gaan.

NIEUW

BACH-BLOESEM THERAPIE

KLEURENTHERAPIE

JEREMY HARWOOD

52728 ISBN: 978-90-5764-033-9
161 x 205 mm 224 p.

AROMATHERAPIE

STEPHANIE NORRIS

pb

€ 6,95

52732 ISBN: 978-90-8998-934-5
161 x 205 mm 224 p.

JENNIE HARDING

pb

€ 6,95

52729 ISBN: 978-90-8998-905-5
161 x 205 mm 224 p.

pb

€ 6,95

148 pagina’s, 165 x 205 mm
doos
ISBN: 978-90-5764-343-9
51801
september

€ 14,95

Deze set bevat 44 engelenkaarten, stuk voor stuk prachtige reproducties van
meesterwerken, waarbij zowel de naam als de waarde van elke engel is vermeld.
De afbeeldingen zijn zorgvuldig gekozen om u de spiritualiteit en de kracht van elke
engel te laten voelen. Voor de kaarten zijn werken gebruikt van meesterschilders
als Rembrandt, Van Gogh, Lippi, Raphael, Angelico en Blake.
Het 150 bladzijden tellende boek geeft een dieptebeschrijving van elke engel en
leert hoe u de waarde van elke engel in uw persoonlijke leven kunt introduceren.
Er zijn negen manieren om de kaarten te gebruiken en te interpreteren, variërend
van het trekken van een enkele kaart tot het leggen van ingewikkelde patronen.
Alle sacramenten en legpatronen zijn ontworpen om u te laten doordringen met de
heilige waarde van spirituele relaties, gevoelens en denkbeelden.
De engelen zijn boodschappers van healing, geluk, vergeving, liefde, moed en
voorspoed. Kimberley Marooney nodigt u uit mee te gaan op weg naar het geluk,
aan de hand van dit inspirerende en prachtige middel tot zelfbewustzijn.
Nadat Kimberley Marooney op een ernstig ziekbed de kracht en liefde van engelen
mocht ervaren, besloot ze ENGELEN te ontwikkelen. Kimberley, net als haar familie
een toegewijde gelovige, wijdt zich volledig aan het helpen van anderen, opdat
ook zij de aanwezigheid van God en de helende kracht van zijn liefde mogen
ervaren.

ENGELEN, HEILIGEN & GODEN

SUSAN GREGG

KRISTALGRIDS

MINDFULNESS VOOR
STEDELINGEN

KIERA FOGG

LUCY ANNA SCOTT

54807 ISBN: 978-94-6359-338-0
135 x 210 mm 224 p.

€ 9,95
74

geb

56011 ISBN: 978-94-6359-186-7
203 x 229 mm 128 p.

€ 9,95

pb

51220 ISBN: 978-94-6359-155-3
113 x 135 mm 160 p.

geb

€ 5,95
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VARIA
CLAIR GOODCHILD

BEROEMDE PAREN HET ANDERE MEMOSPEL

KLASSIEKE ANATOMIE TAROT
Verlevendig je readings met dit exclusieve tarotdeck met klassieke anatomische
illustraties en verfijnde botanische tekeningen. In de begeleidende gids staan
verhelderende interpretaties van elke kaart en vele manieren om het deck te
gebruiken voor zelfontdekking en persoonlijke groei. Deze creatieve interpretatie
van de tarot is een onmisbaar en toegankelijk instrument voor de moderne
tarotlezer.

NIEUW

Laat je mensenkennis zien met dit memospel van de beroemdste koppels ter
wereld. Wie is samen met wie? Wie deelt wat met wie? Vorm zoveel mogelijk
matches en troef je tegenstander af met je kennis! De speler met het grootste
aantal paren is dé relatiedeskundige van het spel!

Overzichtelijke gids van 80 bladzijden & 78 geïllustreerde tarotkaarten!
Auteur Claire Goodchild is een meermaals bekroonde kunstenaar gespecialiseerd
in de tarot en astrologie en oprichter van haar bedrijf Black and the Moon. Ga
voor nog meer magie naar blackandthemoon.com.
80 pagina’s, 160 x 210 x 38 mm
doos
ISBN: 978-94-6359-401-1
54817

50 kaarten, 145 x 100 x 50 mm
doos
ISBN: 978-94-6359-486-8
57052
oktober

€ 9,95

€ 14,95
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VARIA

NIEUW

VARIA

UITVINDERS - HET ANDERE
MEMOSPEL

YOGA - HET ANDERE
MEMOSPEL

Wie heeft het uitgevonden? Laat je algemene kennis zien met dit memospel van
de spannendste uitvindingen ter wereld. Wie heeft wat uitgevonden? Vorm zoveel
mogelijk matches en troef je tegenstander af met je kennis! De speler met het
grootste aantal paren is dé expert van het spel!

Laat je kennis van yoga zien met dit memospel van yogahoudingen en Sanskritische
termen. Welke houding hoort bij welk woord in het Sanskriet? Vorm zoveel
mogelijk matches en troef je tegenstander af met je yogakennis! De speler met het
grootste aantal paren is dé yogi van het spel!

NIEUW

50 kaarten, 145 x 100 x 50 mm
doos
ISBN: 978-94-6359-489-9
57053
oktober

50 kaarten, 145 x 100 x 50 mm
doos
ISBN: 978-94-6359-492-9
57054
oktober

€ 9,95

€ 9,95

neerwaartse hond

adho mukha svanasana

HERDRUK

78

KUNST - HET ANDERE
MEMOSPEL

AUTO'S - HET ANDERE
MEMOSPEL

57051 ISBN: 978-94-6359-317-5 ds
145 x 100 x 50 mm 50 kaarten jun

57050 ISBN: 978-94-6359-314-4
145 x 100 x 50 mm 50 kaarten

€ 9,95

€ 9,95

ds
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VARIA

MINI - 60 JAAR

MOTO GP

GILES CHAPMAN

46005 ISBN: 978-94-6359-258-1
245 x 285 mm 176 p.

PHIL WAIN

geb

€ 19,95

CANNABIS KWEKEN

€ 7,95
80

geb

€ 19,95

JOINTS DRAAIEN

CHRIS STONE

41414 ISBN: 978-90-8998-970-3
148 x 212 mm 128 p.

46004 ISBN: 978-94-6359-135-5
253 x 298 mm 224 p.

CHRIS STONE

pb

41415 ISBN: 978-90-8998-973-4
148 x 212 mm 128 p.

€ 7,95

pb

CONTACTGEGEVENS
Librero Nederland b.v.
Mgr. Zwijsenplein 2
5331 BG Kerkdriel
T. 0418 63 66 66
info@librero.nl

verkoop:
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5 exemplaren

afkortingen:
pb
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geb
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paperback
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