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De Zamperini legende
Mijn genen en ik
'Nosferatu Joe Hill is een meesterwerk. Time Magazine NOS4A2 is het kenteken van een heel slechte auto,
bestuurd door een heel slechte man: de 140-jarige Charles Manx. Charlie houdt zoveel van kinderen, dat hij ze
meeneemt naar een plek die hij Kerstland noemt, 'waar het verboden is ongelukkig te zijn!' Er is nog nooit een
kind teruggekomen, behalve één meisje, Victoria McQueen. Dat was echter lang geleden. En het enige meisje dat
ooit aan Charlies ongebreidelde gruwel is ontkomen, is nu volwassen en probeert hem wanhopig te vergeten.
Maar Charlie Manx denkt nog steeds aan de bijzondere Victoria. En nu ronkt hij weer rond in zijn NOS4A2, op
jacht En hij zal pas stoppen als hij wraak heeft genomen. Hij is op zoek naar iets heel bijzonders, iets wat Victoria
nooit zal kunnen vervangen. Het gevolg is een strijd op leven en dood Nosferatu is een griezelig goede thriller die
je diep de donkere kant van de verbeelding in trekt. 'Huiveringwekkend eng.' USA Today `Dit is Hills magnum
opus, een ongelooflijk boek, even fantastisch als gruwelijk. Eenmaal begonnen met lezen is het onmogelijk te
stoppen.' Geek Magazine Joe Hill (1972) is de gelauwerde schrijver van onder andere Zwart hart en Hoorns, dat
is verfilmd met Daniel Radcliffe in de hoofdrol. Hill is ook de schrijver van de comics Locke & Key. Samen met
Stephen King schreef hij de novellen Hoogste versnelling en Het hoge gras.

Inheritance
Je ogen heb je van je vader. Je lach van je moeder. Maar waarom verschillen jullie zo in lengte? En is intelligentie
ook erfelijk?Sinds het menselijk genoom in kaart is gebracht, weten we: de mens is opgebouwd uit een mozaïek
van DNA dat we van onze voorouders hebben meegekregen. Wie we zijn, wordt voor een groot deel door deze
kleine stukjes bepaald. Maar we erven niet alleen onze bouwstenen, maar ook microben, gedrag en
technologieën.Dat we weten hoe we onze genen moeten lezen, betekent ook dat we ze kunnen manipuleren. We
zetten niet alleen de wereld naar onze hand, maar ook onszelf. Ook onze toekomst, zowel voor de mens als soort
als voor onszelf, staat in ons DNA geschreven. Wij zijn onze genen.Carl Zimmer neemt ons mee op een reis door
onze genen. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Hoe zijn we geworden wie we nu zijn? En hoe ziet onze
toekomst eruit? Ze heeft haar moeders lach is het alomvattende verhaal over wat we krijgen van onze
voorouders, wat we doorgeven aan onze kinderen en over mens zijn.Over Ze heeft haar moeders lach'Een
briljante publicatie' - NBD Biblion

Incognito
Tara had now been out of my care for nearly a year and it was becoming increasingly difficult to recognize her
pugmarks. It was therefore essential to get a photograph which would prove beyond doubt that the tigress in the
neighbourhood was indeed the one that I had reared at Tiger Haven. The stripe pattern in tiger’s changes with
growth and age but the cheek stripes and the eye spots, though asymmetrical, are immutable. This is an
anthology on the tiger in India. The contributors come from various walks of life (conservation, wildlife, ecology,
photography and film-making) bound by a common interest in the tiger. Jim Corbett was a hunter turned
conservationist who edited India’s first magazine on the subject; his ‘Chowgarh Tigers’ is the sole hunting story
written in a different age of changing circumstances by a man who forsaw the possible extinction of the tiger, but
reacted violently because of the involvement of the human element. Nicholas Courtney is a writer, broadcaster
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and documentary film-maker. Valmik Thapar is a photographer, documentary film-maker and writer. Fiona
Sunquist is a wildlife writer and photographer. Mel Sunquist is a wildlife ecologist. In the modern context the
extinction of this glamourous cat is a spectre that haunts all of us. The magnitude of this loss will make itself felt
only when the species is in limbo. It behoves civilised humanity to ensure the tiger’s survival, and the great
forests he needs to live in, and of which he is the symbol.

The Better Half
Een fascinerende ontdekkingsreis naar ons onderbewustzijn Waarom kunnen sommige mensen geuren horen?
Waarom remmen we nog voor we een plotse tegenligger echt hebben gezien? Waarom is het zo moeilijk om iets
geheim te houden? En moeten we onze visie op de vrije wil helemaal herzien? Lange tijd moesten
wetenschappers zich beroepen op inventieve manieren om een inkijk te krijgen in de 'black box' van onze
hersenen. Maar dankzij de vooruitgang van allerlei beeldvormingstechnieken is ook de kennis over onze
hersenen exponentieel toegenomen. Neurowetenschapper David Eagleman ontsluiert in Incognito de 'verborgen
agenda' van ons brein en ontrafelt vreemde fenomenen zoals het effect van drugs, gezichtsbedrog, synesthesie,
de gevolgen van hersenbeschadiging en kunstmatige intelligentie, maar evengoed de complexe processen die
nodig zijn om alledaagse fenomenen zoals autorijden tot een goed einde te brengen. In deze New York Timesbestseller slaagt Eagleman erin om de moeilijkste concepten in mensentaal uit te leggen. Verhelderend, amusant
en perfect onderbouwd: Incognito is niet toevallig door diverse media verkozen als een van dé boeken van het
jaar!

New Meanings of Death
Wetenschappelijk bewijs voor de genetische superioriteit van vrouwen 'Sharon Moalem biedt een intrigerende
theorie over hoe vrouwen dankzij twee X-chromosomen in alles een voorsprong hebben, van kleuren waarnemen
tot het coronavirus.' – The Guardian Vrouwen leven langer dan mannen. Ze hebben een sterker immuunsysteem.
Ze zijn beter bestand tegen kanker en uithongering, en zien de wereld zelfs in meer kleuren. Kortom: vrouwen
overtreffen mannen in elk stadium van hun leven. Waarom is dat zo? En waarom leren wij het
tegenovergestelde? Om dit uit te vinden dook gerenommeerd wetenschapper en arts dr. Sharon Moalem in de
wondere wereld van de medische wetenschap. Op basis van onthullende casestudies, fascinerende
praktijkvoorbeelden en zijn eigen ervaringen met patiënten schetst hij een revolutionair beeld van de mensheid en
ons voortbestaan. Het antwoord, zo ontdekte hij, ligt in onze genen: twee X-chromosomen zijn uitermate voordelig
voor de overlevingskans. In Het sterke geslacht legt Moalem op heldere en pakkende wijze uit waarom vrouwen
genetisch gezien zegevieren op gebieden als veerkracht, intellect en weerstand. Daarnaast pleit hij voor een
nieuwe aanpak in de geneeskunde – een waarin vrouwen niet langer op de achtergrond blijven maar eindelijk
centraal komen te staan.

Ze heeft haar moeders lach
Siddhartha Mukherjee onderzoekt aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis - een verleden vol
geestesziekte en psychische aandoeningen - de menselijke erfelijkheid en het effect ervan op onze levens,
persoonlijkheden, keuzes en lotsbestemmingen. In weergaloos proza beschrijft hij het eeuwenlange onderzoek
naar de erfelijkheidskwestie - van Aristoteles en Pythagoras via Mendel en Darwin tot aan de revolutionaire
eenentwintigste- eeuwse vernieuwers die het menselijk genoom in kaart brengen. In 'Het gen. Een intieme
geschiedenis' verweeft Mukherjee wetenschap en sociale historie met een persoonlijk verhaal, om een
onthullende en magistrale geschiedenis te schrijven waarin een wetenschappelijke abstractie tot leven komt. Het
boek is onmisbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de morele complexiteit van de huidige
wetenschappelijke mogelijkheden om het menselijk genoom te lezen en te schrijven, en voor iedereen die zich
bezorgd afvraagt wat de toekomst van de mens behelst.

Vertrouwde en vreemde dingen
This book explores cultural evolution and the meaning of the word 'natural'. We are at the crossroads of a major
transformation. Why is our current time so important in the history of man? We are at a point where we may be
the last generation that is not partially or fully bionic. The last natural man: natural in what way? What is
“natural”? Is it a catch phrase like “integrative” or “holistic” that transmits a certain magical warm glow? If the
word “natural” was a plant, it would be beautiful, green, luxuriant, and edible.Does it mean we are the last to not
replace or modify our parts? What about laser surgery? Knee or hip replacement? Botox and fillers? Chemical
therapy? Or a directional chip in the brain?Do we really mean the very last natural man? Cultural evolution has
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been the major driving force over the last several thousand years and enormous in its influence compared to
almost invisible changes in our physical adaptations. If cultural and religious evolution was the driver for human
history, are we now entering the phase of physical transformation – where humanity refuses to accept mortality
and seeks to make changes to defeat nature. In this book the authors are describing a paradigm shift of all of
humanity—just as hunter-gatherers had their stellar features, the future man will have many attractive qualities,
even if many artificial. We are often balancing on the precipice between science and science fiction, now ready to
tip the scales and slide comfortably into the future of great discoveries and wonderful changes. But are these
changes all for the good? What will being human mean? "A lively, superbly informed, compassionate conversation
between two accomplished physician-writers about the human past and the human future, carefully grounded in
the sciences of medicine and evolution. If you care about who we are and what may save us from ourselves, read
this enormously informative and entertaining book." Melvin Konner, MD, PhD, author of The Tangled Wing:
Biological Constraints on the Human Spirit and Women After All: Sex, Evolution, and the End of Male Supremacy

Zwarte gaten blues
A groundbreaking book that will transform how we understand ourselves and our families by revealing that
everything we thought we knew about genetics is wrong. Your experiences, no matter how seemingly
inconsequential - from bullies to crushes to what you eat for dinner - have all left an indelible mark within you. And
more importantly, within your genes. Inheritance is a guidebook for change. No longer do we have to settle for
what we've been given. We can write our own story. We're taught that we don't have much of a choice in the
matter of what we get or what we give, because our genetic legacy was fixed when our parents conceived us. But
that's all wrong. Our genes are constantly on the move, some are turning on while others are turning off, all in
response to what you're doing, what you're seeing, and what you're feeling. And all of those things can be
changed, which means we can change. Genetically.

Wij waren de gelukkigen
In 1960 werd de voormalige nazileider Adolf Eichmann in Argentinië, waar hij sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog een anoniem bestaan had geleid, gekidnapt en naar Israël gesmokkeld. Daar stond hij in 1961
terecht voor ‘misdaden tegen de menselijkheid’. In opdracht van het tijdschrift The New Yorker woonde Hannah
Arendt het Eichmannproces in Jeruzalem bij. Haar toonaangevende en omstreden reportage biedt inzicht in zowel
het dagelijks verloop van het proces als in de grote onderwerpen die erachter schuilgingen: het wezen van de
gerechtigheid, de houding van het joodse leiderschap onder het naziregime, en het meest omstreden onderwerp
van alle: het wezen van het kwaad.

Nosferatu
“Read this book and discover sex again, but from a scientific perspective, and see why it evolved. It’s almost as
much fun, and needs less energy.” — Peter Macinnis, author of 100 Discoveries: The Greatest Breakthroughs in
History "How Sex Works manages to inject science writing with the prurient thrill of a gossip rag." —O magazine
Medical maverick and New York Times bestselling author of Survival of the Sickest Dr. Sharon Moalem presents
an insightful and engaging voyage through the surprising history and evolution of sexual reproduction. Fans of
Freakonomics, Blink, You: The Owner’s Manual, and Why Do Men Have Nipples will find many engaging insights
in How Sex Works.

Vis in een boom
Zwarte gaten zijn donker, de naam zegt het al. Als ze botsen, is daar niets van te zien. Toch komt bij een botsing
van zwarte gaten een onvoorstelbaar grote hoeveelheid kracht vrij. Einstein voorspelde, precies een eeuw
geleden, dat je zou moeten kunnen zien dat ruimte en tijd een beetje veranderen wanneer zo’n botsing
plaatsvindt. Een ‘zwaartekrachtgolf’, die veroorzaakt dat tijd en ruimte niet meer constant zijn. Maar hoe
observeer je zoiets? Wetenschappers zijn er tientallen jaren mee bezig geweest, en Janna Levin volgde hen op
de voet: van de eerste tekeningen tot aan meetapparatuur van 40 kilometer groot, midden in de woestijn. De
apparatuur werd aangezet. En vanaf dat moment was het afwachten. Zou er iets gebeuren? Had Einstein gelijk?
Iedereen dacht dat het jaren zou duren voordat de eerste resultaten binnenkwamen. Maar nog geen twee weken
later was er iets vreemds te zien

Beter / druk 1
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100 Questions and Answers about Congestive Heart Failure
Ervaringsverhalen door de Amerikaanse chirurg met praktijkvoorbeelden van 'beter' functionerende artsen.

Het Lichaam
Spinazie tussen je tanden bij een formele lunch, een zoen die op een mond belandt, over iemand praten terwijl hij
achter je staat of een glas wijn omgooien tijdens een date – ongemakkelijke momenten kennen we allemaal. Bij
twintig procent van de mensen wijkt het gedrag echter vaak af van de sociale norm omdat ze sociale signalen niet
oppikken en de vaardigheden die nodig zijn voor soepel verlopende sociale contacten niet onder de knie krijgen.
Zij lijden aan chronische awkwardness, sociale onhandigheid. Ty Tashiro beschrijft hoe je dankzij de
eigenschappen die je sociaal onhandig maken juist buitengewone prestaties kunt leveren – mensen met
awkwardness zijn vaak bijzonder getalenteerd.

Telefoon vanuit de hemel
In 1935 werd Ernst Gombrich, een toen 26-jarige doctor in de kunstgeschiedenis zonder uitzicht op een vaste
aanstelling, door een kennis uit de uitgeverijwereld gevraagd of hij een wereldgeschiedenis voor een jeugdig
publiek zou kunnen schrijven. Na niet meer dan zes weken had Gombrich de opdracht voltooid, en Eine kurze
Weltgeschichte für junge Leser, uitgegeven in Wenen, werd direct een succes in de Duitstalige landen. Mede
doordat het boek tijdens de oorlogsjaren door de nazis werd verboden omdat het te pacifistisch zou zijn, duurde
het tot de jaren zestig voor er een nieuwe druk verscheen. Tegen het einde van zijn lange leven bracht Gombrich
herzieningen aan in de tekst en besloot hij tot een Engelse vertaling. Inmiddels is Een kleine geschiedenis van de
wereld uitgegeven in meer dan 20 talen. Wat Gombrich voor ogen stond was op toegankelijke wijze het verhaal
vertellen van de mensheid vanaf het stenen tijdperk tot de atoombom. Het resultaat is een persoonlijk en helder
boek in 40 korte hoofdstukken over de oorlogen, kunstwerken en wetenschappelijke ontdekkingen die in de loop
der eeuwen de ijkpunten van onze geschiedenis werden. Een fantastisch en tijdloos overzicht voor zowel jongere
als oudere lezers. Ernst H. Gombrich (1909-2001), auteur van onder meer het internationale standaardwerk
Eeuwige schoonheid, was waarschijnlijk de beroemdste kunsthistoricus van zijn tijd. Hij werd geboren in Wenen,
verhuisde naar Londen in 1936, en werd op latere leeftijd directeur van het Warburg-instituut in Hamburg en
professor in de geschiedenis van de klassieke traditie aan de universiteit van Londen. Een briljant boek De
humane en warme toon van Een kleine geschiedenis van de wereld laat precies zien waarom Gombrich door zo
veel mensen in zijn leven werd bewonderd. Onweerstaanbaar. philip pullman, auteur van de noorderlicht-trilogie
Het waar gebeurde sprookje van hoe de mensheid zich ontwikkelde. die zeit

Popular Science Books
Here are some facts: Women live longer than men. They have stronger immune systems. They're better at
fighting cancer and surviving famine, and even see the world in a wider variety of colours. They are simply
stronger than men at every stage of life. Why is this? And why are we taught the opposite? To find out, Dr. Sharon
Moalem drew on his own medical experiences - treating premature babies in the neonatal intensive care unit;
recruiting the elderly for neurogenetic studies; tending to HIV-positive orphans in Thailand - and tried to
understand why in every instance men were consistently less likely to thrive. The answer, he discovered, lies in
our genetics: two X chromosomes offer a powerful survival advantage. With clear, captivating prose that weaves
together eye-opening research, case studies, diverse examples ranging from the behaviour of honeybees to
American pioneers, as well as experiences from his personal life and his own patients, Moalem explains why
genetic females triumph over males when it comes to resiliency, intellect, stamina, immunity and much more. He
also calls for a reconsideration of our male-centric, one-size-fits-all view of medical studies and even how we
prescribe medications - a view that still sees women through the lens of men.

All Or Nothing (Second Edition)
There are approximately 2.5 million cases of Hepatitis C in the United States and approximately 200 million
worldwide. Whether you're a newly diagnosed patient, a friend or relative of someone with Hepatitis C, this book
offers help. Written by two physicians from Lahey Clinic Medical Center, Dr. Fabry and Dr. Narasimhan, this book
provides authoritative, practical answers to the most common questions about Hepatitis C.

Een kleine geschiedenis van iedereen die ooit heeft geleefd
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In de lente van 1939 leidt de Joodse familie Kurc een redelijk normaal leven in Radom, Polen. Tot de oorlog
uitbreekt. De vijf broers en zussen raken over vijf werelddelen verspreid. Addy, musicus, weet een Braziliaans
visum te bemachtigen. Jakob gaat in het verzet. Mila verbergt haar dochter in een klooster buiten Warschau.
Genek belandt via een Siberisch strafkamp in Persië, waar hij zich aansluit bij het geallieerde leger. De zwangere
Halina vlucht te voet over de Oostenrijkse Alpen de vrijheid tegemoet.

De jongens uit Brazilie
Een kleine geschiedenis van iedereen die ooit heeft geleefd van Adam Rutherford is een adembenemende
ontdekkingsreis door de menselijke geschiedenis, voor iedereen die Harari’s Sapiens heeft gelezen. In onze
unieke genomen dragen we allemaal de geschiedenis van onze soort – geboorte, dood, ziekte, oorlog,
hongersnood, migratie en héél veel seks. Maar die verhalen zijn altijd verborgen gebleven – tot nu. Wie waren
onze voorouders? Waar kwamen ze vandaan? Genetici zijn plotseling historici geworden en het harde bewijs in
ons DNA heeft alles we dachten te weten over de afgelopen 100.000 jaar in een ander daglicht gesteld. De
bejubelde wetenschapper en schrijver Adam Rutherford zal je anders doen denken over neanderthalers, evolutie,
royalty, ras en zelfs roodharigen.

Awkward
The history of Europe's most controversial wrestling promotion: 1PW. The group employed the biggest stars in the
business and caused massive ripples throughout the industry. This fascinating tale delves deep behind the
scenes, interviewing ALL of the key players involved from all over the globe. Including: Chris Daniels, Abyss,
Steve Corino, Kid Kash, Nigel McGuinness, Doug Williams, Nunzio, Nova, Steven Gauntley, Tracy Smothers,
Jerry Lynn and over 40 more There are over 25 exclusive reviews of all the major events from Arnold Furious.
Also, there is a comprehensive results and title history guide. This is a fan's dream, looking in great detail at
everything from the wrestlers to the bookers to the promoters. No stone is left unturned and this book will
revolutionise the way people view pro wrestling in the UK. It does not matter if you know of or followed the
company at the time, any fan of pro wrestling will be captivated and fascinated by the content of this 300,000+
word epic.

The Last Natural Man
Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free
sources online. Commentary (books not included). Pages: 44. Chapters: 13 Things That Don't Make Sense, A
Briefer History of Time (Hawking and Mlodinow book), A Brief History of Time, A Child Is Born (book), A Short
History of Nearly Everything, A Universe from Nothing, Bad Science (book), Becoming Batman: The Possibility of
a Superhero, Big Bang (book), Chaos: Making a New Science, Collapse: How Societies Choose to Fail or
Succeed, Conscious Robots, Conversations on the Plurality of Worlds, Cosmos (book), Death from the Skies,
Decoding Reality, Dynamical Theory of Crystal Lattices, Fermat's Last Theorem (book), Five Equations That
Changed the World: The Power and Poetry of Mathematics, From Eternity to Here, George's Cosmic Treasure
Hunt, George's Secret Key to the Universe, George and the Big Bang, Guns, Germs, and Steel, Hyperspace
(book), Incognito: The Secret Lives of the Brain, Infinite Worlds: An Illustrated Voyage to Planets Beyond Our
Sun, Inventing Iron Man: The Possibility of a Human Machine, List of popular science books on evolution,
Mathematics and the Imagination (book), Microcosm: E. coli and the New Science of Life, Moonwalking with
Einstein, Out of the Cradle (book), Parallel Worlds (book), Physics of the Future, Power, Sex, Suicide:
Mitochondria and the Meaning of Life, Quantum (book), ReAction! Chemistry in the Movies, Sally Ride Science,
Science Friction: Where the Known Meets the Unknown, Seeds of Change: Five Plants That Transformed
Mankind, SuperFreakonomics, Survival of the Sickest (book), The Blind Watchmaker, The Brain That Changes
Itself, The Canon, The Code Book, The Five Ages of the Universe, The God Particle: If the Universe Is the
Answer, What Is the Question?, The Grand Design (book), The Greatest Show on Earth: The Evidence for
Evolution, The G Spot and Other Recent Discoveries About Human Sexuality, The Hidden

Hitlers gewillige beulen
A collection of articles by scientists, clinicians, and educators discussing clinical and empirical findings and new
perspectives on death.

Eichmann in Jeruzalem
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Hemodynamics and Cardiology, a volume in Dr. Polin’s Neonatology: Questions and Controversies Series, offers
expert authority on the toughest cardiovascular challenges you face in your practice. This medical reference book
will help you provide better evidence-based care and improve patient outcomes with research on the latest
advances. Reconsider how you handle difficult practice issues with coverage that addresses these topics head on
and offers opinions from the leading experts in the field, supported by evidence whenever possible. Find
information quickly and easily with a consistent chapter organization. Get the most authoritative advice available
from world-class neonatologists who have the inside track on new trends and developments in neonatal care.
Stay current in practice with coverage on issues such as the clinical implications of near-infrared spectroscopy in
neonates, MRI imaging and neonatal hemodynamics, and hybrid management techniques for congenital heart
disease.

The Honest Truth About Dishonesty
Whether you or a loved one has been diagnosed with congestive heart failure, the number and type of diagnosis
and treatment options can be overwhelming. This invaluable resource offers the guidance and advice you need.
Written by a prominent physician and by a leader in patient support for this devastating disease, 100 Questions &
Answers About Congestive Heart Failure gives you authoritative, practical answers to your questions, including
causes, diagnosis, treatment options, quality of life, care giving, sources of support, and much more.

How Sex Works
Een ontroerend en bekroond feel good verhaal voor ieder mens dat wel eens het gevoel heeft buiten de boot te
vallen of anders te zijn. 'Iedereen is goed in iets, op zijn eigen manier. Maar als je een vis in een boom laat
klimmen en hem daarop beoordeelt, zal hij zijn hele leven denken dat hij dom is.' - Albert Einstein Ally is slim. Slim
genoeg om iedereen voor de gek te houden. In welke klas ze ook terechtkomt, ze is kampioen in het voorkomen
dat iemand haar geheim ontdekt. Ze kan namelijk niet lezen. Maar dan krijgt ze een nieuwe meester. Hij begrijpt
dat er achter Ally’s stoerheid een ander meisje zit. Een meisje dat helemaal niet dom is, maar dyslectisch. Voor
Ally vallen alle puzzelstukjes langzaam op hun plaats. Haar zelfvertrouwen groeit en er gaat een wereld voor haar
open.

Slimmer sneller beter
De jongens uit Brazilië, uit 1976, is misschien wel het meest angstaanjagende boek uit het rijke oeuvre van Ira
Levin. Ex-nazikamparts dr. Josef Mengele werkt, ondergedoken in Zuid-Amerika, aan een weerzinwekkend
project. Waarom stuurt Mengele zes voormalige SS-officiers af op vierennegentig onschuldige oude mannen? En
waarom moeten zij op een bepaalde datum sterven? Nazi-jager Yakov Liebermann probeert in een race tegen de
klok de waarheid te achterhalen. Levin was meesterlijk in het bespelen van de grootste angsten van een wereld in
de greep van de Koude Oorlog.

The Better Half
Met deze verzameling van meer dan vijftig essays over politiek, fotografie, reizen, geschiedenis en literatuur,
maakt Teju Cole eens te meer duidelijk tot de krachtigste en origineelste stemmen van vandaag te horen. Pagina
na pagina ontdekt hij nieuwe manieren om te schrijven over kunst, mensen en historische momenten, met
onderwerpen als Virginia Woolf, Shakespeare, W.G. Sebald, Instagram, Barack Obama en Boko Haram. De
verhalen in Vertrouwde en vreemde dingen zijn overtuigend en erudiet en bieden de lezer de kans om deel uit te
maken van Teju Cole's universum en zijn haast grenzeloze enthousiasme en interesse voor de meest
uiteenlopende onderwerpen.

Het gen
Het geheim van productiviteit thuis en op het werk Voor iedereen die slimmer wil werken Iedereen zou meer
willen doen in minder tijd. Maar met simpelweg harder werken en meer to do-lijstjes alleen gaat dat niet lukken.
Essentieel is een verandering in hóé we denken, doelen formuleren, teams samenstellen en beslissingen nemen.
Dat is de prikkelende stelling van Charles Duhigg, auteur van de bestseller ‘De macht der gewoonte’. In
‘Slimmer sneller beter’ volgen we in acht casestudies het pad van enkele beroemde instellingen, die elk een
belangrijke verandering in hun werkproces implementeren. Zo leren we hoe Disney het team van Frozen wist te
prikkelen om sneller creativiteit tot stand te brengen door de juiste spanning te creëren, hoe het U.S. Marine
Corps haar basistraining omgooit met beter gemotiveerde rekruten als gevolg, en hoe zowel Toyota als de FBI de
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betrokkenheid en innovatiekracht van hun werknemers vergroten door de belangrijke beslissingen aan hen over
te laten. In ‘Slimmer sneller beter’ worden de key learnings van grote organisaties gepresenteerd in verrassende
verhalen. De nieuwsgierigheid van de auteur en het rijke onderzoek waar hij uit put leveren een boek vol
verrassende inzichten op. Hárder werken maakt organisaties en werknemers niet per se sneller en beter. Het
geheim van productiviteit zit hem in slímmer werken.

Betty
BILLY ARJAN SINGH’S TIGER BOOK
Leerden we op school niet altijd dat ons genetische lot al bij onze geboorte vaststaat? In Mijn genen en ik laat
Sharon Moalem zien dat het menselijk genoom oneindig veel veranderlijker en fascinerender is dan je
biologieleraar destijds beweerde. Zo mogen volwassenen die als kind gepest zijn wellicht hun trauma overwonnen
hebben, Moalem toont aan dat hun genen er voorgoed de littekens van dragen. De auteur en arts laat ons
kennismaken met zijn patiënten en hun unieke en complexe ziektebeelden, en toont op meeslepende wijze hoe
zeldzame genetische aandoeningen de sleutel kunnen vormen tot de gezondheid en het welzijn van iedereen. In
dit baanbrekende boek vervlecht Moalem op even originele als boeiende wijze geneeskunde, genetica,
geschiedenis en biologie om uit te leggen hoe onze genen ons leven veranderen en ons leven onze genen. Na
het lezen van Mijn genen en ik zal je kijk op je gezondheid en je leven niet meer hetzelfde zijn.

Feitenkennis
The New York Times bestselling author of Predictably Irrational and The Upside of Irrationality returns with
thought-provoking work to challenge our preconceptions about dishonesty and urge us to take an honest look at
ourselves. Does the chance of getting caught affect how likely we are to cheat? How do companies pave the way
for dishonesty? Does collaboration make us more honest or less so? Does religion improve our honesty? Most of
us think of ourselves as honest, but, in fact, we all cheat. From Washington to Wall Street, the classroom to the
workplace, unethical behavior is everywhere. None of us is immune, whether it's the white lie to head off trouble
or padding our expense reports. In The (Honest) Truth About Dishonesty, award-winning, bestselling author Dan
Ariely turns his unique insight and innovative research to the question of dishonesty. Generally, we assume that
cheating, like most other decisions, is based on a rational cost-benefit analysis. But Ariely argues, and then
demonstrates, that it's actually the irrational forces that we don't take into account that often determine whether
we behave ethically or not. For every Enron or political bribe, there are countless puffed résumés, hidden
commissions, and knockoff purses. In The (Honest) Truth About Dishonesty, Ariely shows why some things are
easier to lie about; how getting caught matters less than we think; and how business practices pave the way for
unethical behavior, both intentionally and unintentionally. Ariely explores how unethical behavior works in the
personal, professional, and political worlds, and how it affects all of us, even as we think of ourselves as having
high moral standards. But all is not lost. Ariely also identifies what keeps us honest, pointing the way for achieving
higher ethics in our everyday lives. With compelling personal and academic findings, The (Honest) Truth About
Dishonesty will change the way we see ourselves, our actions, and others.

Dog Man - De woef van de wildernis
Bill Bryson toont in 'Het lichaam' dat er geen wonderbaarlijker verhaal bestaat dan dat van ons eigen lichaam. In
zijn bestseller Een kleine geschiedenis van bijna alles maakte Bill Bryson de wetenschap over het ontstaan van
de wereld op onweerstaanbare wijze toegankelijk voor miljoenen lezers. Nu richt hij zijn aandacht op de kleinste
eenheid van ons bestaan: onszelf. Want elk mens is een universum op zich, bestaande uit 37,2 biljoen cellen. Als
je elke streng DNA uit onze cellen achter elkaar zou leggen, zou dat een lint opleveren van 16 miljard kilometer.
We worden bewoond door 40 000 soorten microben. En hoe vaak denk je dat je per dag met je ogen knippert?
Het antwoord: 14 000 keer, waardoor we zo’n 23 minuten per dag met gesloten ogen doorbrengen. In 'Het
lichaam' neemt Bryson ons mee op een fascinerend avontuur van kop tot teen. Uitzonderlijk rijk aan informatie,
onderhoudend, vol humor: dit is Bill Bryson op zijn best.

The Newborn Lung: Neonatology Questions and Controversies
This exciting new reference brings you information about the most controversial pulmonary challenges you face in
your practice. The book confidently tackles these subjects and gives seasoned advice on the latest diagnostic and
treatment strategies using evidence-based medicine wherever possible. It gives you the latest information you
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need to keep pace with the fast-paced, dynamic environment of neonatology. Addresses controversial topics head
on, so you can decide how to handle these difficult practice issues. Serves as the bridge between the latest
cutting-edge research and its application to clinical practice. Assembles a world-class group of neonatologists,
representing the true leaders of the specialty, to ensure the most authoritative content available.

Theatre Record
Logboek van een van de meest spectaculaire odyssees uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. In mei 1943 stort
een Amerikaanse bommenwerper in de Stille Oceaan en zinkt. Boven het oceaanoppervlak verschijnt het hoofd
van een jonge luitenant, de piloot van de bommenwerper, die verwoede pogingen doet om op een stuk drijvend
hout te klimmen. Zo begint een van de meest indrukwekkende odyssees van de Tweede Wereldoorlog.
Hoofdpersoon is Louis Zamperini, die als hardloper uitblinkt tijdens de Olympische Spelen in Berlijn en in de
Tweede Wereldoorlog uitgroeit tot een toonbeeld van wilskracht en doorzettingsvermogen.

100 Questions & Answers about Hepatitis C
Op eenvoudige vragen over wereldwijde trends geven we systematisch de verkeerde antwoorden. In
Feitenkennis legt hoogleraar Internationale Gezondheid en Hans Rosling uit waarom dit gebeurt. 'Een van de
belangrijkste boeken die ik ooit heb gelezen .' Bill Gates 'Iedereen zou dit boek moeten lezen.' de Volkskrant Op
eenvoudige vragen over wereldwijde trends geven we systematisch de verkeerde antwoorden. In Feitenkennis
legt hoogleraar Internationale Gezondheid en wereldfenomeen Hans Rosling uit waarom dit gebeurt. Hij
presenteert daarbij tien redenen en komt zo met een radicaal nieuwe verklaring. Ons probleem is dat we niet
weten wat we niet weten, en dat zelfs onze gissingen gebaseerd zijn op vooroordelen. Het blijkt dat onze wereld
in een veel betere staat verkeert dan we denken. Feitenkennis zit boordevol anekdotes, aangrijpende verhalen en
Roslings kenmerkende grafieken. Het is een inspirerend, onthullend en essentieel boek dat de manier waarop je
de wereld ziet compleet zal veranderen. 'Feitenkennis zorgt ervoor dat je zowel meer realistisch als meer hoopvol
naar de wereld kijkt. Een geweldig en belangrijk boek.' Ionica Smeets 'Zijn laatste boek over denkfouten zou
iedereen moeten lezen.' Martijn van Calmthout

Hemodynamics and Cardiology: Neonatology Questions and Controversies E-Book
A Guardian Book of the Week Longlisted for the PEN / E. O. Wilson Literary Science Writing Award An awardwinning physician and scientist makes the game-changing case that genetic females are stronger than males at
every stage of life Here are some facts: Women live longer than men. They have stronger immune systems.
They're better at fighting cancer and surviving famine, and even see the world in a wider variety of colors. They
are simply stronger than men at every stage of life. Why is this? And why are we taught the opposite? To find out,
Dr. Sharon Moalem drew on his own medical experiences - treating premature babies in the neonatal intensive
care unit; recruiting the elderly for neurogenetic studies; tending to HIV-positive orphans in Thailand - and tried to
understand why in every instance men were consistently less likely to thrive. The answer, he discovered, lies in
our genetics: two X chromosomes offer a powerful survival advantage. With clear, captivating prose that weaves
together eye-opening research, case studies, diverse examples ranging from the behavior of honeybees to
American pioneers, as well as experiences from his personal life and his own patients, Moalem explains why
genetic females triumph over males when it comes to resiliency, intellect, stamina, immunity and much more. He
also calls for a reconsideration of our male-centric, one-size-fits-all view of medical studies and even how we
prescribe medications - a view that still sees women through the lens of men. Revolutionary and yet utterly
convincing, The Better Half will make you see humanity and the survival of our species anew.

Het sterke geslacht
Deze spannende titel van Mitch Albom vertelt het verhaal van het stadje Coldwater in Michigan. Ex-gedetineerde
Sully, die terugkeert naar zijn geboorteplaats, merkt dat er iets heel vreemds gaande is. De bewoners in het
stadje ontvangen namelijk telefoontjes van overledenen! Zelfs zijn zoontje loopt met een speelgoedtelefoon op
zak in de hoop te horen van zijn overleden moeder. Al snel begint een toestroom van mensen naar Coldwater,
van mensen die hopen ook iets te horen vanuit de hemel en van de overledenen die zij missen. Sully heeft moeite
om het te geloven - hij is overtuigd dat er geen leven na de dood is. Hij moet en zal achter de waarheid komen
New York Times-bestsellerauteur Mitch Albom neemt ons in Telefoon vanuit de hemel mee in een verhaal over
geloof, twijfel en hoop. Mitch Albom (1958) is de Amerikaanse schrijver van de New York Times-bestseller ‘Mijn
dinsdagen met Morrie’, dat wereldwijd meer dan veertien miljoen keer verkocht werd. Onder leiding van niemand
minder dan Oprah Winfrey werd de roman verfilmd en ontving het vier Emmy Awards. In zijn romans schrijft
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Albom op inspirerende en waardige wijze over de dood en over de zin van het bestaan, waar zijn debuut ‘Vijf
ontmoetingen in de hemel’, met meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd, een prachtig voorbeeld
van is. Ook werd de verfilmde versie een echte kijkcijferhit op de Amerikaanse televisie met bijna 19 miljoen
kijkers. In totaal zijn er meer dan 39 miljoen van zijn boeken verkocht in 42 verschillende talen.

Een kleine geschiedenis van de wereld
In dit zesde boek raakt onze held diep in de problemen. Is Dog Man dit keer zélf de boef?! Als de bank in de stad
beroofd wordt, lijkt er maar één dader te zijn: Dog Man! Baas, Pien Petjeaf en Kleine Karel zetten alles op alles
om zijn onschuld te bewijzen. Zou het boeventeam van Biggie er iets mee te maken hebben? Ondertussen
probeert Dog Man zijn draai te vinden in de hondenbak. Maar de andere honden zijn heel onaardig tegen hem.
En van die gemene bewaker hoeft hij ook geen hulp te verwachten Komt Dog Man ooit nog op vrije voeten? En
kan Karel, de gemeenste kat van de wereld, misschien een handje helpen? Een heerlijk Dog Man-verhaal vol
humor, avontuur en tekentips, geschreven door Dav Pilkey en vertaald door Tjibbe Veldkamp.

Science News
Gebaseerd op haar eigen familiegeschiedenis vertelt McDaniel een adembenemend verhaal over de kracht van
verbeelding in moeilijke tijden. Geboren in een badkuip in 1954 als zesde kind van een Cherokee vader en een
blanke moeder, zal Betty Carpenter een wereld van armoede en geweld leren kennen. Een van haar zussen
gelooft dat er een vloek op de familie rust, maar Betty’s nieuwsgierigheid, haar grote liefde voor haar zussen en
haar vaders verhalen voeden haar veerkracht en verbeelding. Zo ontdekt ze hoe ze kan ontsnappen aan het
harde leven: door te schrijven. Ze begraaft de verhalen heel diep, omdat ze die aan niemand kan vertellen. Tot
nu.
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