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‘Duidelijk, mégaleerzaam en gebaseerd op wetenschappelijk

Onze digitale aanbieding vindt u op awbruna.nl/aanbiedingsbrochures

onderzoek. En ook nog leuk om te lezen, want grappig en luchtig.
Belangrijk boek dat iedereen zou moeten lezen!’
– Cynthia Schultz, blogger Cynthia.nl

15 FEBRUARI 2022

Afvallen is níét ons levensdoel
Voor iedereen die struggelt met lichaamsbeeld,
diëten en voedingsinformatie
Maken koolhydraten je dik?
Kan het ketodieet je psychische aandoeningen genezen?
Zijn eieren net zo slecht voor je als roken?
Nee, nee, en absoluut niet. Dit valt allemaal onder wat Joshua
Wolrich ‘nutribullshit’ noemt, en het is zijn missie om deze
misverstanden uit de wereld te helpen. In Voeding is geen
medicijn baant hij zich een weg door voedingswetenschap
(de goede en slechte) om bepaalde mythes te ontkrachten die
veel van ons zonder twijfel voor waar hebben aangenomen.
Als je je ooit hebt afgevraagd of je suiker zou moeten laten
staan, intermittent fasting zou moeten proberen, een sapkuur
zou moeten doen, of als je al dieet na dieet hebt gevolgd
(die allemaal niet werkten), dan is dit boek voor jou.
u Sunday Times-bestseller
u Wetenschappelijk onderbouwd
u Voor lezers van Knap voor een dik meisje,
Op je lijf geschreven en Health at Every Size
u 400K volgers op Instagram
MARKETING
u Uitgebreide pr-campagne

‘Dr. Joshua Wolrich is heel
goed in het scheiden van

u Advertorials in nieuwsbrief van Happinez
u Contentmarketingcampagne rondom feit en fictie
u Socialmedia- en displaycampagne

feit en fictie. Een must-read
voor iedereen die alle
giftige ideologieën en
"waarheden" die ons zijn
opgelegd door de dieet
industrie wil afzweren.’
— Geneeskundeboek.nl

2
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Dr. Joshua Wolrich werkt in Londen als arts en is verbonden aan
de National Health Service. Hij strijdt tegen onjuiste feiten over
voeding en gezondheid en het stigma dat met gewicht samenhangt.
In plaats daarvan zorgt hij ervoor dat zijn patiënten een betere en
gezondere relatie hebben met voeding en hun lichaam.

GEZONDHEID GEWICHT ANTI-DIEET LICHAAM VOEDING

Verschijnt: 15 februari 2022
Auteur: Joshua Wolrich
Titel: Voeding is geen medicijn
Oorspronkelijke titel: Food Isn't Medicine
Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 320 pag.
nur: 860, Gezondheid algemeen
Prijs: € 21,99
isbn: 978 94 005 1464 5
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 3365 9
cap luisterboek: € 15,99
isbn luisterboek: 978 90 461 7638 2
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22 FEBRUARI 2022

Volledig geactualiseerde editie
Nieuwe editie met de recentste wetenschappelijke inzichten en actuele voorbeelden
Het oude leiderschap op basis van macht werkt niet meer in
moderne organisaties. Om het beste uit mensen te halen heb
je als leider gezag nodig. Gezag betekent dat mensen naar je
luisteren omdat ze hier zelf voor kiezen, niet omdat het moet.
Zo realiseer je niet alleen betere resultaten, het maakt het
werk ook voor iedereen leuker.
Zowel macht als gezag hangt samen met aangeboren
instincten. Onze hersenen zijn echter niet geëvolueerd voor de
realiteit van moderne organisaties. Hierdoor raakt ons instinct
van slag – een mismatch. Het gevolg is een overvloed aan
falende managers en de misvatting dat slechts weinigen in de
wieg zijn gelegd om te leiden.
MARKETING
u Auteur is beschikbaar voor interviews
u Socialmediacampagne met focus op LinkedIn
u Searchcampagne gericht op aan leiderschap gerelateerde
zoekvragen
u Displaycampagne op relevante websites

‘Gezag is een boek waaraan ik mij met
zeer veel plezier heb onderworpen.’
– Ronald Giphart

Op een zeer originele manier benaderen
Van Vugt en Wildschut leiderschap vanuit
evolutionair-psychologische hoek. Iedereen
die geïnteresseerd is in de studie van leiderschap
doet er goed aan dit boek te lezen.’
– Manfred F. R. Kets de Vries, Distinguished
Clinical Professor of Leadership and Organizational Change
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Mark van Vugt is hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Hij heeft meer dan 200 wetenschappelijke publicaties
achter zijn naam staan en schreef eerder Lucy, Darwin & Lady Gaga,
De natuurlijke leider (samen met Anjana Ahuja) en Mismatch (samen
met Ronald Giphart), die in diverse talen zijn verschenen. Hij wordt
gezien als een van de invloedrijkste psychologen van dit moment.
Max Wildschut is psycholoog en expert op het gebied van menselijk
gedrag in organisaties. Hij helpt organisaties meer uit mensen te halen
met hogere prestaties en meer werkplezier als doel. Samen met Mark
van Vugt is hij de oprichter van het Nederlands Instituut voor
Management en Evolutionaire Psychologie (nimep).
LEIDERSCHAP MACHT EVOLUTIONAIRE PSYCHOLOGIE MANAGEMENT

Verschijnt: 22 februari 2022
Auteur: Mark van Vugt & Max Wildschut
Titel: Gezag
Uitvoering: paperback met flappen, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 272 pag.
nur: 770, Psychologie algemeen
Prijs: € 21,99
isbn: 978 94 005 0195 9
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 6874 3
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8 MAART 2022

Eenzaamheid poets je niet weg
Het schoonmaken van extreme situaties
en de aangrijpende verhalen daarachter
Als hij na zijn afstuderen op elke sollicitatiebrief een
standaardafwijzing krijgt, besluit Tuğrul Çirakoğlu voor zichzelf
te beginnen. Zijn bedrijf, Frisse Kater, richt zich in eerste
instantie op het schoonmaken na huisfeesten, maar al snel
zoekt hij naar grotere uitdagingen. Die vindt hij in het reinigen
na extreme en uitzonderlijke omstandigheden, zoals een
suïcide, zware vervuiling door verwaarlozing en lijkvinding.
De situaties die hij aantreft benadert hij met professionele
distantie, maar dat is lastiger met de verhalen erachter. Het
verdriet, de ellende en de eenzaamheid laten hem moeilijk los
en dit boek is dan ook een pleidooi om in onze samenleving
elkaar beter in de gaten te houden en voor elkaar te zorgen.
u Bekend van de vierdelige documentaireserie
Niet normaal vies op npo 3 en zijn column in Het Parool
u Het YouTube-kanaal Frisse Kater heeft bijna 60.000
abonnees
MARKETING
u Uitgebreide pr-campagne
u Advertentie in Het Parool
u A2-posters en baliedisplays
u YouTube-campagne
u Boektrailer
u Socialmediacampagne

Tuğrul Çirakoğlu (1990) is eigenaar van schoonmaakbedrijf
Frisse Kater dat hij in 2014 oprichtte. Hij studeerde International
Business & Management en woonde tijdens zijn studie enkele
jaren in het buitenland. Daarnaast is hij vlogger en columnist.
Hij woont in Amsterdam.
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SCHOONMAKEN EENZAAMHEID SUÏCIDE

Verschijnt: 8 maart 2022
Auteur: Tuğrul Çirakoğlu
Titel: Schoon genoeg
Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 240 pag.
nur: 320, Non-fictie algemeen
Prijs: € 20,99
isbn: 978 94 005 1383 9
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 3282 9
cap luisterboek: € 13,99
isbn luisterboek: 978 90 461 7641 2
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Wie bepaalt onze toekomst?
Een uitgebreid en vaak verrassend perspectief
op de belangrijkste en gevaarlijkste bedrijven
ter wereld
Grote multinationals beïnvloeden hoe we denken, wat we eten,
wie we ontmoeten, hoe we onze tijd besteden en zelfs op wie
we stemmen. Naarmate die bedrijven groeien, groeit ook hun
invloed en macht. Om ervoor te zorgen dat de toekomst niet
wordt gedicteerd door bedrijven maar door mensen, moeten
we weten wie ze zijn en hoe we ze kunnen controleren.
De ervaren journalisten Hannu Sokala en Juha-Pekka Raeste
beschrijven de vijftig bedrijven die een groot deel van de
internationale marktkrachten bepalen. Sommige van die
bedrijven zijn relatief onbekend (Zhōngguó Yāncǎo Zǒnggōngsī
en BlackRock), sommige voor de hand liggend (Google en
Amazon), sommige lijken misschien verrassend (ikea en Disney)
en sommige onvermijdelijk (Gazprom en Chevron).
u Sterk concept: aan de hand van vijftig bekende en minder
bekende bedrijven worden hedendaagse en toekomstige
problemen en uitdagingen geduid
u Zeer actueel: er is steeds meer discussie over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven
MARKETING
u Socialmediacampagne
u Auteurs beschikbaar voor interviews
u Displaycampagne gericht op privacygevoelige content
u Advertenties en winacties in tech- en computermagazines

Juha-Pekka Raeste schrijft over internationale en binnenlandse
economie voor de Helsingin Sanomat, de grootste krant van Finland.
Grote bedrijven en de IT-industrie hebben zijn bijzondere interesse.

‘Raeste en Sokala leveren een ijzersterk staaltje journalistiek af.
Het laat initiatief zien, het is prikkelend, vermakelijk en gepast
polemiserend.’ – Mikael Kosk, Hufvudstadsbladet
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Hannu Sokala werkt als onderzoeksjournalist voor Yle, de Finse
publieke omroep. Hij houdt zich onder andere bezig met macroeconomische vraagstukken en internationale financiële markten.

ECONOMIE MULTINATIONALS TOEKOMST

Verschijnt: 16 maart 2022
Auteur: Juha-Pekka Raeste & Hannu Sokala
Titel: De 50 gevaarlijkste bedrijven ter wereld
Oorspronkelijke titel: Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä
Uitvoering: paperback, 15 x 23 cm
Omvang: ca. 528 pag.
nur: 801, Management algemeen
Prijs: € 24,99
isbn: 978 94 005 1454 6
cap e-book: € 13,99
isbn e-book: 978 90 449 3357 4
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Voor alle mantelzorgers
Een praktisch en inspirerend boek voor
alle mantelzorgers
Een op de drie volwassen Nederlanders is mantelzorger.
Het is dus niet zozeer de vraag of je het wordt, maar meer
wanneer, hoe vaak en voor wie. Je zit er misschien helemaal
niet op te wachten en waar haal je eigenlijk de tijd
vandaan? Maar kun je wel nee zeggen tegen je familie?
Daarnaast hopen we zelf ook dat iemand voor ons
klaarstaat als dat nodig is.
Fijn dat je er bent is een leidraad voor iedereen die
mantelzorger is of wordt. Wat wordt er van je gevraagd
en hoe bereid je je daarop voor? Met praktische informatie,
handige tips en persoonlijke verhalen om jou als
(toekomstige) mantelzorger te helpen en te inspireren.
u Nederland heeft ongeveer 5 miljoen mantelzorgers
u Een praktisch en inspirerend boek
MARKETING
u Uitgebreide pr-campagne
u Advertentie in Psychologie Magazine
u Socialmediacampagne
u Searchcampagne gericht op aan mantelzorg
gerelateerde zoekvragen

Tijn Elferink (1981) is gezondheidsjournalist en zat acht jaar in de
directie van een zorgverzekeraar. Eerder publiceerde hij Dit boek is
gezond en schreef hij samen met Rutger Verhoeff Kusje erop.
Jan van Houten (1969) is onderzoeksjournalist en radiomaker. Ook
schreef hij mee aan boeken als Alles is film en Theater Tuschinski
100 jaar.
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MANTELZORG GEZONDHEID

Verschijnt: 22 maart 2022
Auteur: Tijn Elferink & Jan van Houten
Titel: Fijn dat je er bent
Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 240 pag.
nur: 860, Gezondheid algemeen
Prijs: € 21,99
isbn: 978 94 005 1260 3
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 7939 8
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Leef je eigen waarheid
‘De hele wereld moet dit weten. Baanbrekend.
Levensveranderend. Radicaal ontwaken is een van
die boeken die je altijd op je nachtkastje wilt hebben.’
– Oprah Winfrey

Hoe je kunt ontsnappen aan het juk van de
samenleving en je eigen ware zelf kunt zijn
Radicaal ontwaken is hét boek voor iedere vrouw die los
wil breken van verwachtingen – die van de maatschappij
en van zichzelf – en wil zijn wie ze echt is.
Dr. Shefali helpt je in dit inspirerende, praktische en
toegankelijke boek jouw eigen weg te vinden, door je

‘Radicaal ontwaken helpt iedereen die ervoor
openstaat om cultureel bepaalde en persoonlijke
belemmeringen achter zich te laten en te ontwaken
als zichzelf.’ – Eckhart Tolle

trauma’s en je psychische wonden te gebruiken om je
authentieke zelf te leven. Zodat je niet alleen jezelf, maar
ook anderen om je heen kunt helpen.
Dit boek staat vol persoonlijke verhalen en voorbeelden uit
de praktijk. Het is een must-read voor iedere vrouw die er
genoeg van heeft zich te moeten verschuilen voor wie ze
echt is.
u Praktisch boek met opdrachten om direct te starten

‘De ontwaakte vrouw breekt los uit de klauwen
van de angst en stapt in haar authentieke kracht.
Dit boek vertelt iedere vrouw hoe ze daar kan komen,
stapsgewijs. Het is diepgaand, inspirerend en zal een
vuur doen ontbranden zodat je je grootste vrijheid
kunt bereiken.’ – Alicia Keys

u Stond in diverse bestsellerlijsten in de VS en is aan
meer dan 10 landen verkocht
u Voor lezers van Glennon Doyle
MARKETING
u Contentmarketingcampagne met oefeningen
en opdrachten
u Socialmedia- en displaycampagne
u Crosspromotie
u Uitgebreide pr-campagne
u Advertentie in Psychologie Magazine

‘Simpelweg briljant! Stap voor stap en keten voor
keten toont dr. Shefali ons een weg om los te
breken uit onze oude patronen, om bij een nieuwe
bestemming aan te komen: onze ware, en meest
authentieke zelf.’ – Marie Forleo

Dr. Shefali studeerde aan Columbia
University en is klinisch psycholoog. Ze
combineert Westerse psychologie met
Oosterse filosofie, en haar specialisaties
zijn familieopstellingen en persoonlijke
ontwikkeling. Dit is haar vierde boek.

Verschijnt: 29 maart 2022
Auteurs: Dr. Shefali Tsabary
Titel: Radicaal ontwaken
Oorspronkelijke titel: Radical Awakening
Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 400 pag.
nur: 770, Psychologie algemeen
Prijs: € 22,99
isbn: 978 94 005 1482 9
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 3378 9
cap luisterboek: € 15,99
isbn luisterboek: 978 90 461 7620 7

© Kersti Niglas

12

TRAUMA ZELFONTWIKKELING ZELFVERTROUWEN AUTHENTICITEIT ANGST

13

5 APRIL 2022

'Wat doen we?
Waarom doen we dat?
Is er een betere manier om dingen te doen?
Waarom is dat beter?

Word het beste mens ter wereld!
Over ethische dilemma’s en wat het betekent
om goed te zijn, gebaseerd op 2.500 jaar kennis
Wat betekent het om een goed mens te zijn? Hoe beoordelen
we of acties goed of slecht zijn? Wie bepaalt eigenlijk wat goed
en slecht is? En als we nu een perfect mens willen

In een notendop vormen deze vier vragen de essentie
van morele filosofie en ethiek' – Michael Schur

worden, hoe doen we dat?
Schur neemt de lezer mee op een reis die 2.500 jaar aan
ethiek beslaat, en hij beschrijft wat grote denkers hebben
gezegd over moraliteit, fatsoen en ethisch handelen. Hij
legt uit wat ze bedoelen, hoe je erom kunt lachen, hoe je
het kunt toepassen en hoe je je leven zou moeten leven als
je een goed mens wilt zijn.
u Emmy Award-winnende schrijver en producer
u Heel erg grappig, maar zet tegelijkertijd aan tot
nadenken en goede gesprekken
u Lesje filosofie op een leuke manier
u Wat Een korte geschiedenis van de tijd heeft gedaan
voor astrofysica doet Perfect: de handleiding voor filosofie,
maar dan met meer grapjes

‘Een vermakelijke, gepassioneerde gids voor het
morele leven. Als je een beter persoon wilt worden
en het niet erg vindt onderweg geëntertaind te
worden, dan heb je het juiste boek in handen.’
– Jeff McMahan, professor Filosofie, Oxford

MARKETING
u Socialmedia- en displaycampagne
u Crosspromotie
u Advertorials in nieuwsbrief Psychologie Magazine

Michael Schur (1975) is een met een
Emmy bekroonde schrijver en
televisieproducent. Van zijn hand
komen onder andere Parks and
Recreation, Brooklyn Nine-Nine en
The Good Place. Ook schreef hij voor
Saturday Night Live en The Office US.
Hij woont in Los Angeles.

‘Lees Perfect: de handleiding en schaterlach
terwijl je een beter persoon leert te zijn.’
– Amy Poehler, actrice en auteur

Verschijnt: 5 april 2022
Auteur: Michael Schur
Titel: Perfect: de handleiding
Oorspronkelijke titel: How to Be Perfect
Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 320 pag.
nur: 630, Filosofie algemeen
Prijs: € 21,99
isbn: 978 94 005 1480 5
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 3377 2
cap luisterboek: € 15,99
isbn luisterboek: 978 90 461 7619 1

© Marlene Holston
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13 APRIL 2022

Je kan het (doen!)
Hoe je in je hoofd krijgt dat het kan, en uit
je handen krijgt wat je wilt
We hebben allerlei doelen, plannen en ideeën, maar deze
tot werkelijkheid maken; ho maar. We zitten onszelf in de
weg met allerlei excuses en twijfels, waardoor we vaak
niet eens beginnen. Of wel beginnen, maar halverwege
afhaken, of zelfs tegen het einde nog denken: laat maar.
Je kan het (doen!) gaat je hiermee helpen. Het is een
handleiding voor iedereen die wil leren dóén. Je vindt
nieuwe perspectieven en tips voor het psychologische en
mentale aspect van aan de slag gaan en je traint jezelf in
belangrijke vaardigheden: leren omgaan met tijd, falen,
zelfvertrouwen ontwikkelen en meer.
Geschikt voor iedereen die zowel moetjes als dromen
heeft en wel wat hulp kan gebruiken.
u Met haar achtergrond in de psychologie weet Lianne
haarfijn uit te leggen hoe het allemaal in ons brein
werkt en welke trucs we kunnen toepassen om wél
succes te boeken
u Leuk, grappig én praktisch
MARKETING
u Uitgebreide pr-campagne
u Socialmediacampagne
u Promotie via kanalen van influencers
u Ansichtkaarten

Lianne Keemink (1988) is afgestudeerd psycholoog als studenten
decaan verbonden aan de Hogeschool Rotterdam, docent creatief
schrijven en auteur. Eerder verschenen al Je moet (bijna) niks en
Dingen anders doen. Ze woont in Berkel en Rodenrijs met haar
vriend en twee katten.
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PSYCHOLOGIE PRODUCTIVITEIT MOTIVATIE WELZIJN MINDSET

Verschijnt: 13 april 2022
Auteur: Lianne Keemink
Titel: Je kan het (doen!)
Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 224 pag.
nur: 770, Psychologie algemeen
Prijs: € 20,99
isbn: 978 94 005 1455 3
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 3358 1
cap luisterboek: € 13,99
isbn luisterboek: 978 90 461 7639 9
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Red je relatie
Hoopvolle en humoristische liefdeslessen
van een single vader
Toen hij in scheiding lag, besloot Matthew Fray onder
invloed van één of twee vodka’s te veel zijn ervaringen
van zich af te schrijven. Hoe kon zijn lieve vriendin, die
jarenlang verliefd op hem was geweest, veranderen in de
boze vrouw die hem had verlaten? Langzamerhand drong
de waarheid zich aan hem op: hij was een prima kerel,
maar een waardeloze partner geweest.
Zijn eerste blog ging viral en bleek een bron van
herkenning voor velen. In dit boek bundelt Matthew de
wijze lessen die hij zelf op de harde manier heeft geleerd
en de adviezen die hij als relatiecoach al jarenlang aan
koppels geeft.
u Matthews eerste blog werd door maar liefst vier
miljoen mensen gelezen
u Voor liefhebbers van Mark Manson
u Hilarisch én leerzaam
u Unieke stem in het genre
MARKETING
u Socialmediacampagne
u Crosspromotie
u Pr-campagne
u Uitgebreide aandacht via onze eigen non-fictiekanalen

Matthew Fray is schrijver en
relatiecoach. In 2016 publiceerde hij zijn
eerste blog, waarmee hij binnen een
maand miljoenen lezers bereikte. Zijn
artikelen verschenen in The New York
Times, The Sunday Times en The
Huffington Post. Matthew woont in Ohio.

‘Waarom je huwelijk strandt is het boek
waar we op hebben gewacht - een onderhoudende, eerlijke en echt praktische gids
voor het redden van onze relaties.’
– Justin Baldoni, acteur en regisseur

Verschijnt: 20 april 2022
Auteur: Matthew Fray
Titel: Waarom je huwelijk strandt
Oorspronkelijke titel: This is How Your Marriage Ends
Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 320 pag.
nur: 770, Psychologie algemeen
Prijs: € 21,99
isbn: 978 94 005 1483 6
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 3379 6
cap luisterboek: € 15,99
isbn luisterboek: 978 90 461 7621 4
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SCHEIDING RELATIEPROBLEMEN HUWELIJK LIEFDE PSYCHOLOGIE
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3 MEI 2022

HOEVEEL
GROTER IS EEN

MILJARD
MILJOEN?
DAN EEN

De plakfactor voor getallen
Een helder en praktisch boek over het
communiceren en begrijpen van getallen
en data van bestsellerauteur Chip Heath
Het begrijpen van getallen is essentieel, maar mensen zijn niet
gebouwd om ze te snappen. Nog niet zo lang geleden hadden
de meeste talen geen woorden voor getallen groter dan vijf;
alles van zes tot oneindig stond bekend als ‘veel’. Hoe kunnen
we miljoenen en miljarden en milliseconden en nanometers
vertalen naar iets wat we kunnen begrijpen en gebruiken? In
dit boek leer je om getallen te vertalen in een taal die onze
hersenen snappen. Het staat vol met heldere voorbeelden:
van het ontwarren van een ondoorzichtige cijferbrij tot het
inzichtelijk presenteren van ogenschijnlijk gortdroge data.
u Van de auteur van de internationale bestsellers
De plakfactor en Switch
u Chip Heath is expert op het gebied van effectieve
communicatie van ideeën.
u Voor wiskundehaters en -liefhebbers
MARKETING
u Socialmedia-advertenties gericht op ondernemers,
beleidsmakers en managers

EEN
IS

MILJOEN SECONDEN

TWAALF

EEN

DAGEN.

MILJARD SECONDEN IS...

TWEEËNDERTIG JAAR.
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u Displaycampagne
u Contentmarketingcampagne gericht op het begrijpen
van cijfers in data
u Auteurs beschikbaar voor interviews
u Crosspromotie

Chip Heath is expert op het gebied van effectieve communicatie van
ideeën. Hij is professor aan Stanford en co-auteur met zijn broer Dan
van vier New York Times-bestsellers. Van zijn boeken zijn wereldwijd
meer dan drie miljoen exemplaren verkocht en ze zijn vertaald in meer
dan dertig talen. Hij helpt bedrijven bij het aanscherpen van hun
bedrijfsstrategie en communicatie. Hij woont in Los Gatos, Californië.
Karla Starr heeft geschreven voor O, The Atlantic, Slate en Popular
Science. Haar eerste boek, Can You Learn to Be Lucky?, werd uitgeroepen
tot beste boek van het jaar door Fast Company. Ze woont in New York.
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nur: 770, Psychologie algemeen
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De opvolger van de everseller
Peter Wohlleben keert terug naar het onderwerp
waarmee zijn internationale succes begon
Dit boek is net zo verbazingwekkend en fascinerend als
Het verborgen leven van bomen, en tegelijkertijd scherp en
kritisch. Aan de ene kant beschrijft Wohlleben nieuwe inzichten
in het leven van bomen en hun vaardigheden om te leren en om
te gaan met klimaatverandering. Tegelijkertijd haalt hij hard uit
naar het bedrijfsleven en de politiek, die uit onwetendheid en
incompetentie alleen maar bomen planten voor houtkap en hun
eigen imagobehoud, waardoor ze de natuur meedogenloos
uitbuiten. Het is zowel een liefdesverklaring aan bomen als een
vurig pleidooi om de oneindige diversiteit van de natuur,
waarvan we de kwetsbare samenhang nog steeds niet helemaal
begrijpen, te beschermen en te behouden. In ons eigen belang.
u Peter Wohlleben keert terug naar het onderwerp waarmee
zijn internationale succes begon: bomen
u De bestverkopende non-fictieauteur in Duitsland: al zijn
boeken stonden op 1 in de Der Spiegel-bestsellerlijst
u Van zijn zes eerdere titels verkochten we in Nederland en
Vlaanderen tezamen inmiddels meer dan 100.000
exemplaren!
MARKETING
u Advertenties
u Mooi vormgegeven pos-materiaal
Prijs: € 20,99

Prijs: € 20,99

Prijs: € 20,99

isbn:

isbn:

isbn:

9978 94 005 0732 6

978 94 005 1242 9

978 94 005 0812 5

Prijs: € 20,99

Prijs: € 18,99

Prijs: € 20,99

isbn:

isbn:

isbn:
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u Display- en contentcampagne

978 94 005 0893 4

Peter Wohlleben (1964) wilde als
klein kind al natuurbeschermer
worden. Hij studeerde bosbouw,
werkte meer dan 20 jaar bij bos
beheer in het Rijnland en werd daarna
boswachter in de Eifel. Hij is te gast
geweest in tal van tv-programma’s,
geeft lezingen en seminars en is de
auteur van meerdere boeken over het
bos, dieren en natuurbehoud.

Verschijnt: 24 mei 2022
Auteur: Peter Wohlleben
Titel: De lange adem van bomen
Oorspronkelijke titel: Der lange Atem der Bäume
Uitvoering: gebonden met stofomslag, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 256 pag.
nur: 410, Natuur populair algemeen
Prijs: € 21,99
isbn: 978 94 005 1487 4
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 3382 6
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Loesje maakt er een feestje van

Lev. is nummer 1
in persoonlijke ontwikkeling

Als je goed kijkt, is overal wel een positieve draai
aan te geven. Dat kan Loesje als geen ander. We
gaan van de sleur een slinger maken en van
haastige spoed een zwoele dansmove. Natuurlijk
is het leven niet altijd een feest en op sommige
plekken in de wereld zelfs bij lange na niet.
Dagelijks worden we geconfronteerd met de
leuke en minder leuke kanten van het leven. Hoe
maak je het leven mooi, ondanks tegenslagen?
Behalve heel veel posters, deelt Loesje in dit
boek ook haar ideeën en tips ter inspiratie. Wat
zijn bijvoorbeeld de gekste locaties om een
feestje te houden? Of originele thema’s voor een

Prijs: € 20,99

Prijs: € 20,99

Prijs: € 20,99

isbn:

isbn:

isbn:

978 94 005 0902 3

978 94 005 1421 8

978 94 005 1232 0

themafeestje? Hoe feest je milieubewust? En
hoe overleef je een feest als introvert? Dit boekje
is een uitnodiging om van het leven een feest te
maken. Kom jij ook?
u Loesje is al bijna 40 jaar een begrip
u Feestelijk onderwerp, bekeken door de ogen
van het leukste meisje van Nederland
u Grappig én inspirerend
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nur: 310, Pockets algemeen
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