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MO GAWDAT

LAURA DE GRAVE
HANS DE KORT
SUZE DIJKSTRA

‘De illusie van gedachten, vind ik, heeft van alle illusies
op ons de meeste invloed. Er is altijd een stemmetje in je
hoofd, echt altijd, die je vertelt wat je doen moet. Het is zo
permanent aanwezig, als de lucht die je inademt, dat je er
onbewust mee omgaat. Jaar na jaar.’ – Mo Gawdat

100.000 ex.
verkocht in
Nederland en
Vlaanderen

De logica van geluk, zijn eerste boek,
was een internationale bestseller.
Dat stemmetje in je hoofd is de opvolger.
•
•
•
•
•
•

Landelijke marketingcampagne
Instore marketing
Leesexemplaren
Interviews
POS-materiaal beschikbaar
Radiocampagne
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MO GAWDAT

DAT STEMMETJE IN JE HOOFD
VERBETER DE SOFTWARE VAN JE BREIN

Iedereen heeft het, dat stemmetje in je hoofd.
Het onophoudelijke commentaar op je
gedrag lijkt je gevoel van geluk in de weg te
zitten. In plaats van je gedrag te veranderen
is het dus beter om grenzen aan te geven
waar dat stemmetje zich mee mag bemoeien.

De kern van zijn geluksmodel is een focus
op wat je wenst en waar je invloed op hebt.
Door het verwijderen van onnodige ‘ruis’
komt er een weg vrij naar generositeit en
compassie. Daarmee draag je niet alleen bij
aan een betere samenleving, maar investeer
je ook in je eigen geluk.

© foto humberto tan

Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Mo
Gawdat, de voormalig topman van Google
(X), de futurologische droomfabriek, onthult
een deel van zijn ‘code’ waarmee je de
controle op je hersenen kunt terugnemen en
het dwaalspoor van het moderne leven kunt
omzeilen. Hij baseert zich daarbij op zijn
kennis op het gebied van programmeren,
neurowetenschappen en verschillende
spirituele leerstellingen.

MO GAWDAT is serie-ondernemer, voormalig
chief business officer van Google [X] en auteur
van De logica van geluk. Griezelig slim, over
de impact van kunstmatige intelligentie op
ons leven, was zijn tweede boek.

VERTALING Robert Neugarten | FORMAAT 13,5 x 21,5 cm | OMVANG 256 blz.
PRIJS j 22,50 | UITVOERING paperback | VERSCHIJNT maart 2022 | NUR 740
ISBN 978 94 93095 78 6

DE OPVOLGER VAN DE INTERNATIONALE BESTSELLER
DE LOGICA VAN GELUK

Op culinair gebied richten
we ons in Europa vaak op
dezelfde landen. Hoogste
tijd om eens een land te
ontdekken zoals

Oostenrijk, in de Europese
Unie koploper van

biologische landbouw

LAURA DE GRAVE

NATUURLIJK OOSTENRIJK

WAT EEN CULINAIRE ONTDEKKING!

De Oostenrijkse keuken, wat houdt dat in?
Dat vroeg culinair journalist Laura de Grave
zich ook af voordat ze op haar elektrische
motor sprong om de regionale diversiteit in
de negen provincies te proeven.   
Naast berghutklassiekers als Käsespätzle en
Kaiserschmarrn ontdekte ze de verrassende
rijkdom van de Oostenrijkse keuken, van
boer tot bord. Met ruim een kwart biologische landbouw loopt Oostenrijk voorop in
de Europese Unie, en heeft in vele opzichten
een op de natuur gebaseerde keuken waarin
lokale specialiteiten centraal staan. Producenten en chefs bewerken deze producten
tot traditionele, maar tegenwoordig ook
moderne gerechten.
Laura’s oordeel in twee woorden: ‘Een
schatkist.’ Proef zelf mee van de producten
en gerechten die Oostenrijk culinair op de
Europese kaart zetten en reis mee langs
boeren, producenten en chefs.  

LAURA DE GRAVE is culinair journalist,
presentator en auteur, onder meer van het
Amsterdam Kookboek en het Nederland Kookboek. Als freelancer werkt ze voor onder
andere Foodies magazine, Algemeen Dagblad,
Allerhande en 24Kitchen.
HANS DE KORT is zelfstandig fotograaf. Hij
won de Zilveren Camera 2018 in de categorie
Kunst, Cultuur en Entertainment (serie).

FOTOGRAFIE Hans de Kort | ONTWERP Martien Holtzappel | ILLUSTRATIE OMSLAG Laura Hersée
FORMAAT 20 x 26 cm | UITVOERING gebonden linnen band | OMVANG 224 blz. | PRIJS j 27,50
VERSCHIJNT mei 2022 | NUR 442 | ISBN 978 94 93095 79 3

Van dit boek krijg je zin om naar Oostenrijk te reizen,
en meer te leren over het land en de Oostenrijkse keuken

Suze Dijkstra woont en werkt als schrijfster
en publicist op het eiland Bali. Mede als ervaringsdeskundige schreef zij een boek over
hoogsensitiviteit. Niet in de rol van slachtoffer,
maar gewoon, een openhartige en praktische
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handleiding voor lotgenoten en hun omgeving.

SUZE DIJKSTRA

IK KOM VAN PLANEET HSP

VAN WELKE PLANEET KOM JIJ?
EEN GIDS VOOR HOOGSENSITIEVEN

Voel jij je als hoogsensitief persoon (HSP) een
vreemde eend in de bijt? Join the club, je bent
de enige niet.
Voor iemand als jij en ik kan het leven
onveilig en zeer stressvol aanvoelen. Ons

zenuwstelsel is nou eenmaal heel gevoelig
waardoor de wereld hard kan binnenkomen.
Hierdoor hebben we meer tijd nodig voor
het verwerken van emoties en prikkels, wat
niet altijd gepaard gaat met de klok van de
samenleving.
Gelukkig is er ook een constructieve kant.
Ik ondervind zelf dat het écht mogelijk
is je beschermd, gezien, gehoord, geaard,
begrepen, verbonden en geliefd te voelen.
Op jóúw eigen manier, en met jouw unieke
gift.
In dit boek neem ik je mee in mijn persoonlijke én wetenschappelijke ontdekkingen
over hoogsensitiviteit. Ik bied je een
helpende hand om jouw persoonlijke
gebruiksaanwijzing te (her)vinden, en
wandel graag een stuk met je mee tijdens
dat proces.

SUZE DIJKSTRA (1989) is schrijver en freelance journalist voor onder andere (online)
tijdschriften en platforms. Ze schrijft over
tijdgeest en filosofische kwesties. Haar missie
op aarde: anderen uitnodigen hun unieke
waarheid te vinden, en deze te belichamen.

FORMAAT 12,5 x 21,5 cm | OMVANG 240 blz. | OMSLAGONTWERP Studio Tioko 		
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L E V E R BA R E T I T E L S

L E V E R BA R E T I T E L S
DE MONTESSORI BABY

‘Ik hoop dat de kennis van mijn overgrootmoeder ook thuis in praktijk wordt gebracht
dankzij dit inspirerende, praktische en prachtig vormgegeven boek’ — Carolina Montessori

DE

Van de
auteur van
de bestseller
Montessori
voor thuis

MONTESSORI

BABY
HOE JE JE BABY OMRINGT MET
LIEFDE, RESPECT EN BEGRIP

DAV I E S / U Z O D I K E

S I M O N E DAV I E S E N J U N N I FA U ZO D I K E

Corine Nijenhuis
De Gekroonde Suikerbiet
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Endt, Pot, Rijsdijk,
Dekker en Vermeer
Ajax jaarboek 2020/2021

Mo Gawdat
De logica van geluk

Mo Gawdat
Griezelig slim
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Rodney Rijsdijk en
Robbert Tilli, En Johan
zag dat het goed was






Sander Verheijen
(1974) is hoofdredacteur
van lezerscommunity
Hebban en daarnaast
schrijver en grafisch
vormgever. Onder
pseudoniem Jens Vern
schrijft hij thrillers.
Ik kan er nét niet bij is
zijn goed ontvangen
debuut.

www.uitgeverijbrandt.nl

Kemper, Hermsen en
Sanders
Zeik niet zo

Paul van Hooff
De coureur

Paul van Hooff
Man in het zadel

Paul van Hooff
Van hier tot Tokio

Ik kan er nét niet bij

Ik kan er nét niet bij is een ontroerend, maar tegelijk ook hoopvol
en zelfs hier en daar humoristisch boek.

Sander Verheijen

Hij schrijft openhartig over zijn persoonlijke ontdekkingstocht naar
het vaderschap, over de tegenslagen die het gezin treffen, maar ook
over de vreugde als een van de jongens een mijlpaal bereikt, over hoe
ze knokken en relativeren, en bovenal de goede moed erin houden.

Jasper Rombout
Tuurlijk schatje

Diederik Samwel
Tropenvader

Eveline Stoel
De affichekoning

Stoel, Muyres,
Coehorst en Rem
Vintage+

Hannelore
Vandenbussche
Before they pass away

Stephanie Verstift
De dankbare keuken

Bert Visscher
Dat wordt nooit wat

Bettine Vriesekoop
Het China-gevoel 		
van Pearl S. Buck

Bettine Vriesekoop
Dochters van Mulan

Lorenz Wagner
de jongen die te
veel voelde

Edwin Winkels
Johan Cruijff 		
in Barcelona

Edwin Winkels
En ze deed het

Edwin Winkels
La Vuelta

Edwin Winkels
Van Johan tot Frenkie

‘ Een meeslepend verhaal over
hoe het leven nooit gaat zoals je
verwacht. Over vallen, opstaan
en de kracht van acceptatie en
liefde. Het heeft me echt geraakt.’
– Rik van de Westelaken

uitgeverij brandt

David Endt
Voetbalshirts

een boek over veerkracht
en onvoorwaardelijke liefde

Stéphane Hénaut en
Jeni Mitchell, Een
hapklare historie

BEFORE THEY
PASS AWAY

EEN BEELD ZEGT MEER
DAN DUIZEND WOORDEN,
MAAR VERTELT
NIET ALTIJD ALLES...

19-01-2021 11:43

Na de blije komst van de tweeling Willem en Maurits blijkt de een
geboren te zijn met een zware hersenbeschadiging, de ander heeft
autisme. In Ik kan er nét niet bij vertelt hun vader Sander het aan
grijpende verhaal van de eerste jaren van zijn bijzondere zonen.

Erin Groot
Makkelijk
Midden-Oosters

Wyke Potjer en
Asceline Groot
Hetkanwel.

Jasper Rombout

 

JASPER ROMBOUT (1980) is man.
Daarnaast is hij oud-Parooljournalist,
debatleider, copywriter en marketingstrateeg. Ook is hij stiefvader van Jade
(’04) en ex-stiefvader van Sarah (’96)
en Olivier (’99). Toen zijn vrouw Jon
zwanger was van hun dochter Moos,
hield Jasper 9 maanden een dagboek
bij. Dat leidde tot de geboorte van
zijn debuut Tuurlijk Schatje.

Menno Pot
101 dingen die je weten
moet over Ajax

    

MET EEN VERHAAL

210118_Shirt_Cover_Totaal.indd 1

Jan Eilander
Egeler, Manassen en
Batelaan, Waarom zou ik Cruijffie
je moeten vertrouwen?

Dit boek geeft jou als aanstaande vader de nodige
houvast. Jij weet straks
precies wanneer je beter
kunt duiken, en wanneer
je even extra lief moet zijn.
Welke weken het zwaarst
zijn, en wanneer ze je ineens
zal bespringen. En wanneer
het gevolg (het kind) groter
is dan de oorzaak (je lid).
Pak je ook nog wat kennis
mee. Meisje ook blij.

Colin O’Brien
Giro d’Italia
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VOETBAL
SHIRTS

Corine Nijenhuis
Waddenwolf

BEFORE THEY PASS AWAY

David Endt was van 1997 tot 2013 teammanager
van het eerste elftal van Ajax. De bedenker
van de bijnaam ‘Godenzonen’ schreef vele
boeken over zijn hartstochtelijke liefde,
voetbal, waarbinnen het blauw-zwart van
FC Internazionale een ereplaats inneemt.
Momenteel is hij spelersagent met zijn eigen
bedrijf Atlanta Sportsmanagement.

DAVID ENDT

ND
BE KE
VA N DE
AP P

TUURLIJK SCHATJE

De collectie wedstrijd-gedragen voetbalshirts van David
Endt omvat niet alleen een halve eeuw rijke voetbalhistorie,
maar is ook van een verrassende diversiteit, nationaal en
internationaal. Eigenlijk zouden deze shirts, mét hun verhaal,
in het Rijksmuseum moeten hangen, en misschien gebeurt
dat ook nog eens…

VOETBALSHIRTS

Een voetbalshirt is meer dan een kledingstuk: het is een
verhaal over de voetballer, en over de club en zijn historie die
altijd heroïsche overwinningen en pijnlijke nederlagen bevat.
Een shirt is de tastbare vorm van liefde voor het voetbal,
en een shirt gedragen bij een historische wedstrijd is een
stoffelijke herinnering aan een unieke gebeurtenis.

Je meisje is zichzelf niet,
maar een hormonale toverbal die telkens van kleur
verschiet – en geen idee
wanneer in welke kleur
precies. Maandag de stralend
zwangere, donderdag het
chagrijn op oorlogspad.

Jasper Rombout

DAVID ENDT

De zwangerschap:
294 totaal bizarre
dagen. Ga er
maar aan staan,
als man dan.

Corine Nijenhuis
Een vrouw van staal



Simone Davies
De Montessori-baby



Jules Coenegracht
Simone Davies
Engelen van Maastricht Montessori voor thuis



Arnold en Erik van
Bruggen (red.)
Dag lief fijn eiland

 

Wanda Bommer
De Ark



Caroline Bernard
Frida Kahlo
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Sander Verheijen
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Rob Kamphues
De walvishoeder

Anouk Kemper
Aankutten

Rutger Koopmans
Eigen baas

Rutger Koopmans
Your life, your rules

Anke Manschot
De sprong op Normandië

9 789492 037046

Edwin Winkels
Het oog van de orkaan

modern, zwart sprookje in een klip-en-klare stijl.’
boek! Het lef dat ook Tommy Wieringa heeft. Een
waarover Matthijs van Nieuwkerk zei: ‘Wat een
Winkels debuteerde in 2013 met Welkom Thuis,
momenteel toe op het schrijven van romans.
Barcelona. Na dertig jaar journalistiek legt hij zich
Edwin Winkels woont en werkt sinds 1988 in

teren, maar nooit te vergeten.
leven vol liefdevolle herinneringen en met de sterke wil de ramp te accepkoude, stormachtige dagen in 1958, en het leven dat daarop volgt. Een lang
reconstrueert en romantiseert Edwin Winkels de gebeurtenissen in die
Aan de hand van historische documenten en met medewerking van familie
Spanje dat onderdrukt wordt door een dictator.
wardess te worden. Hoog in de lucht kan zij ontsnappen aan een donker
Maribel Sastre uit Barcelona, die haar droom heeft verwezenlijkt om stedie door een tragedie worden getroffen. Centrale figuur is de 18-jarige
Haar laatste vlucht is het aangrijpende, waargebeurde verhaal van gezinnen

op nieuws. Hun leven zal voorgoed veranderen.
de vijf bemanningsleden en zestien passagiers wachten dagenlang
De Dode Vrouw bij Madrid verdwijnt een vliegtuig. Familieleden van
Het is 4 december 1958. Boven de bergketen met de bijnaam

Michelle Marly
De Diva

Michelle Marly
Mademoiselle C0c0

Issa Niemeijer-Brown
Een boek over brood

Issa Niemeijer-Brown
Patisserie van de
bakker

Issa Niemeijer-Brown
En Rachelle Klaassen
Kleine bakkers
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Rob Kamphues
Hoor je me
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