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Bedriegers en zwendelaars zijn er te over, maar meesteroplichters – zoals Bernie Madoff, Lance Armstrong, Diederik Stapel – zijn dunner gezaaid. Het zijn charmante persoonlijkheden,
kunstenaars in het overreden, die op geraffineerde wijze het vertrouwen weten te winnen. Hoe doen ze het? Wat bepaalt hun succes? En hoe komt het dat wij erin trappen, keer op keer? In
dit boek ontleedt Maria Konnikova de verschillende vormen van bedrog – van miljoenenfraudes tot skimming – en beschrijft vanuit psychologische, neurologische en biologische invalshoeken
wat al deze oplichters met elkaar gemeen hebben en hoe zij hun slachtoffers in de val lokken. List en leugen geeft inzicht in waarom we oplichters vertrouwen, waarom we ze zo graag willen
geloven en zo beïnvloedbaar kunnen zijn, en geeft ons gereedschap in handen om ons tegen toekomstige zwendelpraktijken te wapenen.

Vele duizenden mensen per jaar lijden aan eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en obesitas. Eetstoornissen – de feiten gaat in op de vraag waarom
eetstoornissen optreden en beschrijft per eetstoornis het eetgedrag, de diagnose en de mogelijke behandelingen. Veel factoren zijn daarbij van invloed. Denk bijvoorbeeld in dit
verband aan relevante termen als energiebalans, hormonen, de rol van de hersenen en culturele overtuigingen. En hoewel er nog altijd veel onduidelijkheid is hoe deze factoren
in elkaar passen, wordt wel steeds meer bekend over rol, belang en samenhang hiervan.Eetstoornissen – de feiten is naast Ziekten van de schildklier en Schizofrenie de derde
uitgave in de serie De feiten. Het boek is een vertaling van Eating disorders: the facts, een uitgave van Oxford University Press
Wanneer inspecteur Morse wordt geconfronteerd met de moord op een jonge vrouw, blijkt het nog maar de vraag te zijn of zij het doelwit was of haar buurman.
De geleerde Thomas Betterton, die een uitvinding heeft gedaan die heel belangrijk is voor de moderne oorlogsvoering, is plotseling uit Engeland verdwenen. Werd hij ontvoerd of
is hij uit vrije wil vertrokken? Als Bettertons vrouw toestemming vraagt het land te mogen verlaten en naar Marokko vertrekt, wordt ze gevolgd. Haar vliegtuig verongelukt, maar
ze vervolgt haar tocht tot het eind, dat – ook voor haar – heel anders is dan werd verwacht.
Eetstoornissen: de feitenBohn Stafleu van Loghum
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