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Vroeger was roken heel gewoon. Die tijd is voorbij. Feit is dat
de tabaksindustrie decennialang mede het tabaksbeleid in
Nederland bepaalde. In de discussie over roken hielden zelfs
artsen zich afzijdig. Roken was toch je eigen
verantwoordelijkheid? Ook KWF, Hartstichting en Longfonds
hielden zich uit angst donateurs te verliezen lang op de
vlakte. Maar het tij keerde toen twee longartsen, Wanda de
Kanter en Pauline Dekker, een eind maakten aan het
collectieve zwijgen van dokters. Ze richtten een organisatie
op met als doel: zorgen dat kinderen niet gaan roken. Ze
maakten duidelijk hoe de tabaksindustrie stoffen toevoegde
die sigaretten extra verslavend maken: de sjoemelsigaret.
Onlangs deed advocate Bénédicte Ficq aangifte tegen de
tabaksindustrie voor moord en doodslag. De strafklacht werd
afgewezen, maar Ficq en haar cliënten gingen in beroep.
Onderzoeksjournalist Joop Bouma laat in dit boek zien hoe
de tabaksindustrie in Nederland, geholpen door zwak
overheidsbeleid en bange gezondheidsfondsen, lang de
touwtjes in handen wist te houden. De sjoemelsigaret zal stof
doen opwaaien.
Arvid Jansen heeft zes jaar geleden bij een brand op een
veerboot zijn ouders en twee broers verloren. Nooit heeft hij
willen inzien welke invloed deze ramp heeft gehad op zijn
leven en tot welke mislukkingen dat heeft geleid. Maar nu
beseft Arvid dat het verlies definitief is en dat hij met het
verleden in het reine zal moeten komen. Hij overdenkt zijn
leven en de herinneringen aan zijn vader, met wie hij altijd
een moeilijke relatie had. Het lukt Arvid uiteindelijk zijn
isolement te doorbreken, mede dankzij een Koerdische
buurman, die slechts drie woorden Noors kent: ‘dag’,
‘bedankt’ en ‘probleem’.
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De verwachtingen zijn hooggespannen wanneer taalkundige
Philip Perlmann een internationaal congres in Italië moet
voorzitten. Het zal de bekroning worden van een carrière die
hem aan de top van zijn vakgebied heeft gebracht. Maar
niemand van de congresgangers heeft een vermoeden van
de twijfels en het onvermogen waardoor Perlmann na de
dood van zijn vrouw is overvallen. Hij gelooft niet meer in de
wetenschap, niet in het academische milieu en vooral niet
meer in zichzelf. Om zijn onmacht te verbergen stapelt hij
tijdens het congres de ene leugen op de andere. Wanneer
Perlmann zijn eigen bijdrage moet leveren, weet hij dat hij
niets te zeggen heeft. Hij beseft dat hij een totale afgang
alleen nog kan voorkomen door een daad met verstrekkende
gevolgen.
Tom Nierop en Nart Wielaard laten in ‘Spookcijfers’ aan de
hand van talloze, soms zeer vermakelijke voorbeelden zien
hoe je slordig cijferwerk kunt herkennen en toetsen. In
nieuwsberichten en onze discussies daarover spelen getallen
vaak een grote rol. Hoeveel graden warmt de aarde op?
Hoeveel loopt de Nederlandse staat mis aan belasting van
internationale bedrijven? Nierop en Wielaard beschrijven en
verklaren het ontstaan van spookcijfers: blind geciteerd, soms
slecht onderzocht, niet representatief, bewust verdraaid of
verkeerd geconcludeerd uit een moeilijk wetenschappelijk
onderzoek. Slecht becijferde conclusies leiden nogal eens tot
rotsvaste overtuigingen. Dat kan gevaarlijk zijn, vooral als die
overtuigingen de basis vormen voor politiek beleid of
strategische beslissingen. Dit boek helpt je politieke,
wetenschappelijke of andere berichtgeving goed te
interpreteren – waardoor je de wereld een beetje beter
doorziet.
Philip Andrews' manual provides new users with a
comprehensive overview of the techniques needed to
produce high-quality images using modern digital cameras.
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The author also covers the jargon, ideas and theory of this
new technology. Previous ed.: published as The digital
photography manual, 2002.

‘Het onteigende brein’ van Jules Montague is een
aangrijpend, verhelderend en troostrijk boek over
wat er resteert als ons geheugen ons in de steek
laat, voor liefhebbers van Oliver Sacks en Irvin
Yalom. Wat gebeurt er met de menselijke geest als
herinneringen verloren gaan en mensen de greep op
de werkelijkheid verliezen door dementie, parkinson,
alzheimer, verslaving of ernstige slapeloosheid? Zijn
we dan onszelf nog wel of worden we iemand
anders? Aan de hand van voorbeelden uit haar
eigen praktijk gaat de Britse neuroloog Jules
Montague in ‘Het onteigende brein’ op zoek naar
antwoorden op wezenlijke vragen over ons
geheugen, onze persoonlijkheid en onze identiteit.
Het werk van Jules Montague is verwant aan dat van
grootheden als Oliver Sacks en Irvin Yalom, maar in
haar meeslepende literaire stijl en oneindige
compassie is ze volkomen uniek Al lijken haar
patiënten soms nog zo ver weg, Montague blijft
zoeken naar herkenning. ‘Het onteigende brein’ is
een boek dat je lang bijblijft en dat je keer op keer
kunt herlezen. Jules Montague studeerde
geneeskunde aan Trinity College in Dublin, en werkt
als neuroloog afwisselend in Londen, Mozambique
en India. Montague publiceert haar medisch-literaire
werk in onder meer The Guardian en The
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Independent.
Sarita Brussaard verhuist in de familieroman ‘Door
liefde verbonden’ van Gerda van Wageningen
samen met haar moeder en zusje naar het dorp
waar haar moeder is opgegroeid. In dit dorp doen al
snel de wildste verhalen de ronde over het drietal, en
niet zonder reden: hun moeder heeft een bijzondere
gave. Het dorp reageert daarop echter met
achterdocht. Gelukkig vindt Sarita wel kort na de
verhuizing een baan op een accountantskantoor. Ze
ontmoet daar twee mannen die haar leven drastisch
op z’n kop zullen zetten: de broers Abel en Carl van
der Duyne. ‘Door liefde verbonden’ is een
meeslepende roman van rasauteur Gerda van
Wageningen.
In ‘Jagersmaan’ laat Jan Vantoortelboom met groot
stilistisch vernuft en bravoure zien waar de grenzen
van de liefde van een ouder voor een kind liggen.
Victor Vanheule moet zijn geboortedorp Elverdinge
verlaten, door de armoede en de schande van een
onwettelijke dochter, voor wie hij geen vader kan
zijn. Victor neemt de boot naar Amerika, maar spoelt
aan in Ierland. Het is 1922: er woedt een
burgeroorlog met een versplinterde Ierse
Republikeinse Broederschap. In zijn poging een
nieuw leven te beginnen, wordt Victor opnieuw
dwarsgezeten. Als hij een jong meisje alleen aantreft
na de executie van haar vader en ze beiden gevaar
lopen, ontstaat er tussen hen een broze band die in
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stand gehouden wordt door een verbeten
vertrouwen in hun redding.
‘Vervreemding, absurditeit, vrijheid en de zoektocht
naar betekenis: Moeders is uniek, onthutsend en
subtiel.’ – The Guardian ‘De tien verhalen van Chris
Powers buitengewone verhalenbundel gaan over die
korte momenten in het leven die steeds blijven
weerklinken.’ – The Sunday Times ‘Dit is een boek
dat een groot deel van de planeet verbeeldt, van
rivierbanken in Exmoor, eeuwenoude Zweedse
begraafplaatsen tot een bruiloft in Mexico.’ –
Financial Times
Het is een stralende, zonnige dag. Twee mensen
voor het altaar. De mooiste dag van hun leven.
Hoewel? Voor het bruidspaar Elisabeth en Hank
misschien, maar niet voor alle gasten. Dit is hun
verhaal. Ontmoet onder anderen Carla, Elizabeths
scherpzinnige jeugdvriendin die van lelijk eendje tot
Hollywood-filmscout is uitgegroeid, Elizabeths
grootvader, verlamd maar nog helder van geest, die
zijn reputatie en erfenis tegen het licht houdt, en
Annette, de moeder van de bruid die op deze dag
aan haar eigen jeugdige misstappen in de liefde
herinnerd wordt. Door de ogen van zeven kleurrijke
personages vertelt Weisman met humor en warmte
over hoe het leven kan lopen, afhankelijk van de
keuzes die je maakt.
Maximum PC is the magazine that every computer
fanatic, PC gamer or content creator must read.
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Each and every issue is packed with punishing
product reviews, insightful and innovative how-to
stories and the illuminating technical articles that
enthusiasts crave.
Als de 16-jarige Noa zwanger blijkt te zijn van een
nazisoldaat wordt ze gedwongen haar kind af te
staan. Ze moet haar ouderlijk huis verlaten en komt
terecht in een kamer boven een klein station. Op een
dag ontdekt ze een goederenwagon met tientallen
Joodse baby's die op weg zijn naar een
concentratiekamp. Noa denkt aan het kind dat van
haar is afgenomen en in een opwelling vlucht ze met
een van de baby's. Ze vindt onderdak bij een Duits
circus en om daar niet op te vallen bekwaamt ze zich
in trapezewerk. Intussen probeert ze zich niets aan
te trekken van het vijandige gedrag van Astrid, haar
collega-trapezewerkster. Tussen de twee vrouwen,
die aanvankelijk rivalen zijn, ontwikkelt zich echter
algauw een hechte band. Maar wanneer het circus
niet langer bescherming kan bieden, is het de vraag
of hun vriendschap sterk genoeg is. Of zullen de
geheimen die ze bij zich dragen alles kapotmaken?
In de mooiste tijd van het jaar krijgen de
hoofdpersonen in deze vijf heerlijk romantische
kerstverhalen het mooiste geschenk van hun leven:
een baby! (1) CHAMPAGNE MET KERST - Kate
Hardy (Doktersroman Extra 78A) Dat de nieuwe
kinderarts, Stephanie Scott, een prachtige glimlach
heeft, is arts en alleenstaand vader Daniel Connor
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meteen opgevallen, en hij wil haar graag beter leren
kennen. Hoewel ze hem en zijn schattige dochtertje
echt wel leuk lijkt te vinden, houdt ze de boot een
beetje af. Lukt het hem haar over te halen Kerstmis
met hem door te brengen? (2) VERRASSING MET
KERSTMIS - Trish Morey (Bouquet Extra 447B) De
plaats van haar tweelingzus innemen, oké. Maar met
de baas van haar zus het bed delen was echt niet de
bedoeling! Helaas kan Tegan de sexy James
Maverick onmogelijk weerstaan, al vertelt ze hem
natuurlijk niet wie ze werkelijk is. Dan kondigt zich,
vlak voor Kerstmis, iets onverwachts aan. Hoe zal
James reageren als hij hoort dat ze een wel heel
bijzonder kerstcadeau verwacht? (3) EEN BABY
VOOR KERST - Michelle Celmer (Intiem Extra
305A) Terri wil een baby. Nick wil een erfgenaam.
Ze zijn al jaren beste vrienden, dus waarom zouden
ze elkaar niet helpen? Zodra zij haar kindje heeft en
hij zijn familiefortuin, kunnen ze scheiden en hun
vriendschap hervatten. Het lijkt een perfect plan totdat blijkt dat ze het als geliefden wel érg goed
doen! (4) KLEIN KERSTCADEAUTJE - Heidi Betts
(Intiem 1938) Trevor Jarrod is aangenaam verrast
wanneer hij onverwacht een mooie vrouw aantreft in
zijn kantoor - tot hij ziet dat ze een baby op schoot
heeft. En dan beweert deze Haylie Smith ook nog
eens dat híj de vader is! Hij weet van niets, en is
ervan overtuigd dat ze liegt en alleen maar uit is op
zijn geld. Toch besluit hij een DNA-test te doen.
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Terwijl hij op de uitslag wacht, raakt hij steeds meer
in de ban van de baby - en van de mooie Haylie...
(5) EEN STOERE VADER - Christy Lockhart (Intiem
Favorieten 386B) Eén keer gezwicht voor de
charmes van een rancher, en meteen krijgt Ally de
verrassing van haar leven... Met Kerstmis zal haar
kindje geboren worden! Zodra Nick op de hoogte is
van de gevolgen van hun nacht vol passie, stelt hij
voor om te trouwen. Ondanks de onmiskenbare
aantrekkingskracht tussen hen, twijfelt Ally. Houdt
Nick van haar of wil hij alleen met haar trouwen
omwille van de baby?
In ‘Mama’s laatste omhelzing’ richt Frans de Waal
zich op het rijke emotionele leven van dieren. Het
boek opent met het dramatische afscheid in
Burgers’ Zoo tussen Mama, een stervende 59-jarige
chimpansee, en Jan van Hooff, de bekende
hoogleraar biologie. Hun laatste ontmoeting werd
gefilmd en vervolgens door miljoenen mensen
bekeken. Na zijn succesvolle boek ‘Zijn we slim
genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?’, brengt
de Waal met ‘Mama’s laatste omhelzing’ onder de
aandacht dat mensen ook emotioneel meer verwant
zijn aan dieren dan we denken. Frans de Waal
interpreteert gezichtsuitdrukkingen en vertelt over de
emotionele kanten van dierlijke én menselijke
omgangsvormen. Hij ziet geen fundamenteel
verschil tussen dierlijke en menselijke emoties en
bespreekt de gevolgen van deze visie voor de
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manier waarop we met dieren omgaan. Dankzij de
vele voorbeelden en de heldere taal van De Waal is
‘Mama’s laatste omhelzing’ niet alleen een feest
om te lezen, maar verandert het ook voorgoed onze
kijk op het gevoelsleven van dieren.
In ‘Oregon’ speelt Jori Stam een geraffineerd spel
met verbeelding, waan en werkelijkheid. Hij neemt
de lezer mee in het hoofd van iemand die tegen de
klippen op de controle over zijn leven en omgeving
probeert te behouden, met alle gevolgen van dien.
Stijn wordt door zijn goede vriend Philip uitgenodigd
om samen af te reizen naar een afgelegen hut in de
bossen van het Amerikaanse Oregon. Stijn wil er
werken aan zijn debuutroman over een mysterieuze
vliegtuigkaper die ooit verdween op dit grondgebied,
Philip aan de opvolger van zijn veelgeprezen
bestseller. Daar, in die koude, stille omgeving, rijzen
bij Stijn langzaam twijfels aan de intenties van zijn
reisgenoot.
Eind jaren negentig waren ze onsterfelijk: Aurora, Antero,
Emiliano en Andrei. Toen hadden ze samen het internet in
vuur en vlam gezet met een digitaal magazine dat een cult-hit
werd. Nu, bijna twee decennia later, zorgt de dood van Andrei
voor hernieuwd contact tussen de drie overgebleven
vrienden, die elkaar al een half leven niet meer gezien
hebben. Andrei was inmiddels een grote naam in de
Braziliaanse literatuur geworden. Toch is er weinig bekend
over zijn leven, en zelfs dat weinige lijkt door hemzelf
gemanipuleerd. Zijn dood stelt zijn grote lezerspubliek – maar
vooral zijn drie vrienden – voor een raadsel. Wie was de ware
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Andrei? Was hij hun vriend, of heeft hij hen wellicht voor zijn
eigen doeleinden misbruikt? En wat is er van hen geworden,
van hun idealen en plannen voor het leven?
‘En de bruid sloot de deur’ van Ronit Matalon is een
onderhoudende roman over Arabische joden in Israël en een
subtiel commentaar op de positie van de vrouw. Matalon
dient in één adem genoemd te worden met Yehoshua, Oz en
Grossman. In ‘En de bruid sloot de deur’ van Ronit Matalon
sluit bruid Margi zich kort voordat het huwelijk wordt
voltrokken op in haar kamer. Niemand weet waarom. De
bruid zwijgt in alle toonaarden, wat bij de overige familieleden
een stroom van herinneringen op gang brengt en
sluimerende irritaties tot een uitbarsting doet komen.
Bruidegom Matti twijfelt aan Margi’s liefde, haar moeder
Nadja herinnert zich haar verloren man en kinderen en de
ouders van Matti denken direct aan de kosten die zij gemaakt
hebben. Dan doet grootmoeder Savtona nog een laatste
poging om de bruid de deur te laten openen. Matti raakt
ervan overtuigd dat Margi’s beslissing gerespecteerd moet
worden. Misschien weigert ze alleen te voldoen aan de
sociale normen en rebelleert ze tegen de rol die haar wordt
opgelegd? Ronit Matalon groeide op in Ganei Tikva in Israël.
Ze studeerde literatuur en filosofie aan de universiteit van Tel
Aviv en werkte als journalist en als criticus voor onder meer
Haaretz.
In ‘Waarom zeggen we niet wat we vinden?’ legt Jan Hille
Noordhof uit hoe we een open en veilige bedrijfscultuur
kunnen creëren. Organisaties met een open cultuur zijn de
winnaars van de toekomst. Niet alleen is het cruciaal voor
een wendbare organisatie, maar je voelt je ook meer
betrokken als jouw mening telt. Toch houden we vaak onze
mond. Hoe komt dat? Op veel werkplekken voelt het niet
veilig om te zeggen wat je vindt. De cultuur schrijft impliciet
voor misstanden vooral niet te melden, of je wordt helemaal
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niet uitgenodigd om mee te denken. Maar ook wijzelf dragen
bij aan de zwijgcultuur. We weten niet hoe we zaken moeten
aankaarten of zijn bang buitengesloten te worden. Aan de
hand van een eenvoudig model belicht Jan Hille Noordhof de
vier aspecten die bepalen of we ons uitspreken: macht,
cultuur, vaardigheden en psychologie. Hij geeft praktische
tips en technieken waarmee je ook in jouw bedrijf kunt
werken aan een open cultuur. Want als medewerkers kunnen
zeggen wat ze vinden, komen innovaties en verbeteringen
sneller tot stand en wordt het werk veel leuker.
Vijf romantische kerstverhalen die zich afspelen op het
Amerikaanse platteland. Met natuurlijk knappe, stoere
cowboys in de hoofdrol! (1) COWBOY VOOR KERST Maisey Yates (Intiem 2273) Maddie heeft wilde
weekendplannen. Na jaren van zedigheid wordt het tijd om uit
de band te springen. Speciaal voor de gelegenheid heeft ze
een huisje gehuurd en een geschikte kandidaat weten te
strikken. Maar haar weekend neemt een andere wending
wanneer er een sneeuwstorm uitbreekt, haar date vast komt
te zitten op de weg en de stroom in het huisje uitvalt. Ze
besluit hulp te gaan vragen bij de buurman, die niemand
minder blijkt te zijn dan de ergerlijke - en ergerlijk sexy rancher Sam McCormack! (2) UITGESTELD HUWELIJK Anne McAllister (Intiem Favorieten 511B) Op het laatste
nippertje blies Gus zijn huwelijk af! Iets waar hij ongelooflijk
veel spijt van heeft als hij Mary, zijn verloofde van toen,
opnieuw ontmoet - zwanger, single en mooier dan ooit. Nu wil
hij niets liever dan met haar trouwen, maar zij wil niets van
hem weten. Is het voorgoed te laat? (3) WINTER IN
MONTANA - Patricia Thayer (Harlequin Special 103B) Amelia
is opgelucht wanneer een onbekende haar te hulp komt
nadat ze met haar auto in een sneeuwstorm van de weg is
geraakt. Ook haar zoontje is dolblij. Hij denkt dat zijn
kerstwens in vervulling is gegaan en hij eindelijk net als ieder
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ander kind een papa krijgt. Niets is minder waar, maar Boone
Gifford besluit de ware reden voor zijn komst naar Montana
voorlopig nog even voor zich te houden... (4) EEN
VERDWAALDE KERSTMAN - Janet Tronstad (Bouquet
Favorieten 385B) Wanneer cowboy Zach in een dorpje blijft
steken omdat zijn paard ziek is, brengt hij op verzoek een
aantal postpakketten rond. Verkleed als de Kerstman - voor
hem ook een verrassing - belandt hij in een sneeuwstorm,
waardoor hij genoodzaakt is Kerstmis door te brengen bij de
knappe Jenny en haar twee kinderen... (5) HET MOOISTE
FEEST - Cathy McDavid (Harlequin Special 114B)
Bruidsmeisje Emma zou zo graag genieten van de
voorbereidingen van haar moeders kerstbruiloft, maar ze
moet steeds denken aan haar eigen, rampzalig verlopen
verloving. Bovendien is haar knappe ex-verloofde, cowboy
Nick, een van de getuigen!
Het is 1941, en Otto en Leni zijn vanuit nazi-Duitsland
ontsnapt naar het veilige Engeland. Ze dachten dat ze daar
konden blijven tot het einde van de oorlog, maar nu willen de
Britten dat ze teruggaan naar Duitsland om een klus voor hen
te klaren. Otto en Leni worden aan parachutes achter de
vijandelijke linies gedropt. Daar begint hun geheime missie:
het ontvoeren van het meisje dat voor de ondergang van
Hitler zou kunnen zorgen...
PCMag.com is a leading authority on technology, delivering
Labs-based, independent reviews of the latest products and
services. Our expert industry analysis and practical solutions
help you make better buying decisions and get more from
technology.
Vonne van der Meers nieuwe roman ‘Vindeling’ begint in
Boedapest in 1956. Jutka Horvath vlucht tijdens de
chaotische dagen van de Hongaarse opstand samen met
haar moeder via Oostenrijk naar Amsterdam. Haar leven
begint met verlies: van haar familie, haar taal, haar vader.
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Door de toevallige vondst – in haar nieuwe vaderland – van
een handtas raakt Jutka in de ban van het vinden. Wat ze
vindt brengt ze terug, maar zelf blijft ze zoek. Vonne van der
Meer bouwde met 13 romans, verhalenbundels, novellen en
toneel een indrukwekkend oeuvre. Door haar lichte toon, juist
waar het om grote kwesties gaat, is zij een onverwisselbare
stem in de Nederlandse literatuur.
Dit boek vertelt je precies wat je allemaal met je Androidtablet kunt doen. Van het gebruiken van internet, e-mail en
social media tot het vinden van apps, muziek en boeken. Het
is geschikt voor alle types Android-tablets en bevat alle
informatie die je nodig hebt om met je tablet aan de slag te
gaan. Foto's maken en delen, genieten van films en series, je
agenda bijhouden en nog veel meer - met dit boek heeft je
tablet geen geheimen meer voor jou! Deze nieuwe editie is
bijgewerkt tot en met Android-versie 8 (Ouro). Dan Gookin is
de auteur van 'DOS voor Dummies', het allereerste Voor
Dummies-boek. Hij wordt wereldwijd geprezen om zijn vele
computing-bestsellers. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
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