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PROMOTIE

Typisch testosteron

*

Aart de Kruif

Aandacht in de media,
in print en online
*
Auteur beschikbaar
voor lezingen
Welke invloed heeft het hormoon testosteron op het gedrag van

*

mannen én vrouwen? Volgens Aart de Kruif is die invloed vele malen
groter dan we al vermoedden. Hij deed jarenlang onderzoek naar
gedrag bij dieren en ontdekte grote overeenkomsten tussen dierlijk
en menselijk gedrag, met name wat betreft de werking van dit ene

Interviews
*

hormoon. In dit bijzonder interessante boek stelt hij op basis van
eigen en ander wetenschappelijk onderzoek dat biologische factoren, zoals hormonen, een vaak veel sterker effect hebben op gedrag
dan sociologische of culturele factoren. De Kruif schuwt daarbij
controversiële standpunten niet.
Ook verkrijgbaar als eBoek

*
Alles over de impact van een belangrijk hormoon verzameld
in één boek
AART DE KRUIF studeerde diergeneeskunde aan de Universiteit

*

woon hoogleraar in de verlos-

Verklaart typisch mannelijk gedrag en draagt daarmee bij
tot een beter begrip voor dat gedrag

kunde en voortplanting aan de

*

Faculteit Diergeneeskunde van

In hoeverre is een man slachtoffer van zijn eigen hormonen?

Utrecht. Hij is sinds 1987 ge-

de Universiteit Gent en woont al
jaren in Vlaanderen. De Kruif is
onder meer algemeen secretaris van de Koninklijke Academie
voor Geneeskunde van België.
Dit boek is het resultaat van
zijn fascinatie voor de parallellen tussen dierlijk en menselijk
gedrag.
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De grote invloed van een
hormoon op het gedrag van
mannen én vrouwen
Mannen met een hoog testosterongehalte hebben een
hoger libido, zijn dominanter en hebben meer energie
Vader worden verlaagt het testosterongehalte; een kwart
tot een derde verdwijnt (tijdelijk) en de knuffelhormonen

*

nemen toe Testosteron maakt mannen en vrouwen ge-

Gebaseerd op jarenlang onderzoek, aangevuld met anekdotes
en actuele gebeurtenissen

voeliger voor seksuele prikkels Stress bij mannen on-

*

humeurwisselingen ontstaan Mannen met een zeer laag

Populaire wetenschap voor een brede doelgroep.
Bestemd voor liefhebbers van Wij zijn ons brein

testosterongehalte zijn vaker depressief, neerslachtig en

*

Typisch testosteron
De grote invloed van een hormoon op het gedrag van
mannen én vrouwen
Auteur
Aart de Kruif
Prijs
€ 18,95
Formaat
15 × 23 cm
Uitvoering
paperback
Omvang
256 pagina’s
Omslagontwerp
Studio Jan de Boer
Verschijnt
maart 2012
NUR 770, 911
ISBN 978 90 8803 011 6

derdrukt de testosteronspiegel, waardoor plotselinge
eBoek
ISBN 978 90 8803 012 3

hebben angstgevoelens Vrouwen van wie de ringvinger
langer is dan de wijsvinger hebben meer testosteron
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PROMOTIE

The King’s Speech
Mark Logue & Peter Conradi

*
Publiciteit
in onder meer
De Telegraaf
en
Vorsten Royale

The King’s Speech is het nooit eerder vertelde verhaal van de opmerkelijke vriendschap tussen spraaklereraar Lionel Logue en de
onder zijn spraakgebrek gebukt gaande toekomstige koning George
VI van Groot-Brittannië. Het werpt een bijzonder licht op de intieme
band tussen beide mannen en op de rol die de vrouw van de koning,
wijlen koningin Elizabeth, speelde door hen bij elkaar te brengen
om de reputatie en het koningschap van haar man te redden. Het
boek biedt een verbluffende inkijk in een doorgaans hermetisch afgesloten wereld. Nooit eerder verscheen er zo’n persoonlijk portret
van de Britse monarchie, in een tijd van haar diepste crisis.

*

Ook verkrijgbaar als eBoek
The King’s Speech
Auteurs
Mark Logue & Peter Conradi

*
Vertelt het ware verhaal achter de succesvolle gelijknamige
film, onderscheiden met 4 oscars
*
De perfecte aanvulling op de film.
De film stopt in 1939. Het boek gaat veel verder, tot de dood
van zowel Koning George als van Lionel Logue

en de beheerder van het Logue
Archief. Hij woont in Londen.
PETER CONRADI is auteur en journalist. Hij werkt voor The Sun-

Formaat
13,5 × 21 cm
Uitvoering
paperback
Omvang
272 pagina’s
Illustraties
16 pagina’s historische zwart-wit foto’s

Geschreven door Mark Logue, kleinzoon van Lionel Logue,
en gebaseerd op diens dagboeken

Omslagontwerp
Studio Jan de Boer

*
Meer dan 220.000 exemplaren verkocht in Engeland en de
rechten zijn naar 14 landen verkocht

Verschijnt
november 2011
NUR 680
ISBN 978 90 8803 009 3

*
Een must voor geschiedenisliefhebbers en royaltywatchers

day Times. Zijn laatste boek is
Hitler’s Piano Player: The Rise

– Vorsten Royale

Prijs
€ 14,95

*

MARK LOGUE is de kleinzoon van
Lionel Logue. Hij is filmmaker

‘Een fascinerend boek.
Vertelt nog veel meer
dan de film’

eBoek
ISBN 978 90 8803 010 9

*

and Fall of Ernst Hanfstaengl

4
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PROMOTIE

Matchen tussen droom & daad

*
Publiciteit in
samenwerking met
Jobbird.com

Jan-Peter Cruiming

*
Aandacht in de media,
in print en online
De man die eigenhandig de Nederlandse vacaturemarkt veranderde
en daarmee multimiljonair werd, deelt in Matchen tussen droom &
daad zijn persoonlijke ervaringen op het gebied van internetondernemen. Hoe word je succesvol in een markt waarin al vele
aanbieders actief zijn, waarom presteer je het beste bij zware
tegenstand en welke rol speelt plezier in je werk bij het behalen van
zakelijke doelen? Voor het eerst vertelt hij het verhaal achter een
van de grootste internet-overnames in Nederland.
Op een toegankelijke manier geeft hij inzicht in de bijzondere dynamiek van een virtueel bedrijf en de typische management- en
ondernemerseisen die daaraan worden gesteld. Daarnaast vertelt
hij hoe het is om vanuit relatieve onbekendheid te worden gekatapulteerd naar roem, rijkdom en afgunst.

*
Een boeiende combinatie van een ondernemersbiografie
en ondernemerslessen
*
JAN-PETER CRUIMING (1965) is oprichter van NationaleVacaturebank.nl dat binnen enkele jaren
uitgroeide tot de grootste banensite van Nederland. In 2004
verkocht hij het bedrijf aan VNU
en stortte zich vervolgens op
diverse nieuwe internetondernemingen. Onlangs werd zijn
nieuwe banensite gelanceerd:
Jobbird.com
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*
Auteur beschikbaar
voor interviews
*

Ook verkrijgbaar als eBoek
Matchen tussen droom & daad
Ondernemerslessen van een bevlogen
internet-ondernemer

Jan-Peter Cruiming is
voor twee generaties
internet-ondernemers
een rolmodel

Over succes, tegenslag en opnieuw beginnen
*
Ondernemerslessen voor starters en gevorderden.
Bestemd voor liefhebbers van
Hyves: van 3 naar 10.000.000 vrienden
*

Voor Cruiming is matchen een kernbegrip bij elke nieuwe
internet-onderneming. Volgens hem zijn er nog steeds
veel imperfecte markten waar vraag en aanbod elkaar
niet vinden. Elk succesvol internet-initiatief begint volgens Çruiming met een `kloppend concept waar echt behoefte aan is’. `Als je een idee hebt, moet je je afvragen:
waarom bestaat deze site eigenlijk nog niet? Dan peil je
hoe groot je doelgroep is. Vervolgens is het zaak om je
niet te laten afleiden door bijzaken zoals het uiterlijk van
de site. Je moet nuchter blijven, aan je concept vasthouden, keihard werken en zorgen dat de site doet wat hij
moet doen.’

Auteur
Jan-Peter Cruiming
Prijs
€17,95
Formaat
13,5 × 21 cm
Uitvoering
paperback
Omvang
160 pagina’s
Omslagontwerp
Studio Jan de Boer
Verschijnt
april 2012
NUR 800
ISBN 978 90 8803 015 4

eBoek,
ISBN 978 90 8803 016 1
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Wijze woorden

*

Gareth Southwell

Sluit aan bij de maand
van de filosofie
*
Aandacht in de media,
in print en online
Filosofen houden van wijsheid, althans dat is de letterlijke beteke-

*

nis van het woord filosoof. Welke wijsheid precies; daarover verschillen ze van mening. In zijn bijzonder inspirerende verzameling
van filosofische uitspraken heeft Gareth Southwell de beste citaten, ideeën en theorieën samengebracht. Allemaal uitspraken om
te omarmen, te weerleggen, over na te denken, of gewoon te gebruiken. Het boek bevat het gedachtegoed van beroemde filosofen
zoals Plato, Aristoteles, Kierkegaard en Foucault, aangevuld met
filosofische uitspraken van diverse (natuur)wetenschappers, zoals
Richard Dawkins, Rupert Sheldrake en Stephen Hawking.
Elke uitspraak is aangevuld met een korte biografie van de filosoof
of wetenschapper, de historische context en de betekenis ervan.

Ook verkrijgbaar als eBoek
Wijze woorden
De belangrijkste filosofische uitspraken
en hun betekenis
Oospronkelijke titel
Words of Wisdom
Auteur
Gareth Southwell

*
Bevat de meest beroemde filosofische uitspraken over
een periode van 2500 jaar
GARETH SOUTHWELL is filosoof,
auteur en illustrator. Hij heeft
diverse boeken op het gebied

De belangrijkste
filosofische uitspraken
en hun betekenis

*
Gaat verder dan de `echte’ filosofen; ook filosofische
uitspraken van natuurwetenschappers, theologen,
psychologen en antropologen zijn opgenomen

Winnen zonder vechten is het beste, Sun Tzu
Ken u zelf, anoniem

van filosofie geschreven,
waaronder inleidingen op de
ideeën van Descartes en
Nietzsche. Hij is een groot
liefhebber van filosofie, in de
breedste zin van het woord.
Hij ziet filosofie niet zozeer als
leerstof maar vooral als activiteit.
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*
Over het wat en hoe en vooral het waaróm van het leven
*

Ik denk niet te weten wat ik niet weet, Socrates
Wie door liefde wordt aangeraakt, wandelt niet
in duisternis, Plato

Prijs
€ 18,95
Formaat
15 × 23 cm
Uitvoering
paperback
Omvang
384 pagina’s
Illustraties
Circa 175 zwart-witfoto’s
Omslagontwerp
Studio Jan de Boer
Verschijnt
maart 2012
NUR 730
ISBN 978 90 8803 013 0

Inspirerende uitspraken die aanzetten tot nadenken
*

Wat me niet vernietigt, maakt me sterker, Nietzsche

eBoek
ISBN 978 90 8803 014 7

Tegen geweld is een argument nooit nodig,
vóór geweld wel, Noam Chomsky
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Reeds aangeboden

Recent verschenen
*
‘Een hersenbrekende reis’

*
‘Vraag een willekeurig iemand naar
het Nederlandse werelderfgoed en je
krijgt zelden een volledig antwoord.
Dit boek brengt uitkomst (...)
in prachtfoto’s, historische illustraties
en tekst’

– New Scientist

– Toeractief

Professor Stewart’s schatkamer
vol wiskundige uitdagingen

Wiskundige raadsels voor
nerds én alfa’s

Auteur
Ian Stewart

Werelderfgoed van Nederland
Unesco-monumenten van nu
en de toekomst

Prijs
€ 16,95

Auteur
Marjolein van Rotterdam

Verschijnt
januari 2012

Prijs
€ 29,95

NUR 918
ISBN 978 90 8803 006 2

*
Voorpublicatie in Trouw
*
Debatavond rond het boek bij verschijnen

Voor het eerst al het Nederlandse
werelderfgoed in één boek

NUR 680
ISBN 978 90 8803 000 0

*
‘Van der Starre houdt RvC-leden een mooie
spiegel voor. Ik wil dit boek van harte
aanbevelen aan allen die toezicht houden
of dit van plan zijn!’
– Henk Breukink, beroepscommissaris

Ook verkrijgbaar als eBoek
Ook verkrijgbaar als eBoek

Weten is meer dan meten
Spraakmakende opinieleiders
over de schurende kanten van economisering

Een verfrissende kijk op het
nut en onnut
van economisering
10

Auteur
Tobias Reijngoud

Drama in de boardroom
De macht en onmacht van
commissarissen

Prijs
€ 18,95

Auteur
John van der Starre

Verschijnt
januari 2012

Prijs
€ 17,95

NUR 740
ISBN 978 90 8803 005 5

NUR 320.780
ISBN 978 90 8803 004 8

eBoek
ISBN 978 90 8803 008 6

Nieuwe kijk
op het falen van de
raad van commissarissen

eBoek
ISBN 978 90 8803 007 9
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Nieuw bij Uitgeverij Lias per 1 januari 2012 *

Professor Stewart’s verzameling
van wiskundige raadsels
Ian Stewart

*
Meer dan 12.000 exemplaren
verkocht in Nederland en
Vlaanderen

Professor Stewart’s verzameling
van wiskundige raadsels
Auteur
Ian Stewart

‘Prachtig... verdient een
plek tussen de klassiekers
in dit genre.’

Formaat
15 x 23 cm

– Mathematics Today

Omvang
308 pagina’s

Prijs
€ 14,95

Uitvoering
paperback

NUR 918
ISBN 978 90 8803 017 8

* Uitgeverij Lias neemt per 01-01-2012 deze titel over van Kosmos Uitgevers
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