
Nieuws
Fictie

Het huidige Ambo|Anthos is breed georiënteerd en kenmerkt zich door boeken met een
sterk verhalend karakter, zoals in het Nederlandse werk van Herman Koch, Murat Isik of
Simone van der Vlugt. Dit g...

Non fictie

Non-fictie bij Ambo|Anthos uitgevers heeft zijn prominente plek behouden met de
oorspronkelijke fondslijnen filosofie, geschiedenis en populaire wetenschap. Daarnaast
zijn memoires en biografieën b...

Thrillers

o.a. Nicci French, René Appel en B.A. Paris voeren de indrukwekkende lijst van
thrillerauteurs aan.

Loft

Loft Books is een onderdeel van Ambo|Anthos uitgevers dat zich alleen richt op e-books
en luisterboeken.

DL

Dwarsligger® is een compleet boek in een handzaam formaat: net zo klein en licht als
een mobiele telefoon en 100% leesbaar. Door zijn compacte formaat en lichte gewicht
kan je dwarsligger® gemakkel...
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Doorzoek al ons nieuws.
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Op 6 augustus verschijnt bij Ambo|Anthos uitgevers

Inzichten
De ontstaansgeschiedenis van ons gevoelsleven

Karl Deisseroth

Een adembenemend, baanbrekend meesterwerk dat een fundamenteel nieuw inzicht biedt in de
oorsprong van ons gevoelsleven.

In deze opzienbarende reis door de menselijke geest verkent psychiater Karl Deisseroth de biologische en
evolutionaire oorsprong van menselijke emoties aan de hand van aangrijpende klinische verhalen uit zijn
praktijk. Een jonge vrouw met een eetstoornis onthult hoe de geest kan rebelleren tegen de meest primitieve
menselijke drijfveren, honger en dorst; een oudere man, depressief en dement, belicht hoe mensen
evolueerden om vreugde en het gemis daaraan te voelen; een eenzame Oeigoerse vrouw toont ons het
belang van warme sociale banden.
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Op invoelende wijze en in poëtische, heldere bewoordingen ontvouwt Deisseroth het grotere verhaal van de
fysieke en biologische oorsprong van onze emoties, en laat hij zien hoe we die beter kunnen begrijpen. De
verhalen werpen een ongekend licht op het zelf en de manieren waarop dat soms breekt.

“‘Zoals de telescoop van Galileo de onmetelijkheid van de ruimte opende zo onthult Deisseroth
hoe weinig we weten over onze hersenen.’” The New Yorker

Karl Deisseroth is hoogleraar bio-engineering en psychiatrie aan Stanford University. Ook behandelt hij
patiënten met stemmingsstoornissen en autisme. Hij won tientallen prijzen voor fundamenteel onderzoek,
waaronder de Kyotoprijs en de Heinekenprijs voor de Geneeskunde.

Voor meer informatie, neem contact op met Vere Bank, vbank@amboanthos.nl, 0640451236

augustus 2021 • ca. € 23,99  • ca. 288 blz. • isbn 978 90 263 4704 7 • nur 770 • oorspronkelijke titel
Projections • oorspronkelijke uitgever Penguin Random House • vertaling Patty Adelaar • omslagontwerp
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De explosieve biografie van de meest omstreden politicus van
Engeland
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Boris Johnson van Tom Bower is een explosieve politieke biografie over een van de meest spraakmakende
Britse premiers ooit.

12 juli 2021
Non fictie

De laatste heer: Downton Abbey in een Gelders graafschap
Een meeslepende geschiedenis over het einde van de Nederlandse standenmaatschappij

7 juli 2021
Non fictie

Familiegeschiedenissen van de vorige eeuw
Deze familiegeschiedenissen verschijnen er de komende maanden.

6 juli 2021
Non fictie

Het geroofde kookboek: een onbekend hoofdstuk uit WOII
Karina Urbach vertelt het opmerkelijke verhaal van haar grootmoeder Alice, joodse kookboekenauteur en tv-
chef in de jaren 40/50, de Julia Child van de Oostenrijkse keuken. Ze legt een no...
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