Wij bleven thuis om daar met
onverminderde inzet en
enthousiasme de allermooiste
boeken te blijven maken, die
nu via jullie bij de lezers liggen.
Boekhandelaren bedankt! Met
trots presenteren we jullie hierbij onze nieuwe aanbieding,
die wat ons betreft een garantie is voor een heel mooie
nazomer in – waarschijnlijk –
eigen land. #ikleesbuiten
#kooplokaal de mooiste boeken
van Ambo|Anthos.

oktober

Een documentairemaakster keert
terug naar de kustplaats waar ze
vandaan komt, Blackwood Bay. Een
slaapstadje waar iedereen elkaar kent
en geheimen diep verborgen blijven.

DE NIEUWE THRILLER VAN

SJ WATSON

FLASHBACK
 allesomvattende

marketingcampagne!

©

ricardo reis / millennium images

Vraag uw accountmanager om meer
informatie en een leesexemplaar.

Van de auteur van de wereldwijde
bestseller Voor ik ga slapen!

sj watson
Flashback
Blackwood Bay. Een Britse kustplaats waar nooit iets gebeurt.
Toch?

©

graham jepson

Ooit was Blackwood Bay een drukbezocht kustplaatsje. Maar
nu, geplaagd door teruglopende toeristenaantallen en economische malaise, is het nog maar een schim van wat het was.
Het is een spookstadje geworden, en daarmee de perfecte
locatie voor filmmaker Alex om haar nieuwe documentaire
te schieten.
Maar de hechte dorpsgemeenschap is achterdochtig over
haar motieven. Want er gebeurt nooit wat in hun dorp, dus
waarom zou ze hier filmen? Of is er iets? Weet zij meer dan
ze zegt, en wie is ze eigenlijk?
Wederom gebruikt SJ Watson het psychologische spel waarmee hij met Voor ik ga slapen miljoenen mensen aan de bank
gekluisterd hield en hij combineert dit op geraffineerde wijze
met het claustrofobische gevoel van een kleine dorpsgemeenschap waar iedereen elkaar kent.

sj watson is een Britse auteur. Zijn debuut
Voor ik ga slapen werd een wereldwijde bestseller. In 2015 verscheen het eveneens succesvolle Tweede leven. Flashback is zijn nieuwste
thriller.

Over Voor ik ga slapen:
‘Een topdebuut van hoog niveau’ – de Volkskrant
★★★★★ ‘Een absolute aanrader’ – VN’s Detective &
Thrillergids

Voor ik ga slapen

Britse crime

Wraak

Verdwenen meisjes

oktober 2020 • ca. € 21,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 336 blz. • isbn 978 90 263 3092 6 •
nur 305 • oorspronkelijke titel Final Cut • oorspronkelijke uitgever Transworld • vertaling
Caecile de Hoog • omslagontwerp Roald Triebels • verschijnt ook als e-book en luisterboek

Onbetrouwbare verteller

paperback
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 Voor alle fans van
Voor ik ga slapen
 Psychologische thriller
met een razend tempo!
 Allesomvattende
marketingcampagne
 Auteur beschikbaar
voor interviews

15,-

Meer dan
225.000
exemplaren
verkocht!

Claustrofobisch, met een onbetrouwbare verteller en vol verrassende
wendingen, zelfs voor de meest
doorgewinterde lezer!

nu weer leverbaar
isbn 978 90 414 2267 5
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 Ambassadeursactie
voor de boekhandels

‘De personages van Schaduwstad zijn me
nog dierbaarder dan die van Het feest.’
E L I ZABETH DAY

‘Krachtig en emotioneel geladen.’

©

veronika chan wasserbauer

THE GUARDIA N

Van de auteur van de bestseller Het feest

E L I Z A B E T H D AY

Schaduwstad
De levens van vier mensen
worden onlosmakelijk met
elkaar verbonden door
één onvergeeflijke daad

Vraag uw accountmanager
om meer informatie en een
leesexemplaar.

Wederom een vlijmscherpe roman over de Britse elite

Van de schrijfster van de bestseller Het feest

elizabeth day
Schaduwstad
Howard Pink is een selfmade miljonair die zijn leven koopt
en gewend is aan macht en geld. Maar achter dit flinterdunne masker schuilt een man die gebukt gaat onder de
verdwijning van zijn dochter jaren geleden. Wanneer hij
een onvergeeflijke daad begaat, raken de levens van hem,
zijn jonge slachtoffer, dat van een ambitieuze journaliste en
een oudere dame voor altijd met elkaar verstrengeld op een
manier die geen van allen ooit had kunnen vermoeden.

© jenny

smith

Net als in Het feest heeft Elizabeth Day met Schaduwstad een
plotgedreven roman geschreven over de kloof tussen de
Britse klassen, tussen rijk en arm, tussen hen voor wie
deuren zich openen en anderen die met moeite overleven.
Met haarscherpe pen zet ze haar personages neer en snijdt
ze ongemakkelijke thema’s aan: een onvergetelijke roman
elizabeth day is auteur en journalist. Met

voor iedereen die genoten heeft van Het feest!

Steen, papier, schaar won ze de Betty Trask
Award voor beste debuut van schrijvers onder

‘Beeldender dan Lanchesters Capital en minder zelfingeno-

de vijfendertig jaar. In 2017 verscheen haar

men dan McEwans Saturday. Een verademing.’

roman Het feest, die direct een bestseller werd.

– Evening Standard

Haar podcast How To Fail werd eveneens een
succes, waarna het ook als memoir/self-

‘Knap opgezette roman en verslavende pageturner tegelij-

helpboek verscheen onder de titel Durf te falen.

kertijd.’ – The Observer

Day is ook columnist voor de Mail on Sunday en
journalist voor onder andere The Telegraph, The
Guardian, Vogue, Elle en Harper’s Bazaar.

Het feest

Britse roman

Klassenverschillen

oktober 2020 • ca. € 24,99 • luxe paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 432 blz. • isbn 978 90 263 5355
0 • nur 302 • oorspronkelijke titel Paradise City • oorspronkelijke uitgever Bloomsbury • vertaling Eefje Bosch • omslagontwerp Marry van Baar • verschijnt ook als e-book en luisterboek

Londen

Establishment

luxe paperback
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 Voor iedereen die
genoten heeft van
Het feest
 Perfect voor literaire
leesclubs vanwege
de thema’s die het
aansnijdt: oud geld
versus nieuw geld,
schuld, rouw, ethiek,
moraliteit en de
complexiteit van
liefde
 Allesomvattende
marketingcampagne

oktober

 Auteur beschikbaar
voor interviews en
festivals
Al meer
dan 40.000
exemplaren
verkocht!

‘Nog beter dan Het feest. De combinatie van
de klassenthematiek, de levensechte personages
en de strakke spanningsboog maakt dat je
deze roman in één adem uitleest.’
– Renate Liesker, redacteur
isbn 978 90 263 5272 0
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WINNAAR DEUTSCHER
BUCHPREIS 2019
Eén familie staat symbool
voor een van de roerigste
perioden uit de naoorlogse
geschiedenis

©

martin roemers / hollandse hoogte

Vraag uw accountmanager om meer
informatie en een leesexemplaar.

Autobiografisch meesterwerk dat werd bekroond met
de Deutsche Buchpreis 2019

saša stanišić
Herkomst
‘Herkomst is een boek over de eerste toevalligheid in onze
biografie: ergens geboren worden. En over wat er daarna
gebeurt. Het is een boek over taal, jeugd en vele zomers.
De zomer toen mijn grootvader zo uitbundig danste dat
hij op de voet van mijn grootmoeder trapte en ik bijna niet
geboren werd. De zomer toen ik haast verdronk. De zomer
toen Angela Merkel alle grenzen openstelde, die leek op de
zomer toen ik naar Duitsland vluchtte. Herkomst is een ode
aan mijn grootmoeder die lijdt aan dementie. Terwijl ik

© katja

sämann

mijn herinneringen orden, verliest zij de hare.’
Herkomst is een meesterwerk, waarin één familie symbool
staat voor een van de roerigste perioden uit de naoorlogse
geschiedenis.

saša stanišić werd in 1978 in Višegrad gebo-

Deze autobiografische roman gaat over de vlucht van

ren en vluchtte toen hij veertien was met zijn

Stanišić en zijn ouders van Višegrad in het voormalige

ouders naar Duitsland. Ze moesten hun land

Bosnië en Herzegovina naar Duitsland in 1992. Minutieus

verlaten omdat zijn moeder moslim is en zijn

ontleedt Stanišić wat er is voorgevallen tijdens die vlucht en

vader christen. Met Herkomst won hij in 2019

zet hij zijn familiegeschiedenis uiteen.

de Deutsche Buchpreis. Eerder verschenen
van hem Hoe de soldaat de grammofoon repareert
en Nacht voor het feest. Beide romans werden
enthousiast onthaald door de pers. Over Nacht
voor het feest schreef NRC Handelsblad: ‘Zinderende en geestige Heimatroman van een van

‘Stanišić is een van onze beste
verhalenvertellers.’ – Die Welt

de grote talenten uit de hedendaagse Duitse
literatuur.’

Joegoslavië

Duitsland

Vlucht

Familie

Identiteit

oktober 2020 • ca. € 24,99 • luxe paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 368 blz. • isbn 978 90 263 5204 1 • nur 302 • oorspronkelijke titel
Herkunft • oorspronkelijke uitgever Luchterhand • vertaling Annemarie Vlaming • omslagontwerp Roald Triebels • verschijnt
ook als e-book
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Meer dan
300.000 exemplaren verkocht
in Duitsland!
 Bejubeld en bekroond
met de Deutsche
Buchpreis
 Auteur te gast bij
Crossing Border
 Herkomst zal in 24
landen verschijnen
 Interviews in de media

oktober

 Speelse autobiografische roman
over zijn familiegeschiedenis en de
vlucht uit het voormalige Bosnië en
Herzegovina in 1992
 Leesexemplaren

‘Een van de intelligentste, geestigste
en innovatiefste boeken. En heerlijk
om te lezen.’ – Das Erste
14 | 15

Nu in voordelige cadeau-editie – ruim 200.000 exemplaren
verkocht

murat isik
Wees onzichtbaar
‘Wat een ontzettend indrukwekkende roman. Zelfs nadat ik
hem uit had liet hij mij niet los.’ – Amber Martensen,
boekhandel Thomas
‘Meeslepend verhaal van rasverteller Isik, lezen!’
– Annemieke van der Sluis, Libris Venstra
‘Het is een ongelooflijke kunst om dat verhaal 600 pagina’s

© chantal

ariëns

lang boeiend te houden, maar Murat Isik slaagt daar
glansrijk in. Het levert zelfs een met Karl Ove Knausgård
vergelijkbare leeservaring op: als je het uit hebt, wil je
eigenlijk meteen lezen hoe het verdergaat.’ – De Standaard
★★★★ ‘Rijke, rauwe beschrijvingen die je bij geen enkele
andere Nederlandse schrijver aantreft.’ – NRC Handelsblad
murat isik (1977) won met Wees onzichtbaar
(2017) onder meer de prestigieuze Libris

‘Isik is een vertelbeest. Bij hem is het klassieke schrijvers-

Literatuur Prijs 2018, de Boekhandelsprijs

adagium veranderd van show, don’t tell naar show and tell.’

2018 en De Inktaap 2019. Ook werd de roman

– De Groene Amsterdammer

tot NRC Boek van het Jaar 2017 uitgeroepen.
Er zijn tot op heden ruim 200.000 exempla-

‘Juist met het verhaal over zijn jeugd in een “opgegeven

ren van verkocht. In februari 2020 ging de

wijk” werd Murat Isik winnaar van de literaire Champions

theaterbewerking van Wees onzichtbaar in pre-

League.’ – de Volkskrant

mière. Isik debuteerde in 2012 met de roman
Verloren grond, die bekroond werd met de Bronzen Uil publieksprijs. Zijn werk werd vertaald
in het Duits, Zweeds en Turks. In 2019 was
hij de auteur van het Boekenweekessay Mijn
moeders strijd.

Literair

Familieverhaal

Migranten

Bijlmer

oktober 2020 • ca. € 20,– • paperback • 13,6 x 21,5 cm • 600 blz. • isbn 978 90 263 4421 3 • nur 301 • omslagontwerp Roald Triebels •
ook verkrijgbaar als e-book
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_
,
 Winnaar Libris
Literatuur Prijs 2018
 Winnaar Boekhandelsprijs 2018
 Winnaar De Inktaap
2019
 NRC Boek van het
Jaar 2017
 Nominatie BNG Bank
Literatuurprijs 2017

oktober

 Nominatie
Halewijnprijs 2017

isbn 978 90 263 5124 2

Meer dan 200.000 exemplaren verkocht!

isbn 978 90 263 4733 7
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Ambo|Anthos
feliciteert René
Appel met zijn
75ste verjaardag
en zijn indrukwekkende oeuvre
René Appel is cum laude gepromoveerd op Nederlands als
tweede taal en heeft verschillende wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Van
1994 tot 2003 was hij bijzonder
hoogleraar Verwerving en
didactiek van het Nederlands
als tweede taal. Hij was van
2004 tot 2008 voorzitter van
de Vereniging van Letterkundigen, de beroepsvereniging
van schrijvers en vertalers in
Nederland. Ook was hij voorzitter van PEN Nederland en
is hij lid van het bestuur van
de Stichting Libris Literatuur

© shutterstock

© tessa

posthuma de boer

Prijs.

‘Snij Appel doormidden en je vindt niks dan goedheid.
En juist die inborst maakt dat hij met verbazing en
zonder oordeel naar slechte mensen kan kijken en ze
humaan weet te beschrijven. Hij ontleedt het menselijk
gesukkel en verplaatst zich. Voeg daarbij zijn talent voor
spannende plots en zinnen zonder opsmuk en je hebt
een moordschrijver.’ – Adriaan van Dis
‘René is een lopende encyclopedie, een taalwonder, een
verhalenverteller, een man met humor, een man met
ruimte voor verschillende meningen, een man met een
bijzonder gehoor, maar bovenal een levensgenieter!’
– Caroline Damwijk
‘Ooit leerde ik René Appel kennen als vaste scheidsrechter op het amateurvoetbalveld, daarna ontdekte ik
dat hij een begenadigd thrillerschrijver is, en toen bleek
hij ook nog eens een geestige taalwetenschapper en
een scherpzinnige lezer te zijn. Wat kan hij niet?’
– Thomas Heerma van Voss
‘Zo’n rijke oogst aan Appels! En hopelijk is het seizoen
nog lang niet voorbij.’ – Lieneke Dijkzeul
‘Met een diepe buiging voor je productiviteit – en
inhoudelijke kwaliteit – en veel dank voor je collegialiteit
en behulpzaamheid: van harte gefeliciteerd met het
behalen van deze prachtige mijlpaal!’ – Max van Olden
‘René Appel hoort natuurlijk al jaren thuis in het landschap van Nederlandse thrillerschrijvers. Daarnaast is
hij de man van de punt, komma en de taalobservaties.
In dit geval is de term “mierenneuker” een absolute
kwaliteit en een pluim waardig.’
– Arno Koek, boekhandel Blokker, Heemstede

René Appels 25ste titel vieren we feestelijk
samen met zijn 75ste verjaardag

rené appel
Arend Meulenhoek krijgt een dreigtelefoontje van een man
die claimt dat zijn stiefzoon Ferry hem duizenden euro’s
schuldig is. Wanneer Arend Ferry hierop aanspreekt, wuift
die de kwestie gemakzuchtig weg. De problemen met de
obscure, criminele schuldeiser en de onhandelbare Ferry
maken het dagelijks leven zo moeilijk dat Arend en zijn
vrouw Maud het nauwelijks meer aankunnen. Tot overmaat
van ramp raakt Arend betrokken bij een ernstig verkeersongeluk met een tienermeisje als slachtoffer. Zijn werk als
makelaar komt in de verdrukking, terwijl Ferry zich verder in
de nesten werkt, de vriend van het meisje hem op de huid
zit en de pressie uit het criminele circuit toeneemt. Hoe
redden Arend en Maud zich hieruit?

©

tessa posthuma de boer

Overschot

rené appel (Hoogkarspel, 1945) behoort al
meer dan 25 jaar tot de top van de Nederlandse thrillerauteurs. Hij won De Gouden
Strop twee keer – met De derde persoon en
Zinloos geweld – en werd talloze malen voor
deze prijs genomineerd. In totaal heeft René
Appel meer dan een kwart miljoen exemplaren van zijn boeken verkocht in Nederland en
Vlaanderen. Sinds 2003 is hij fulltime schrijver.

Schrijversjubileum

Over René Appel:
‘Met afstand de beste stilist van de Nederlandse misdaadschrijvers.’ – Tomas Ross
‘Als geen ander kan hij in de huid van zijn hoofdpersonen
kruipen en hen op overtuigende wijze tot leven brengen.’
– De Telegraaf
‘Hij is onmiskenbaar een vakman.’ – Trouw

Criminaliteit

Verkeersongeval

Makelaardij

paperback
oktober 2020 • ca. € 20,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 284 blz. • isbn 978 90 263 5364 2 •
nur 305 • omslagontwerp Roald Triebels • verschijnt ook als e-book en luisterboek
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Pageturner met
perfect opgebouwde
spanning en een
onverwachte plot

 Een nieuwe thriller van
René Appel met de
vertrouwde spannende
ingrediënten in een
verrassende plot
 Veel aandacht in de
media
oktober

 Digitaal pos-pakket
ter ere van 75 jaar
René Appel
 Leesexemplaren

‘De onbetwiste meester van
de psychologische thriller.’ – AD
20 | 21

De boekhandel was al fan van De Fluisterman. Nu is er… De schaduwvriend

alex north
De schaduwvriend
alex north is geboren in Leeds en woont er
nu ook met zijn vrouw en zoon. Hij studeerde
filosofie aan de universiteit van Leeds en
werkte daar op de faculteit sociologie voordat
hij ging schrijven. Vorig jaar verscheen de
New York Times-bestseller De Fluisterman, die
enthousiast werd onthaald.
‘Atmosferisch en griezelig spannend.’
– Alex Michaelides (De stille patiënt)
‘Ik dacht even een lekker spannend boek te
lezen, maar christus wat ongelooflijk spannend, eng en ontroerend. Geweldig.’
– Esther Scholten, cpnb

Paul Adams herinnert zich die vreselijke dag nog goed
waarop de jonge Charlie Crabtree een van zijn klasgenoten
vermoordde. Hij was zowel bevriend met Charlie als met
het slachtoffer. Diezelfde dag verdween Charlie spoorloos
en de wildste complottheorieën doen nog steeds de ronde
op internet. Vijfentwintig later verwerkt Paul stukje bij
beetje zijn jeugd.
Maar wanneer zijn dementerende moeder een terugval
krijgt, kan hij er niet meer omheen: hij moet terug naar zijn
ouderlijk huis.
Het duurt niet lang voordat alles uit de hand begint te
lopen: zijn moeder is ervan overtuigd dat er een indringer in
huis is, en Paul realiseert zich dat hij wordt gevolgd. Het zet
hem aan het denken: wat is er daadwerkelijk gebeurd op de
dag van de moord? Waar zou Charlie nu zijn?
De schaduwvriend is een spannende en duistere thriller,
waarmee North de hooggespannen verwachtingen na
De Fluisterman inlost.
Over De Fluisterman:
★★★★ ‘Een geraffineerde constructie.’ – VN’s Detective &
Thrillergids
‘Wat een waanzinnige super sterke thriller is De Fluisterman
en vlot geschreven. Heerlijke topper voor deze zomer. Spannend tot de laatste bladzijde. Een kanjer!!’ – Marianne van ’t
Hof-de Jong, boekhandel Panningen

Moord

Vriendschap

Verdwijning

oktober 2020 • ca. € 21,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 416 blz. • isbn 978 90 263 5359 8 •
nur 305 • oorspronkelijke titel The Shadow Friend • oorspronkelijke uitgever Michael Joseph •
vertaling Iris Bol en Marcel Rouwé • omslagontwerp Marry van Baar • verschijnt ook als
e-book en luisterboek

Dromen

Thriller

paperback
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 ‘Wat een pageturner!’
– Ingrid van Loon, The
Read Shop Rheden
 ‘De spanning is onderhuids aanwezig en het
verhaal blijft boeiend
van het begin tot het
einde.’ – Maria Spelt,
boekhandel Roojboek
 Voor fans van
Stephen King en
Thomas Harris

 Juichende lezersreacties op Goodreads
en Hebban
 Onlinemarketingcampagne met
Meer dan
boektrailer
10.000 exemplaren
verkocht

Bevat alle cruciale ingrediënten:
een onverwerkt verleden,
duistere personages en
dramatische plotwendingen

isbn 978 90 263 5274 4
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 De Fluisterman werd
enthousiast omarmd
door de boekhandel

midprice

Meer dan 120.000 exemplaren
verkocht!

nicci french
Huis vol leugens
Neve Connolly vindt haar minnaar, dood. Ze belt de politie
niet. Ze besluit iets anders te doen: ze maakt de plaats delict
schoon om haar sporen te wissen. Een besluit met verregaande
gevolgen.
‘Het is echt jaren geleden dat ik een boek van hen gelezen had,
maar deze smaakte gelijk naar meer. Ze schrijven zo heerlijk
ontspannen en terwijl er eigenlijk nauwelijks iets gebeurt zit je
helemaal aan de pagina’s vastgeplakt. Ik heb het boek ook achter elkaar uitgelezen. Top boek, zal het zeker aanraden, maar
waarschijnlijk is dat bij een French niet (meer) nodig.’
– Corry de Ridder, Boekhandel Van Stockum te Den Haag
★★★★ ‘Wederom ijzersterk verteld: goed gedoseerd, overtuigend, nooit gezocht of onzinnig, en vol details waar je altijd
op dient te letten. De spanning sluimert onder een schijnbaar
oppervlakkige behandeling van dagelijkse dingen.’
– Algemeen Dagblad
‘Nicci French weer topper. Het boek dat iedereen deze zomer
zou moeten lezen op het strand of aan de rand van het zwembad.’ – De Telegraaf
‘In het doseren van informatie is Nicci French nog steeds
ijzersterk.’ – Trouw
‘Na hun razendknappe serie rondom Frieda Klein, komt het
schrijversechtpaar Nicci French met een zenuwslopende
“losse” thriller.’ – Margriet
Nicci French

Literaire thriller

Affaire

Engeland

oktober 2020 • ca. € 15,– • paperback • 13 x 20 cm • 400 blz. • isbn 978 90 263 5313 0 • nur 305 • oorspronkelijke titel The Lying
Room • oorspronkelijke uitgever Simon & Schuster • vertaling Bert Meelker en Linda Broeder • omslagontwerp Marry van
Baar • ook verkrijgbaar als e-book

Moord
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midprice

Nu voor het eerst in midprice-editie
Meer dan 50.000 exemplaren verkocht!

simone van der vlugt
Schilderslief
‘Ik heb weer genoten van de nieuwe van Simone van der
Vlugt – Schilderslief. Ze is echt een kei in dit genre. Super
hoor.’ – Marianne van 't Hof-de Jong, Boekhandel Panningen
‘In één woord: geweldig! Ik had het boek in twee dagen
uit. Kon het niet wegleggen.’ – Petra Funcken, Boekhandel
Funcken te Landgraaf

oktober

★★★★ ‘Van der Vlugt vervlecht op heel natuurlijke wijze
historie en fantasie.’ – Noordhollands Dagblad
★★★ ‘Vlugt vertelt een treurige geschiedenis. Ze werpt een
ander, minder vleiend licht op de 17e-eeuwse meester.’
– De Telegraaf
‘In de retrospectieve historische roman Schilderslief vertelt
Simone van der Vlugt heel mooi het leven van een meisje
uit Edam dat gaat werken als kindermeisje in Hoorn.’
– NRC Handelsblad
‘Historische roman om van te smullen.’ – Nouveau

isbn 978 90 263 5266 9
Rembrandt van Rijn

Historische roman

isbn 978 90 263 5267 6

Liefdesverhaal

oktober 2020 • ca. € 12,99 • paperback • 13 x 20 cm • 320 blz. • isbn 978 90 263 5271 3 • nur 342 • omslagontwerp Marry van
Baar • ook verkrijgbaar als e-book

Geertje Dircx
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Intrigerende roman over spionage,
morele dilemma’s en liefde tijdens de
Tweede Wereldoorlog
jan eliasberg
Hannahs vlucht
Berlijn, 1938. Hannah Weiss staat op het punt een baanbrekende wetenschappelijke ontdekking te doen. Maar als
Joodse vrouw wordt ze gediscrimineerd en gedwongen in de
kelder van het instituut te werken, en uiteindelijk gaan anderen er met haar ontdekking vandoor. Ondertussen krijgen de
nazi’s steeds meer macht in Duitsland en de dreiging wordt
almaar groter. Hannah slaat noodgedwongen op de vlucht,
waarbij ze gescheiden raakt van haar familie.

©

nina subin

New Mexico, vs, 1945. Majoor Jack Delaney is net teruggekeerd uit het bevrijde Parijs en heeft een nieuwe missie: een
spion ontmaskeren. Iemand lekt geheimen naar de nazi’s.
Jacks hoofdverdachte is Hannah Weiss. Alles wijst op haar,
maar Jack ontdekt dat hij en Hannah meer gemeen hebben
dan hij van tevoren had voorzien.

jan eliasberg (New York, 1954) heeft een
indrukwekkende staat van dienst als schrijver
en regisseur. Zo regisseerde ze afleveringen
van Parenthood, ncis en vele andere series, en
de film Past Midnight. Hannahs vlucht heeft
dan ook filmische kwaliteiten.

Hannahs vlucht is een meeslepende roman over hoever je
moet gaan om je idealen te bereiken – geïnspireerd door
ware gebeurtenissen en personen.
Enthousiaste reacties op Goodreads:
★★★★★ ‘Deze roman opende mijn ogen voor een onderbelicht aspect van de Tweede Wereldoorlog. Het is duidelijk
dat de auteur veel research heeft gedaan. De roman is onderhoudend tot de laatste pagina.’

janeliasberg.com

★★★★★ ‘Deze roman is geweldig, een heerlijke mix van
spionage, morele dilemma’s, liefde en geschiedenis.’

Tweede Wereldoorlog

Joodse vrouw

Vlucht

Liefde

Meeslepend

oktober 2020 • ca. € 22,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 368 blz. • isbn 978 90 263 5362 8 • nur 302 • oorspronkelijke titel
Hannah’s War • oorspronkelijke uitgever Little, Brown • vertaling Marja Borg • omslagontwerp Marry van Baar • verschijnt
ook als e-book
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Gebaseerd op
ware gebeurtenissen
★★★★★
Overladen met
5 sterren op
Goodreads
 Gebaseerd op de
levens van historische
personen
 Voor fans van
Seringenmeisjes en
De laatste trein naar
vrijheid
 Onlinepromotiecampagne

oktober

 Leesactie i.s.m.
Hebban
 Een originele roman
met de Tweede
Wereldoorlog als
achtergrond

‘Een meeslepend verhaal dat verteld
moest worden. Ik heb deze roman
verslonden.’ – Martha Hall Kelly
26 | 27

© milan

vermeulen

‘Werken in de zorg is prachtig.
Je kunt echt het verschil
maken in het leven van
mensen. Tommie is iemand die
dat als geen ander kan overbrengen. Met zijn gedrevenheid, passie en humor laat hij
zien hoe veelzijdig en mooi dat
werk in de zorg is.’
– Hugo de Jonge (Minister)

De bekendste verpleegkundige
van Nederland gaat in gesprek
met mensen uit de zorg

in gesprek
Twintig openhartige,
ontroerende en verrassende gesprekken
met onze zorgverleners
‘Tommie is een rolmodel.
Voor jonge mensen, niet alleen
mannen, die willen zorgen voor
oudere mensen. Ik vind het buitengewoon bewonderenswaardig!’
– Jack van Gelder

‘Ik heb Tommie leren kennen als
een warm en vriendelijk mens. Een
verpleegkundige met een groot hart
voor kwetsbare mensen. Hij weet als
geen ander te inspireren, en hij doet
dat op een eigentijdse manier.’
– Sabine Uitslag

Tommie in gesprek is een ode aan de zorg
en de zorgverleners

tommie niessen
Tommie in gesprek
Inspirerende gesprekken met mensen uit de zorg

©

milan vermeulen

Tommie Niessen is een van de bekendste verpleegkundigen
van Nederland. Sinds 2010 werkt hij, als zzp’er, in de zorg. Dat
was aanvankelijk niet de bedoeling: het leek hem niets en
bovendien totaal niet stoer, hij dacht dat hij de hele dag oude
mensen moest wassen. Niks bleek minder waar: hij voelt zich
er als een vis in het water!

tommie niessen (1991) werkt als zzp’er in de
wijkzorg en in een hospice. Op zijn weblog
Tommie in de zorg.nl schrijft hij op een open
en positieve manier over zijn ervaringen. Ook
maakt hij filmpjes met zijn cliënten en heeft
hij een eigen podcast. In 2018 verscheen zijn
boek Tommie in de zorg.

Tommie in de zorg

Gesprekken met zorgverleners

‘Werken in de zorg is superinteressant en dankbaar werk. Het
feit dat je op zo’n directe manier iets voor een ander kunt
betekenen, vind ik heel waardevol en geeft me veel voldoening. Ik ben heel trots op mijn vak en daarom deel ik zo graag
mijn mooie ervaringen. In mijn nieuwe boek, dat voortkomt
uit Tommie de Podcast, ga ik in gesprek met allerlei inspirerende mensen die in de zorg werken. Wat ik vooral van hen
wil weten is “Wat betekent zorg voor jou?”’
In dit boek spreekt Tommie met mensen uit heel verschillende disciplines van de zorg: met Theoloog des Vaderlands
Samuel Lee, hoogleraar langdurige zorg en dementie AnneMei The, viroloog Marion Koopmans, schrijver Jan Geurtz,
psychiater Dirk de Wachter, een verpleegkundige, filosoof,
arts, jeugdzorgmedewerker, een terminaal patiënt, ouderenpsycholoog en vele anderen.

Liefde voor de zorg

Verpleging met compassie

oktober 2020 • ca. € 18,99 • paperback • 12,5 x 20 cm • ca 208 blz. • isbn 978 90 263 5383 3 • nur 320 • omslagontwerp Janine
Jansen • verschijnt ook als e-book
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 Actueler dan ooit!
 Tommie in gesprek is
ook als podcast te
beluisteren
 Tommie heeft meer
dan 100.000 volgers
op social media

oktober

 Tommie geeft regelmatig lezingen en
workshops
 Veel media-aandacht

Meer dan
25.000 ex.
verkocht

Over de kracht van compassie,
het belang van persoonlijk contact
en oog hebben voor de mens
achter de patiënt

isbn 978 90 263 4257 8
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Een van Nederlands interessantste filosofen over een groter
wordend maatschappelijk probleem

marjan slob
De lege hemel
Een kleine filosofie van eenzaamheid
Het woord ‘eenzaamheid’ zingt rond. Bezorgde beleidsmakers nemen maatregelen om de eenzaamheid onder
geïsoleerde hoogbejaarden en gamende jongeren te
‘bestrijden’. Het begrip zelf wordt echter maar weinig
onderzocht.
In haar nieuwe boek presenteert Marjan Slob ‘eenzaamheid’ als het nare gevoel dat je krijgt als je een tekort aan
verbondenheid ervaart. Maar eenzaamheid is ook een

© els

zweerink

vermógen. Als je eenzaam bent, lijd je aan wat er niét is, en
dat getuigt van zelfreflectie en voorstellingsvermogen.
Deze opvatting maakt Slob inzichtelijk aan de hand van de
ideeën van grote denkers als Blaise Pascal, Daniel Dennett
en Simone de Beauvoir, maar ook van romans, films en
popliedjes. Speels diept ze eenzaamheid uit via fenomenen
marjan slob (1964) is essayist en filosoof.

als podiumvrees, maskers, selfies, ruimtereizen en getut op

Eerder schreef zij onder meer Foute fantasieën,

de dames-wc. Met David Bowie als de gids die weet hoe je

Een ander ik en Hersenbeest, waarmee ze de

kunt spelen met je onvermijdelijke verlorenheid.

Socrates Wisselbeker 2017 won. Ze werkt als
zelfstandige voor onder andere het Rathe-

Over Hersenbeest:

nau Instituut en de wrr. Elke twee weken

‘Uitdagend, elegant, alom geprezen.’ – Trouw

verschijnt er een column van haar in de
‘De tekst leest zo gemakkelijk dat je bijna niet zou opmer-

Volkskrant.

ken hoe rijk en genuanceerd Slobs betoog is.’
– Filosofie Magazine

Filosofie

Eenzaamheid

Depressie

Literatuur

Evolutie

oktober 2020 • ca. € 20,99 • paperback • 12,5 x 20 cm • ca. 224 blz. • isbn 978 90 263 4542 5 • nur 730 • omslagontwerp Marry
van Baar • verschijnt ook als e-book
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 Een toegankelijk
filosofisch boek over
een zeer actueel
thema
 Marjan Slob is een veel
gelezen columnist
van de Volkskrant
 Voor de lezers van
Stine Jensen en Daan
Roovers

oktober

 Van 1 t/m 8 oktober
2020 is het Week
tegen Eenzaamheid
 Veel aandacht in de
media
 Auteur bekroond
met de Socrates
Wisselbeker 2017

‘Met haar subtiele taalgebruik en mooi
gecomponeerde zinnen prikkelt ze de lezer
om over zichzelf na te denken als vragenstellend wezen. Als hersenbeest.’
– Juryrapport Socrates Wisselbeker 2017
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Een van de grootste hedendaagse denkers waarschuwt voor
de snelle opkomst van autoritaire systemen en de teloorgang
van de liberale democratie

anne applebaum
De schemering van de
democratie
Over de verlokkingen van een autoritair
systeem
In steeds meer landen heeft de democratie het zwaar. Liberale waarden worden ingeruild en het idee van een sterke
leider die haast vereerd wordt, van nationalistische bewegingen en van een eenpartijstelsel winnen aan populariteit.
In haar nieuwe boek beargumenteert Anne Applebaum dat
we ons niet moeten verbazen over deze ontwikkeling.
Politieke systemen met simplistische overtuigingen
hebben een natuurlijke aantrekkingskracht, vooral die
systemen waarbinnen enkel de loyale volgers profiteren.
Mensen kijken niet alleen naar ideologie, stelt ze, maar
zijn ook praktisch, pragmatisch en opportunistisch. De
autoritaire en nationalistische partijen die zijn opgekomen
binnen de moderne democratieën bieden hun aanhangers
nieuwe mogelijkheden om rijkdom en macht te vergaren.
anne applebaum is historicus en schrijver.

In De schemering van de democratie beschrijft Applebaum hoe

Ze schrijft regelmatig voor The Washington Post

het komt dat politici, journalisten en intellectuelen in

en The New York Review of Books. Ze is hoogle-

landen als de VS, Hongarije, Polen en het Verenigd Konink-

raar aan de London School of Economics. Van

rijk hun democratische idealen hebben opgegeven, en hoe

haar hand verschenen Rode hongersnood, IJzeren

ze complottheorieën, politieke polarisatie, social media en

gordijn en Goelag, waarvoor ze onder meer de

nostalgie inzetten om de samenleving te veranderen.

Pulitzer Prize won. Applebaum woont in
Polen met haar man en twee kinderen.

Over IJzeren gordijn:
‘Een indrukwekkende en bijzonder gedetailleerde studie.’
– Elsevier
★★★★ ‘Voor Westerse lezers geldt: door zo’n inzichtelijk
boek over destructie, blijkt opnieuw wat het beschermen
waard is – en hoe.’ – de Volkskrant

Geschiedenis

Democratie

Autoritarisme

Europa

Verenigde Staten

oktober 2020 • ca. € 18,99 • paperback • 12,5 x 20 cm • ca. 176 blz. • isbn 978 90 263 5403 8 • nur 680 • oorspronkelijke titel
Twilight of Democracy. The Seductive Lure of Autoritharianism • oorspronkelijke uitgever Penguin Random House US • vertaling
Bep Fontijn • omslagontwerp Studio Jan de Boer • verschijnt ook als e-book
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 Pulitzer Prizewinnaar
 Actueel thema
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 Veel aandacht in
de media

‘Een uitzonderlijk boek, geschreven met
urgentie, intelligentie en begrip.’
– Timothy Snyder
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‘Dit onverwachte gesprek met een moslim, tolerant en toch
vader van een jihadist, was een bijzondere kans om te laten
zien dat het mogelijk is om met elkaar in dialoog te gaan.’
– Georges Salines

georges salines en
azdyne amimour
Ons resten slechts woorden
Een gesprek tussen twee vaders die beiden
hun kind verloren in de Bataclan
Ons resten slechts woorden is het inspirerende en hoopgevende
verhaal van Georges Salines en Azdyne Amimour, die allebei
hun kind verloren tijdens de aanslag op de Bataclan van 13
november 2015. Salines is de vader van Lola, een jonge
uitgever van kinderboeken en liefhebber van stevige
rockmuziek. Amimour is de vader van Samy, een seculier
opgevoede maar geradicaliseerde jongen met FransAlgerijnse wortels die het vuur opende op de concert-

lambert

Hoewel de werelden van beide vaders mijlenver van elkaar

© simon

gangers.

ze een bijzondere vriendschap. Ze vragen zich af: Hoe kan

af staan, gingen ze met elkaar in gesprek en ontwikkelden
het dat de levens van onze kinderen, die allebei achtentwintig waren, zo anders zijn verlopen?

azdyne amimour is van Frans-Algerijnse
origine. Hij is getrouwd en vader van twee

‘Ontzettend inspirerend, deze twee mannen die weigeren

dochters en een zoon. Hij werkte in de detail-

een slachtofferrol aan te nemen.’ – Ferry Zandvliet, aan-

handel, de sport- en de filmwereld.

wezig in de Bataclan op 13 november 2015

georges salines is arts en gezondheidsinspecteur. Hij komt oorspronkelijk uit
Zuid-Frankrijk en woonde met zijn gezin
onder meer in Caïro en Martinique. Hij is
vader van twee zoons en een dochter.

Aanslag

Bataclan

Rouw

Hoop

Vaderschap

oktober 2020 • ca. € 20,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 224 blz. • isbn 978 90 263 5348 2 • nur 740 • oorspronkelijke titel
Il nous reste les mots • oorspronkelijke uitgever Robèrt Lafont • vertaling Ingrid Scholte-Eijkemans • omslagontwerp Marry van
Baar • verschijnt ook als e-book
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 Vijf jaar na de aanslag
in de Bataclan in
Parijs slaan de vaders
van een dader en een
slachtoffer de handen
ineen

 Veel media-aandacht
in aanloop naar
vijfjarige herdenking
van ‘Parijs 2015’
 Interviews in de media

‘We hebben onze eigen levensdraden en die
van onze kinderen met elkaar verweven. Deze
gruwelijke gebeurtenis mag zich nooit meer
herhalen.’ – Azdyne Amimour
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 Ingeleid door Ferry
Zandvliet, die als
concertbezoeker de
aanslag in de Bataclan
meemaakte

Aangrijpend levensverhaal over oorlog,
vrede, hoop, geloof en liefde, en de
helende kracht van sport
solomon bockarie
met hugo verkley

Solo
De olympische droom van een oorlogskind

© lex

van lieshout/anp

Solomon Bockarie groeit op in Sierra Leone, een land dat in
de jaren negentig wordt verscheurd door een bloedige burgeroorlog. Als Solomon tien jaar is wordt zijn vader voor zijn
ogen doodgeschoten door rebellen en raakt hij – op de vlucht
geslagen – zijn moeder kwijt in de mensenmenigte. Solomon
is ervan overtuigd dat ook zij om het leven is gekomen.

solomon bockarie behoort tot de beste
sprinters van Nederland. Hij is gespecialiseerd
in de 60, 100 en 200 meter en de 4 x 100 meter estafette. Zijn levensverhaal is opgetekend
door journalist en antropoloog hugo verkley,
die onder meer werkte voor de nos, Trouw,
Nieuwe Revu en het AD. Zijn biografie Royston
(2017), over voetbalinternational Royston
Drenthe, werd uitgeroepen tot Staantribune
Voetbalboek van het Jaar en werd genomineerd voor de Nico Scheepmaker Beker.

Inspirerend levensverhaal

Helende kracht van sport

Aangekomen in de hoofdstad Freetown krabbelt Solomon
langzaam weer op. Hij gaat hardlopen, blijkt talent te hebben en mag in 2008 meedoen aan de Olympische Spelen in
Peking. Terug in Sierra Leone wacht hem onverwacht nieuws:
zijn moeder blijkt nog in leven, ze heeft haar zoon op de
televisie herkend. Na haar vlucht voor de rebellen heeft ze
politiek asiel gekregen in Nederland. Een familiehereniging
volgt.
Behalve blijdschap is er ook het gedeelde verdriet over vader
en over de jaren die ze elkaar hebben moeten missen. In het
begin voelt Solomon zich een vreemde in zijn nieuwe land,
maar hij zet alles op alles om hier een bestaan op te bouwen.
Bovendien is Solomons olympische droom nog lang niet vervlogen, en hij is vastberaden die te volgen. Want aan rennen
heeft hij zijn leven te danken.

Oorlogsverhaal

Sierra Leone

oktober 2020 • ca. € 20,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 208 blz. • isbn 978 90 263 4782 5 • nur 491 • omslagontwerp Studio
Jan de Boer • verschijnt ook als e-book
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 Nieuw boek van
bekroond sportauteur
 Actueel politiek
debat: hoe open
staat Nederland
voor de talenten van
vluchtelingen?

‘“Rennen, Solomon. Rennen,” hoor ik mijn
vader zeggen. Mijn knieën liggen open, mijn
handen zitten onder de modder. Maar ik
mag niet stoppen. In mijn dromen hoor ik
mijn achtervolgers nog steeds.’

oktober

 Veel aandacht in
de media
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midprice

Meer dan 300.000 exemplaren
verkocht!

isa hoes
Toen ik je zag
Mijn leven met Antonie
Toen ik je zag is een intiem portret van twee mensen die zielsveel van elkaar hielden, maar ook een aangrijpend relaas over
leven met een echtgenoot die lijdt aan depressiviteit.
‘Het boek is een liefdevolle poging tot verzoening, tot herstel
en vereeuwiging van de liefde.’
– NRC Handelsblad

©

mark uyl

‘Hoes’ boek blijkt voor velen die ook een geliefde aan de
dood verloren of worstelen met depressies een grote troost
te zijn.’ – Noordhollands Dagblad
‘Toen ik je zag van Isa Hoes gelezen. Daar moet ik even
van bijkomen. Triest en mooi tegelijk…’
– Simon Keizer (Nick & Simon)

isa hoes (1967) is actrice en schrijfster. Toen ik
je zag, over haar relatie met Antonie Kamerling, stond wekenlang op nummer 1 in De
Bestseller 60, was genomineerd voor de NS
Publieksprijs, ontving een Gouden Boek en
wordt momenteel verfilmd. Op dit moment
werkt Hoes aan de verfilming van Engel,
het boek dat zij met haar dochter Vlinder
schreef.

Familie

Rouw

Memoires

Depressie

oktober 2020 • ca. € 15,– • paperback • geïllustreerd • 13,6 x 21,5 cm • ca. 304 blz. • isbn 978 90 263 5399 4 • nur 301 • omslagontwerp Roald Tiebels • ook verkrijgbaar als e-book
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In september van dit
jaar verschijnt het
boek Nu ik je zie van
Merlijn Kamerling,
de zoon van Antonie
Kamerling

 Genomineerd voor de
NS Publieksprijs 2014
 Psyche Mediaprijs 2015

 Aandacht in verschillende media
 Samenwerking met
alarmlijn 113 voor
zelfmoordpreventie

Geactualiseerde editie met
een nieuw nawoord
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 Gouden Boek 2016

Maand van de Geschiedenis
Ontdek gisteren, begrijp vandaag,
met de boeken van Ambo|Anthos

€ 18,99
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r eeds aa n g e bod en • re ed s a a n ge boden • reeds aangeboden • reeds aa ng e bod en
‘Dankzij haar goede neus voor authentieke adressen en
haar aanstekelijke, enthousiaste manier van schrijven zijn
Stephanies reisverhalen overtuigend en prikkelend: je wilt
meteen je spullen pakken en gaan!’ – Esther Goedegebuure,
hoofdredacteur JAN Magazine

stephanie pander
We blijven thuis
We blijven thuis is een avontuurlijke reisgids voor thuisblijvers.
Stephanie Pander biedt een waardevol alternatief voor het
grenzeloze reizen en toont dat het meeste waarvoor we het
vliegtuig in stappen ook dichtbij te vinden is. Soms zelfs zo
dichtbij als je eigen achtertuin. Voor een magnifieke zonsondergang hoeven we echt niet helemaal naar de woestijn in
Namibië. Die op de Drentse heide of aan de Noordzeekust
doet er niet voor onder. Een kanotocht door de wildernis?
In Twente of De Biesbosch kun je dagenlang varen.
We blijven thuis geeft inspirerende tips en suggesties voor
een wereldse ervaring – thuis, in eigen stad of toch ten
minste binnen de landsgrenzen. De adressen zijn stuk voor
stuk kleinschalig en liggen zo veel mogelijk buiten de gebaande paden, op de plekken waar je rust en ruimte vindt.
Een boek vol bijzondere microavonturen voor als je alleen,
met z’n tweeën of met het hele gezin op pad wilt.

DE
AVONTUURLIJKE
REISGIDS VOOR
THUISBLIJVERS

Stephanie Pander gaat al tientallen jaren als reisjournalist
op pad voor tijdschriften als JAN Magazine, Libelle en Vogue
Living. Daarnaast schrijft zij voor FD Persoonlijk over hotels
in binnen- en buitenland. In haar werk wordt zij direct
geconfronteerd met de gevolgen van overtoerisme en de
vragen die dat oproept over de manier waarop wij reizen.

 Grootse marketingcampagne
 Veel aandacht in de media

Reisgids

Thuisblijvers

Avontuurlijk

Tips en suggesties

24 juni 2020 • € 18,99 • paperback • geïllustreerd • 12,5 x 20 cm • 208 blz. • isbn 978 90 263 5385 7 • nur 500 • omslagontwerp en
illustraties Barbara van den Berg
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Het nieuws van toen, verteld

op de manier van vandaag
Prachtig, rijkgeïllustreerd overzicht
van het laatste oorlogsjaar
●

●

●

●

●

●
●

Het grote overzichtsboek naar aanleiding van
het veelbekeken NOS Bevrijdingsjournaal en de
prijswinnende NOS 75 jaar bevrijding-website
Een uniek, fraai vormgegeven tijdsdocument
om te koesteren
Dagelijks volgen tienduizenden Nederlanders
de journalistieke bevrijdingsverslagen op
nos.nl
Speciale introductieprijs van €39,99
t/m 31-12-20, daarna €45,–
Thema-avond bij lancering van het boek
i.s.m. NOS
Online- en offlinemarketingcampagne
pos-materiaal voor in de boekhandel

Het boek bij het populaire en hooggewaardeerde televisie- en
onlineproject 75 jaar bevrijding van de nos

75 jaar bevrijding 1944-1945
Het nieuws uit het laatste oorlogsjaar van
dag tot dag
Hoe zouden de kranten met de kennis van nu verslag
hebben gedaan van het laatste oorlogsjaar in Nederland?
Met deze vraag in het achterhoofd begon de nos in augus-

redactie
Annelies Hoelen
Lambert Teuwissen
Mirjam van Elburg
Olaf Hartjens
Marieke de Vries

tus 2019 met het ambitieuze project 75 jaar bevrijding. Naast
het veelbekeken Bevrijdingsjournaal maakte de omroep een
populaire website waarop het laatste oorlogsnieuws uit het
bevrijdingsjaar – van Dolle Dinsdag tot en met de bevrijding
van Nederlands-Indië – van dag tot dag gevolgd kan
worden.
Aan de hand van bronnen die de afgelopen 75 jaar nog niet
beschikbaar waren – zoals getuigenverslagen, gecensureerd
nieuws, archiefmateriaal en vertrouwelijke militaire
informatie – maakte de nos van de site een caleidoscopische verzamelplaats van persoonlijke verhalen, die op een

In het kader van de herdenking van 75 jaar

invoelende manier tonen hoe militairen, gewone burgers,

bevrijding startte de nos in september 2019

regeringsleiders en oorlogsslachtoffers het laatste oorlogs-

een multimediaproject met als doel om op

jaar beleefden.

een journalistiek vernieuwende manier verslag uit te brengen van het laatste oorlogs-

In 75 jaar bevrijding brengt de redactie van nos de verhalen

jaar. Zowel de journaals als de nos-website

samen in een imposant calendarium – rijkelijk geïllustreerd

waarin aandacht werd besteed aan het

– waarin de lezer de bevrijding herbeleeft door de ogen van

oorlogsnieuws uit het bevrijdingsjaar trok

toen, maar met de kennis van nu.

talloze kijkers en bezoekers. Het boek 75 jaar
bevrijding 1944-1945 komt tot stand in samen-

Over het multimediaproject 75 jaar bevrijding:

werking met nos-redactie.

‘Een goed en origineel idee dat vlekkeloos wordt uitgevoerd.’
– NRC Handelsblad
‘Ingenieus, toegankelijk, leerzaam én effectief.’ – de Volkskrant
‘Respectvol gedaan.’ – Trouw

nos

75 jaar bevrijding

Geschiedenis

Journalistiek

oktober 2020 • ca. € 39,99 • gebonden • geïllustreerd in full colour • 17 x 23 cm • ca. 432 blz. • isbn 978 90 263 5400 7 • nur 680 •
omslagontwerp Nico Richter • verschijnt ook als e-book
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‘Al snel werd ik gegrepen
door het enthousiasme dat
aan alle kanten van het project afstraalt en vooral door
de toegankelijke, moderne
manier waarop de nos deze
cruciale gebeurtenis uit onze
geschiedenis inzichtelijk
maakt.’ – Angela de Jong, AD

 Het boek bij het
enthousiast ontvangen en populaire
nos-project 75 jaar
bevrijding

oktober

 Grote themamiddag
in samenwerking
met de nos
 pos-materiaal voor
in de winkel
 Actieprijs € 39,99 t/m
31-12-20, daarna € 45,–

‘Onweerstaanbaar, slim en leerzaam.
Een schatkist aan informatie.’
– Matthijs van Nieuwkerk
46 | 47
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schiffmacher

‘Pap,
kan je ophouden
met letters maken?’
– vraagt Charli
zijn vader.

schetst een eerlijk, intiem,
universeel en herkenbaar verhaal
over het vaderschap in:

‘De origin story van de Vader van
Twee Dochters’

pepijn lanen
Vad3r

©

texas schiffmacher

‘Coco is voor de derde keer zwanger. We zijn in één klap in
een nieuw tijdperk beland. De uitslag van een urinetest heeft
ons getransporteerd.’ Met deze zinnen opent Pepijn Lanen,
inmiddels trotse vader van drie, zijn openhartige verhaal over
het vaderschap. ‘Als ik de kindjes in hun ogen kijk, krijg ik
kortsluiting in mijn hoofd door de liefde. Hun bestaan is een
wonder dat mijn hersenen nauwelijks kunnen registreren.’

pepijn lanen (Utrecht, 1982), ook bekend als
Faberyayo, is rapper en tekstschrijver van onder andere De Jeugd van Tegenwoordig en Le
Le. Hij debuteerde met Sjeumig en publiceerde de succesvolle romans Naamloos en Het
wapen van Sjeng. In 2018 verscheen Hotel Dorado, een graphic novel in samenwerking met
Floor van het Nederend, waar een bijdrage
in 3pak uit voortvloeide. In maart 2020 werd
Pepijn de Lennaert Nijgh Prijs toegekend.

Vaderschap

Opvoeding

Vad3r is een zeer intiem portret van het ouderschap, dat tegelijkertijd uiterst actueel en universeel is. Pepijn Lanen beleeft
hoogtepunten in het kleine alledaagse.
Over eerder werk:
‘Onze ouders hadden Van Kooten en De Bie voor de verrijking van de Nederlandse taal, wij hebben Lanen.’
– De Correspondent

Faberyayo

De Jeugd van Tegenwoordig
luxe paperback

november 2020 • ca. € 22,50 • luxe paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 384 blz. • isbn 978 90 263
5393 2 • nur 320 • omslagontwerp Piet Parra • verschijnt ook als e-book
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‘Niet geschikt voor
bewust kinderloos
gebleven mensen.’
– Herman Koch

 Winnaar Lennaert
Nijgh Prijs 2020
 Veel aandacht in de
media

novem ber

 Grootse marketingcampagne

‘Ik kwam erachter dat ik me al
twintig jaar los probeerde te maken
van mijn ouders om precies in ze
terecht te komen.’
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NICOLE
KRAUSS
over het meest essentiële:
wat betekent het om
man of vrouw te zijn?

Krauss schrijft beeldend over menselijke zwakte en kracht en
toont zich wederom een meesterlijke auteur. Wat betekent
het om man of vrouw te zijn?

nicole krauss
Een man zijn
Op de vloer van haar slaapkamer bij een hospita vertelt een
tienermeisje haar vriendinnen over de zakenman die haar
een briefje van 500 franc gaf, met daarop zijn hotelkamernummer. Een oude professor, die op het randje van de dood
balanceerde, vlucht met zijn pasgeboren kleinkind naar het
dakterras van een appartementengebouw. Twee zussen
keren terug naar huis voor het scheidingsritueel van hun
ouders. Een moeder belt haar dochter op om te vertellen dat
ze een nieuwe echtgenoot toebedeeld heeft gekregen van de

© goni

riskin

overheid.
Een man zijn is een onvergetelijk boek dat onder de huid van
de lezer kruipt. Krauss schrijft meesterlijk over man-vrouwverhoudingen, over wat het betekent om vrouw te zijn, om
man te zijn. Als u een verhalenbundel leest dit jaar, laat het
nicole krauss (1974) debuteerde met Man

dan deze zijn.

komt kamer binnen (2003), dat door de Los Angeles
Times werd verkozen tot Book of the Year. De

Over Donker woud:

geschiedenis van de liefde (2005) werd internatio-

‘Diepzinnige roman over het achterlaten van oude vormen

naal juichend ontvangen. Krauss publiceerde

en conventies.’ – De Standaard

verhalen in The New Yorker, Esquire en Best American Short Stories. In 2010 verscheen Het grote

‘Meeslepend verhaal en een eerbetoon aan de literatuur.’

huis. En in 2018 verscheen Donker woud. Krauss

– Trouw

woont in New York.
‘Een briljante roman.’ – de Volkskrant

Man-vrouwverhoudingen

Familie

Vriendschap

Verhalen

november 2020 • ca. € 23,99 • gebonden • 13,6 x 21,5 cm • ca. 288 blz. • isbn 978 90 263 3345 3 • nur 302 • oorspronkelijke titel
To Be a Man • oorspronkelijke uitgever Harper • vertaling Rob van der Veer • omslagontwerp Roald Triebels • verschijnt ook als
e-book
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‘Een van de meest prominente Amerikaanse
auteurs en een internationale literaire ster.’
– The New Yorker
 Advertentiecampagne
 Interviews in de media
 Messcherp fileert
Krauss man-vrouwverhoudingen:
ongemakkelijk en
herkenbaar
 Verschijnt gelijktijdig
met de Amerikaanse
editie
 Donker woud uitgeroepen tot Boek
van het Jaar bij de
Volkskrant

novem ber

Meer dan
100.000 ex.
verkocht

isbn 978 90 414 1067 2

Meer dan
10.000 ex.
verkocht

‘Literatuur kan ons meer vertellen over
wie we echt zijn dan de kale feiten over ons
zogenaamde ware leven doen.’
– Nicole Krauss

isbn 978 90 263 4422 0
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SHOLEH REZAZADEH

DE HEMEL
I S A LT I J D
PA A R S
Prachtige debuutroman van
de winnaar van de
El Hizjra Literatuurprijs
voor Poëzie 2019
‘Een nieuw geluid. Sholeh Rezazadeh
schrijft mooi. En sterk.’
KADER ABDOLAH

Een poëtische debuutroman van een groot literair talent

sholeh rezazadeh
De hemel is altijd paars
Arghavan is een jonge Iraanse vrouw die nog maar kort in
Nederland woont. Terwijl ze worstelt om een nieuw leven
op te bouwen, wordt ze geplaagd door herinneringen aan
haar jeugd in Iran. Een jeugd die paradijselijk begon maar
een negatieve wending nam toen haar moeder van de ene
op de andere dag vertrok en haar vader, haar steun en
toeverlaat, verslaafd raakte aan opium. Ze nam daarop een
radicaal besluit: ze liet het rauwe, bergachtige landschap
van Iran definitief achter zich en vertrok naar het platste

© afra

asiabi

land ter wereld: Nederland.
Arghavan werkt in een tweedehandswinkel in Amsterdam,
waar ze bevriend raakt met sommige klanten, zoals met
Anna, een dove danseres, en de oude Johan, die het geluid
van bomen opneemt. Ze verwondert zich over dit land
sholeh rezazadeh (1990) is dichter en

waar iedereen haast heeft en waar het onmogelijk lijkt om

schrijver. Ze kwam in 2015 naar Nederland.

met de ander verbonden te zijn. Dan wordt ze verliefd op

In november 2019 won ze de El Hizjra Litera-

Mees, een jonge muzikant, die haar wereld volkomen op

tuurprijs voor poëzie. De hemel is altijd paars is

z’n kop zet.

haar debuutroman.
De hemel is altijd paars is een zinnelijke roman over liefde en
verlangen, over herinneringen en over de vraag of je de
ander ooit echt kunt kennen.

Literatuur

Iran

Migranten

Liefde

Integratie

november 2020 • ca. € 21,99 • gebonden • 13,6 x 21,5 cm • ca. 208 blz. • isbn 978 90 263 4611 8 • nur 301 • omslagontwerp Nanja
Toebak • verschijnt ook als e-book
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 Debuutroman tegen
de achtergrond van
het huidige Iran en de
vlucht naar Nederland
 Roman bevat
autobiografische
elementen
 Auteur winnaar
van de El Hizjra
Literatuurprijs voor
Poëzie 2019
 Zeer actueel thema
 Veel media-aandacht
novem ber

 Auteur Writer in
Residence Crossing
Border
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Twee vrouwen. Twee vluchten.
Eén kans om voor altijd te verdwijnen

julie clark

©

eric a. reid photography

De laatste vlucht

julie clark groeide op in Santa Monica,
Californië, en keerde daar na haar studie terug om les te geven. De laatste vlucht is haar
debuutthriller en deze werd al enthousiast
onthaald door Amerikaanse lezers.

Claire Cook heeft ogenschijnlijk het perfecte leven. Ze is
getrouwd met een politicus, woont in een prachtig huis in
Manhattan en wordt omringd door luxe. Maar achter gesloten deuren is haar perfecte echtgenoot een licht ontvlambare
hork, en met hulp van zijn personeel houdt hij Claire dag en
nacht strak in de gaten. Wat hij desondanks niet weet is dat
Claire al maandenlang haar ontsnapping aan het voorbereiden is.
Op het vliegveld ontmoet ze Eva, die net als zij op de vlucht
is. Ze besluiten van vliegtickets te wisselen: Claire neemt
Eva’s vlucht naar Oakland en Eva gaat naar Puerto Rico. Zo
zetten ze hun achtervolgers even op het verkeerde been. Als
Eva’s vliegtuig neerstort beseft Claire dat dit haar kans is om
helemaal opnieuw te beginnen – als Eva. Maar dat betekent
ook dat ze Eva’s problemen erft…
‘Door Clarks voortstuwende proza zullen lezers verslaafd
raken aan het boek en razend benieuwd zijn naar het lot van
Eva en Claire.’ – Kirkus Reviews (starred)
‘De morele dilemma’s van beide personages geven gewicht
aan deze hartslagverhogende thriller. Clark is een auteur om
te blijven volgen.’ – Publishers Weekly (starred)

Huwelijk

Vlucht

Duister verleden

Plottwists

november 2020 • ca. € 21,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 416 blz. • isbn 978 90 263 5190 7 • nur 305 • oorspronkelijke titel
The Last Flight • oorspronkelijke uitgever Sourcebooks • vertaling Els van Son • omslagontwerp Studio Jan de Boer • verschijnt
ook als e-book en luisterboek
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Thrillerhit
op Goodreads!

‘Zeer meeslepende
thriller. De personages kruipen
onder je huid.’
– The New York
Times
 Het gras is niet altijd
groener aan de overkant
 Voor fans van Ruth
Ware
 Niets is wat het lijkt
in deze verslavende
thriller

novem ber

 Onlinepromotie:
met wie zou jij van
leven willen ruilen?
 Voor de lezers van
gedegen vrouwenthrillers met een
ijzersterke plot

Enthousiaste lezersreacties!
‘De ontwikkelingen volgen elkaar
snel op.’ ‘Dit is precies wat een
spannende thriller moet zijn!’
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Prachtige liefdesgeschiedenis over een
jonge Surinaamse vrouw en een vreemdeling in de Rotterdamse oorlogsjaren
tanya commandeur
Rosa’s oorlog

©

tess westerhof

‘Waar ben ik?’
‘Rustig maar, dit is de Kaap, de enige plek in Nederland waar de
moffen niet mogen komen.’

tanya commandeur (Haarlem, 1969) studeerde Romaanse Talen en Culturen. Zij werkt als
freelance (eind)redacteur en vertaler.

Augustus 1942: een jongeman spoelt aan op het Rotterdamse
Katendrecht, waar de Duitse soldaten wegens een verbod op
prostitueebezoek niet mogen komen. Hij wordt opgevangen
in Belvédère, het roemruchte café waar beneden verboden
jazz gespeeld wordt en boven onderduikers en verzetsmensen huizen. De man is zijn geheugen kwijt: hij heeft naam
noch verleden. Rosa, een Surinaamse bediende, ontfermt zich
– samen met haar broertje Lucky – over de vreemdeling. Wie
is hij? Wat is zijn afkomst en achtergrond? Een bont gezelschap zoekt en speculeert, tot de verontrustende waarheid
komt bovendrijven.
Over Uit liefde, meneer Tuschinski
‘Zodra je de eerste pagina’s leest, lééf je in die tijd. Pageturner!’ – Marie Claire
‘Een intrigerend liefdesverhaal.’ – Tineke de Nooij

Tweede Wereldoorlog

Katendrecht

Suriname

Jazz

november 2020 • ca. € 21,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 384 blz. • isbn 978 90 263 5375 8 • nur 342 • omslagontwerp
Studio Jan de Boer • verschijnt ook als e-book en luisterboek
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Onderbelichte
geschiedenis
uit wo ii

 Online promotiecampagne en boektrailer
 Voor de lezers van
Annejet van der Zijl en
Susan Smit

novem ber

 Roman speelt zich af in
wo ii op de enige plek
in Nederland waar de
Duitsers niet mochten
komen
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250 jaar geleden verging een Nederlands zeilschip vol
waardevolle ‘Hollandse meesters’

Het teruggevonden scheepswrak is nu inzet van een hooglopend
internationaal juridisch conflict

gerald easter &
mara vorhees

© van

easter

De verzonken kunstschatten
van de Vrouw Maria
De geschiedenis van een verdwenen
zeilschip vol Hollandse meesters
Op 5 september 1771 verlaat een Nederlands zeilschip vol
zeventiende-eeuwse Hollandse meesterstukken van de
Professor gerald easter, verbonden aan

hand van Rembrandt, Paulus Potter en Gerard Dou de haven

Boston College, is gespecialiseerd in de

van Amsterdam. De bestemming van de Vrouw Maria is

politieke geschiedenis van Rusland en Oost-

Sint-Petersburg, waar verwoed kunstverzamelaar tsarina

Europa. mara vorhees is auteur van meer

Catharina de Grote de schilderijen aan haar Hermitage-

dan veertig reisboeken, onder meer van de

collectie wil toevoegen. Voor de kust van Finland gaat het

Lonely Planet-gidsen over Brazilië, Belize, Costa

schip met de waardevolle lading echter naar de kelder – een

Rica, Marokko, Polen en Rusland. Easter en

gebeurtenis die tot een maritieme legende uitgroeit. Pas in

Vorhees vormen een echtpaar en zijn vader

1999 wordt het scheepswrak gevonden en dan blijkt het in

en moeder van een tweeling.

opvallend goede staat te verkeren.
Hoe zou het met de scheepslading zijn? Die vraag wordt de
inzet van een internationaal juridisch steekspel: zowel
Finland als Rusland meent aanspraak te kunnen maken op
het schip. Tot op heden staan de landen pal tegenover
elkaar.
In De verzonken kunstschatten van de Vrouw Maria reconstrueren
Gerald Easter en Maria Vorhees met veel oog voor persoonlijk detail het fascinerende verhaal van het gezonken zeilschip, een verhaal waarin politiek, kunsthandel en kunstconservering in heden en verleden op levendige wijze met
elkaar verweven zijn.

Gouden Eeuw

Catharina de Grote

Internationale politiek

Hollandse meesters

november 2020 • ca. € 29,99 • luxe paperback • geïllustreerd • 15 x 22,8 cm • ca. 448 blz. • isbn 978 90 263 4691 0 • nur 680 •
oorspronkelijke titel The Tsarina’s Lost Treasure • oorspronkelijke uitgever Simon & Schuster • vertaling Willem van Paassen en
Jan Willem Reitsma • omslagontwerp Studio Jan de Boer • verschijnt ook als e-book
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 In 2021 is het 250 jaar
geleden dat de Vrouw
Maria verging

novem ber

 Voor de liefhebbers
van verhalende
geschiedenis van
auteurs als Peter
Frankopan, Simon
Schama en Geert Mak

‘Het verhaal van de Vrouw Maria illustreert
op een prachtige manier de verzamelwoede
van Catharina.’ – kunstconservator
Vincent Boele in Het Parool
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Vijftig jaar politiek
en protestliedjes in
Nederland

Wat leren iconische liedteksten als...
Meneer de president, welterusten
Ben ik te min?
Er is genoeg voor iedereen
Samen voor ons eigen
Carrière maken, totdat de bom valt
Denk niet wit, denk niet zwart
Lobi da basi
...ons over de stand van Nederland?
Aan de hand van bekende en bijna
vergeten protestliedjes – van
Boudewijn de Groot tot Typhoon –
neemt Laurens Ham je in Op de

vuist mee op een wervelende
muzikale en historische reis door
het Nederland van de jaren zestig
tot nu.

Een tegendraadse cultuurgeschiedenis van naoorlogs
Nederland, waarin muziek en politiek hand in hand gaan

laurens ham
Op de vuist
Vijftig jaar politiek en protestliedjes in
Nederland
In Op de vuist volgt Laurens Ham het spoor van het Nederlandstalige protestlied van de jaren zestig tot nu. Wat
verbindt de ontregelende acties van Provo uit 1966 en de
boerenprotesten van vandaag? Wat heeft het kroningsoproer van 30 april 1980 gemeen met betogingen tegen
racisme van dit moment? Precies: muziek.
Sociale bewegingen gaan in Nederland al van oudsher hand
in hand met protestliederen en strijdmuziek. Het waren
‘godfathers’ Boudewijn de Groot en Armand die het genre
op de kaart zetten en die met Bots, Normaal, Doe Maar,
Typhoon, Akwasi en vele anderen een bonte stoet aan
navolgers hebben gekregen. Maar is het protestliedje van
toen nog hetzelfde als dat van nu?
laurens ham (1985) is docent moderne

Allerminst. Het protestlied veranderde mee met verschui-

Nederlandse letterkunde aan de Universiteit

vingen in het politiek-maatschappelijke landschap, en

Utrecht, essayist en dichter. Hij promoveerde

daarmee maakte de roep om protest en solidariteit lang-

in 2015 op een proefschrift over de manier

zaamaan steeds meer plaats voor expressie van identiteit.

waarop Nederlandse schrijvers zich maat-

Zo verdeeld als Nederland er heden ten dage bij staat, zo

schappelijk en politiek manifesteren. Zijn

divers zijn ook de protestliedjes die je nu hoort op radio, tv,

huidige onderzoek naar het Nederlandse

YouTube en Spotify.

literatuurbeleid werd gehonoreerd met een
Veni-beurs van nwo. Ook speelt hij basgitaar
in de band Moi, le voisin.

Protest

Politieke geschiedenis

Muziekgeschiedenis

Collectief geheugen

Nederlandse identiteit

november 2020 • ca. € 22,50 • luxe paperback • geïllustreerd • 13,6 x 21,5 cm • ca. 288 blz. • isbn 978 90 263 4496 1 • nur 680 •
omslagontwerp bij Barbara • verschijnt ook als e-book
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 Het eerste grote
overzichtswerk
over de impact van
de Nederlandse
protestmuziek
 Boordevol luistertips
en voorzien van
Spotify-playlist
 Veel media-aandacht
 Lezingen in
boekhandel

novem ber

 Perfect cadeauboek
voor de feestdagen

‘Protestliedjes vormen katalysatoren van
maatschappelijke veranderingen. Het wordt
daarom hoog tijd om ze serieus te nemen.’
70 | 71

Hoe overleef je saaie kerstdiners en
langdradige nieuwjaarsborrels
liz luyben &
iris posthouwer
Verplicht gezellig
De slimste tips, trucs en smalltalk om de
feestdagen te overleven

©

ruud pos

De feestdagen komen er weer aan; de tijd van sinterklaas en
Kerstmis, van eindeloze diners en oeverloze nieuwjaarsborrels. Zie jij ook zo op tegen de geijkte gesprekjes tijdens de
feestdagen? Gekibbel over surprises of Zwarte Piet, ijzige
stiltes tijdens het kerstdiner bij je schoonfamilie, of juist de
ene na de andere nieuwjaarsborrel waarbij je niet van die
vervelende klant afkomt?

iris posthouwer is trainer en spreker. Hoewel ze meestal wel in is voor een feestje, is
ze altijd opgelucht als Driekoningen weer is
geweest, of nee, als de tijd van: ‘Mogen we
nog gelukkig nieuwjaar zeggen?’ voorbij is.

Met Verplicht gezellig helpen trainer Iris Posthouwer en feestfreak Liz Luyben je ongeschonden de feestdagen door. Aan
de hand van herkenbare en hilarische voorbeelden bieden
ze talloze tips. Bijvoorbeeld om de controle te houden over
je stampvolle agenda, kalmer om te gaan met je veeleisende
schoonmoeder, moeiteloos van plek te wisselen als je alwéér
naast je slaapverwekkende zwager zit, en om gevoelige
gespreksonderwerpen in veilig vaarwater te brengen. Kortom:
hoe je de verplichte gezelligheid zo feestelijk mogelijk overleeft.

liz luyben is naast auteur ook bierbrouwer.
Liz vindt de feestdagen enig en schoof vorig
jaar goedgemutst aan bij wel vijf opeenvolgende kerstdiners.

Smalltalk

Feestdagen

Gezelligheid

Sinterklaas

Kerstmis
paperback

november 2020 • ca. € 15,– • paperback • 12,5 x 20 cm • ca. 176 blz. • isbn 978 90 263 5397 0 •
nur 451 • omslagontwerp Roald Triebels • verschijnt ook als e-book
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 Het perfecte sinterklaas- en kerstcadeau
 De opvolger van de
bestseller Smalltalk
survival
 Aantrekkelijk geprijsd

novem ber

 Veel aandacht in de
media

Al meer dan
10.000 ex.
verkocht

De beste tips, trucs en
technieken, van pakjesavond
tot oud en nieuw
isbn 978 90 263 4967 6
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Het leven door de ogen van de Posthuma de Boers –
een foto uit het rijke archief van vader Eddy,
en een column van dochter Eva

eva en eddy
posthuma de boer
Muggen & olifanten
‘Eddy bewaart echt alles, zijn studio is een levend monument. Op de vraag “Waar reisde je in 1971 naartoe?” had hij
binnen tien minuten antwoord; hij hoefde er alleen even
zijn agenda uit 1971 op na te slaan. Het is fascinerend, en
soms lachwekkend – zo kwam ik in ons vakantiehuis in
Frankrijk een la vol boekjes tegen: alle gebruiksaanwijzingen van alle rubberboten die we ooit hadden gekocht.
Het idee voor onze gezamenlijke column ontstond geheid
tijdens een borrel. We wisten meteen wat het moest

© els

zweerink

worden: twee visies op één thema. Zijn foto, mijn tekst, los
van elkaar, ieder ons verhaal, en samen een schepje
erbovenop. Iets waar de krantenlezer even over zou moeten
nadenken. Waarom deze foto bij dit stukje? Ah! Het mocht
over alles gaan, we zouden elkaar onderwerpen aanreiken.
En dat is ook hoe we het doen.
eva posthuma de boer is schrijver van

De foto’s gaan dwars door de tijd, de onderwerpen zijn van

romans en kookboeken en columnist. Eerder

nu – ongemerkt is er meer actualiteit in geslopen dan we

verschenen van haar hand Ica, Eindeloze dagen,

hadden verwacht.’

Lichthart, Rinus aan de rekstok, Voer voor vrienden
en De Comedy Club, waarvoor ze lovende kritie-

Iedere twee weken publiceert de Volkskrant een beeldcolumn

ken kreeg. In 2018 verscheen haar recentste

van Eva en Eddy Posthuma de Boer. De prachtige teksten

roman En het wonder ben jij.

van Eva gecombineerd met een fascinerend beeld uit het
rijke archief van Eddy leveren iedere keer weer een juweeltje

Vanaf het moment dat eddy posthuma de

op. De teksten en beelden zijn nu gebundeld in Muggen &

boer (1931) zijn eerste camera oppakte – ruim

olifanten.

zeventig jaar geleden – is hij bezeten van fotografie. Zijn werk is veelvuldig gepubliceerd
in kranten en tijdschriften, zoals Het Parool, de
Volkskrant, Time-Life, Avenue en Holland Herald.

Fotografie

de Volkskrant
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 De geliefde foto- &
columnrubriek nu
prachtig uitgegeven
in cadeau-editie
 Voorzien van foto’s
uit het persoonlijke
archief van fotograaf
Eddy Posthuma de
Boer
 Grote overzichtstentoonstelling van
Eddy Posthuma de
Boer in Fotomuseum
Den Haag
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Oman, 1981.

‘Hoezo moeten die kinderen hier eigenlijk weg, er is
toch plek genoeg?’
Ik breek een stuk Tony’s Chocolonely af en zeg dat het
moet van de staatssecretaris, dat het nu eenmaal de afspraak is. Gepijnigd prop ik een hoek chocola in mijn
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novem ber

Pushfactoren

Stevig staan in onzekere tijden, hoe doe je dat?

Over de kracht van kwetsbaarheid en leven in verbinding

claartje kruijff
Stevig staan in een
kwetsbare wereld
Het belang van een krachtige levenshouding
Hoe vind ik mijn plek in het grotere geheel? Wat is mijn
betekenis? En hoe blijf ik overeind in deze veeleisende
wereld? Veel mensen hebben het gevoel ten onder te gaan
in de veelheid aan dingen die op hen afkomen. Ze voelen
zich verloren, missen richting en houvast, en zijn de
verbinding met zichzelf én de ander kwijtgeraakt. Stilstaan in een wereld die doordraait vraagt om moed en

© keke

keukelaar

geestelijke veerkracht.
In Stevig staan in een kwetsbare wereld geeft Claartje Kruijff
handreikingen hoe wij overeind kunnen blijven, tussen
alles wat er is. Aan de hand van thema’s als loslaten,
kwetsbaarheid, vergeving en de kracht van verbinding
biedt ze de lezer spirituele ankerpunten voor een sterk
geestelijk fundament.
claartje kruijff (1971) was in een vorig
leven organisatiepsycholoog in de Londense

Stevig staan in een kwetsbare wereld gaat over het belang van

City en is nu theoloog en predikant in Bus-

een leven in verbinding en het besef dat ons kleine

sum bij de Remonstrantse kerk en gastpredi-

persoonlijke verhaal is ingebed in een groter verhaal.

kant in de vrijzinnige oecumenische Domi-

Vanuit die gedachte kunnen wij groter leven, betekenis

nicuskerk in Amsterdam. In 2016 verscheen

ervaren en stevig staan.

van haar Leegte achter de dingen. In 2018 werd
ze uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands.
Ze woont in Laren, samen met haar man en
drie dochters.

Spiritualiteit

Betekenisvol leven

Kwetsbaarheid

Verbinding

Zingeving

november 2020 • ca. € 20,99 • paperback • 12,5 x 20 cm • ca. 224 blz. • isbn 978 90 263 4141 0 • nur 728 • omslagontwerp Bloemendaal & Dekkers • verschijnt ook als e-book
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 Claartje Kruijff
was Theoloog des
Vaderlands in 2018
 Ze wordt regelmatig
geïnterviewd in Trouw,
FD, en is te horen op
de radio
 Ze is geïnterviewd
door Fokke Obbema
voor zijn boek De zin
van het leven
 Zingeving, spiritualiteit, lifestyle algemeen, theologie

‘Haar twijfels, ook over het bestaan van God,
vormen haar kracht – ze maken Claartje Kruijff
voor mij geloofwaardig en inspirerend. Ze zet
aan tot denken.’ – Fokke Obbema

isbn 978 90 263 4431 2

novem ber

 Voor de lezers van
Haemin Sunim,
Inez van Oord,
Brené Brown
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Of we het na 25 jaar
nog steeds leuk vinden?
Lees zelf maar.

Tegen het Hard gras-virus is geen enkele
voetballiefhebber bestand

© merlijn

doomernik

‘Gelukkig hebben we literatuur nog…’ werd er ten burele
van de Hard gras-redactie verzucht toen een onbekend virus wereldwijd een streep zette door de nationale en internationale competities, inclusief het ek. We kunnen alleen
tot de voetbalgoden bidden dat het seizoen ’20-’21 een gunstiger afloop kent. Aan ons zal het niet liggen. Al ruim een
kwart eeuw staat het blad bij de voetballiefhebber garant
voor diepgang, achtergronden en literair vertelplezier. Tegen ons voetbalvirus is geen enkel mens opgewassen.

BESTEL NU!

novem ber

 Advertenties
 Online actie
 Vraag uw accountmanager om
pos-materiaal

Hard gras
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Voetbal

Literatuur

oktober 2020 • ca. € 10,95 • paperback • geïllustreerd • 16,6 x 23 cm • ca. 128 blz. • isbn 978
90 263 5169 3 • nur 489 • vormgeving Overburen
• verschijnt ook als e-book

Geschiedenis
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Journalistiek

december 2020 • ca. € 10,95 • paperback •
geïllustreerd • 16,6 x 23 cm • ca. 128 blz. • isbn
978 90 263 5170 9 • nur 489 • vormgeving
Overburen • verschijnt ook als e-book
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midprice

Meer dan 10.000 exemplaren
verkocht

jonathan safran foer
Het klimaat zijn wij
De wereld redden begint bij het ontbijt
In Het klimaat zijn wij onderzoekt Jonathan Safran Foer het
belangrijkste thema van deze tijd op verrassende en creatieve
wijze. Wij hebben onze planeet veranderd in een veehouderij,
met catastrofale gevolgen. We kunnen er nog voor zorgen dat
het goedkomt – te beginnen met wat we eten: de wereld redden begint bij het ontbijt.
‘Jonathan Safran Foer wil de lezer zijn ideeën niet opdringen,
hij vraagt om na te denken. De ijzersterke metaforen en heldere analogieën zijn de schrijver ten voeten uit.’ – Trouw
‘Voor iedereen die liever niet hulpeloos aan de zijlijn wil staan is
dit wellicht een handige leidraad.’ – Hebban
‘Op onconventionele maar overtuigende wijze legt Foer uit
waarom actie ondernemen tegen klimaatverandering tegelijkertijd extreem eenvoudig en ongelooflijk moeilijk is. Foer
dwingt de lezer de mate van zijn betrokkenheid bij “de grootste
crisis aller tijden” te heroverwegen.’ – Publishers Weekly (starred)

Klimaatverandering

Vegetarisme

Vleesindustrie

Literair auteur

november 2020 • ca. € 15,– • paperback • 13 x 20 cm • 280 blz. • isbn 978 90 263 5414 4 • nur 320 • oorspronkelijke titel We
Are The Weather • oorspronkelijke uitgever Farrar, Strauss & Giroux • vertaling Patty Adelaar • omslagontwerp Roald Triebels
• ook verkrijgbaar als e-book

9

789026 3 54 1 44

midprice

Met nieuwe verhalen n.a.v.
de coronacrisis
Meer dan 50.000 exemplaren verkocht

ellen de visser
Die ene patïent
In 2017 begon Ellen de Visser met de serie ‘Die ene patiënt’
voor de Volkskrant. De verhalen die zijn samengebracht
bieden een aangrijpende en leerzame inkijk in de ziel en de
gedachtewereld van onze zorgverleners, en laten zien welke
belangrijke lessen zij van hun patiënten leerden.
‘Die ene patiënt brengt de patiëntenzorg terug tot zijn essentie. Het boek toont telkens het ongekende belang van échte
aandacht en compassie.’ – longarts Sander de Hosson
‘Prachtige, eerlijke en openhartige verhalen. Lees dat boek.’
– Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport

novem ber

‘Verhalen waar je heel erg over moet nadenken. Prachtig
boek.’ – Adriaan van Dis
‘Prachtig, hartverscheurend en wijs. Dosering eenmaal daags.’
– Matthijs van Nieuwkerk
‘Een prachtige inkijk in de denkwereld van behandelaars. Die
ontdekken stuk voor stuk dat een beetje inlevingsvermogen
en kleine gebaren het grote verschil kunnen maken in de
kwaliteit van leven van een patiënt.’ – Mark Traa, Quest

Memoires

Arts-patiëntverhalen

Die ene patiënt

de Volkskrant

november 2020 • ca. € 15,– • paperback • 13 x 20 cm • ca. 336 blz. • isbn 978 90 263 5415 1 • nur 320 • omslagontwerp bij Barbara •
verschijnt ook als e-book
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januari
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De roman die je niet mag missen dit jaar

Anna Hope

Verwachting
‘Prachtig, prikkelend,
ontroerend. Iedereen
moet dit lezen!’
ELIZABETH DAY

‘Als je fan bent van Sally
Rooney zul je Verwachting
fantastisch vinden.’
THE IRISH EXAMINER

Vraag uw accountmanager om meer
informatie en een leesexemplaar.

De bejubelde roman van Anna Hope, die dit jaar op vele
shortlists zal prijken

Voor fans van Zadie Smith, Sheila Heti en Sally Rooney

anna hope
Verwachting
‘Het liefst zouden ze de tijd stilzetten – hier, nu, in dit park,
in dit heerlijke middaglicht. Ze willen dat huizen betaalbaar
blijven. Ze willen sigaretten roken en wijn drinken alsof ze
nog jong waren en het niets uitmaakte wat ze deden. Het
liefst zouden ze zich hier nestelen, in de schoonheid van deze
warme middag in mei. Ze wonen in het mooiste huis aan het
mooiste park in het mooiste deel van de mooiste stad ter
wereld. Een groot deel van hun leven ligt nog voor hen. Ze
hebben fouten gemaakt, maar geen noodlottige. Ze zijn niet

© laura

hynde

heel jong meer, maar voelen zich nog niet oud. Het leven is
nog kneedbaar en vol mogelijkheden. De toegang tot de
wegen die ze niet hebben gekozen is nog niet afgesloten.
Ze hebben nog tijd om te worden wie ze straks zullen zijn.’
Hannah, Cate en Lissa zijn jong, ambitieus en onafscheideanna hope (1974) werd geboren in Manches-

lijk. Samen wonen ze in een huis in Oost-Londen. Hun dagen

ter, studeerde aan de universiteit van Oxford

zijn gevuld met kunst en activisme en staan bol van liefde en

en woont tegenwoordig in Sussex, Engeland.

uitgelatenheid. Ze hebben nog hun hele leven voor zich.

Naast romanschrijver is ze acteur. ‘Je voelt

Tien jaar later is alles anders. Hannah is tevreden met haar

de consequenties van je beslissingen sterker

leven en met Nathan, maar heeft een allesverzengende

wanneer je in de dertig bent,’ zegt ze in een

kinderwens. Cate is naar Canterbury verhuisd na de

interview, over haar beweegredenen bij het

geboorte van haar zoon en voelt dat ze zichzelf kwijtraakt.

schrijven van Verwachting.

Lissa staat op het punt om door te breken als actrice, maar
privé gaat het slecht. Alle drie worstelen ze met dezelfde
vraag: wat is een zinvol leven, en hoe bereik je dat?
Verwachting is hartverscheurend en opbeurend tegelijk en
gaat over je weg vinden in het leven: als moeder, als
dochter, als echtgenote, en als goed mens.

Vriendschap

Volwassen worden

Vrouw-zijn

Verloren illusies

januari 2021 • ca. € 22,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 368 blz. • isbn 978 90 263 5285 0 • nur 302 • oorspronkelijke titel
Expectation • oorspronkelijke uitgever Doubleday • vertaling Gerda Baardman • omslagontwerp Marry van Baar • verschijnt ook
als e-book en luisterboek
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‘Ontzettend intelligent en menselijk.
Verdient het om
op vele shortlists
te belanden.’
– The Guardian
 Een roman over
verwachtingen versus
de realiteit, over
dromen, verlangens
en verdriet
 Veelbesproken en
bejubelde roman in
Engeland
 Auteur te gast op ilfu
 Een roman om aan
iedere vrouw cadeau
te geven

j anuari

 Verkocht aan
elf landen

‘Een volwassen en eerlijke roman
over vrouwenvriendschap.’
– Mail on Sunday
86 | 87

Een caleidoscopische roman over herinneren en over het
menselijk tekort, van een van de belangrijkste Portugese
auteurs

antónio lobo antunes
De andere kant van de zee
‘Omdat ik nooit meer teruggegaan ben naar Angola heb ik
rust hier in Lissabon, denkt mijn vrouw, kan ik genieten
van mijn pensioentje na veertig jaar in het leger te hebben
gediend, in dit appartement dat we, helaas, hebben geërfd
van mijn schoonouders.’
Een legerofficier op leeftijd in Lissabon denkt terug aan
zijn tijd in Angola, vooral aan 1961, toen de zwarte bevol-

© isolde

ohlbaum

king in opstand kwam, wat het startsein was voor een
koloniale oorlog die bijna vijftien jaar zou duren. Ook de
dochter van een katoenplanter herinnert zich zoveel jaren
later aan de kust van Portugal de gewelddadigheden van
toen, evenals een ambtenaar, die na de oorlog in Angola is
gebleven. Alle drie zijn ze getekend door dat wrede
verleden, alle drie zeulen ze hun frustraties en trauma’s
antónio lobo antunes, schrijver en psy-

met zich mee, die in de loop van de roman steeds wranger

chiater, wordt beschouwd als een van de

en navranter in beeld komen.

grootste hedendaagse Portugese auteurs.
Hij ontving meerdere prijzen, waaronder de

De andere kant van de zee is een meesterlijke driestemmige

Prémio Camões en de FIL Literatuur Prijs,

roman over herinneren, van de hand van de belangrijkste

en wordt alom gezien als kandidaat voor de

hedendaagse Portugese schrijver die zelf als arts in de

Nobelprijs.

oorlog in Angola moest dienen en er nooit meer uit
weggekomen is.
Over Voor wie in het donker op mij wacht:
‘Een pareltje: indringend, ontroerend, hilarisch. Deze
roman roept weer eens de vraag op wanneer Lobo Antunes
nu eindelijk de Nobelprijs krijgt.’ – Trouw

Portugal

Herinneren

Oorlog

Kolonialisme

Angola

januari 2021 • ca. € 26,99 • gebonden • 13,6 x 21,5 cm • ca. 416 blz. • isbn 978 90 263 5216 4 • nur 302 • oorspronkelijke titel
A Outra Margem do Mar • oorspronkelijke uitgever Dom Quixote • vertaling Harrie Lemmens • omslagontwerp Marry van Baar •
verschijnt ook als e-book
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Over eerder werk:
★★★★★ ‘Nobelprijsmateriaal, dit.’
– De Limburger
★★★★★ ‘Lobo Antunes
sleept de lezer in deze roman
ademloos mee van begin tot
eind.’ – NRC Handelsblad

 De nieuwe roman
van een van de
grootste hedendaagse
Portugese auteurs
 Trouw lezerspubliek
 Wordt getipt voor de
Nobelprijs
 Geliefd en geprezen

j anuari

 Zelf eens lezen? Vraag
een leesexemplaar
aan!

‘Een groot schrijver.’
– Standaard der Letteren
88 | 89

Indringende oorlogsroman vanuit het perspectief van een
jonge, dienstplichtige Duitse student

‘Buitengewone en gewaagde roman, die de belangrijke vragen stelt
over de mens in oorlog.’ – William Boyd

alexander starritt
Wij Duitsers
In de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog wordt
natuurkundestudent Meissner opgeroepen om te vechten
aan het oostfront. In tegenstelling tot de propaganda die
stelt dat de Duitsers de gedoodverfde overwinnaars zijn,
blijken ze kanonnenvoer voor de Russen, die uit zijn op
vergelding. Op de vlucht voor het Rode Leger hoopt
Meissner tegen beter weten in met zijn regiment Berlijn te
halen, maar ook hierin falen ze.
Nu, vijftig jaar later en in een poging in het reine te komen
met zijn verleden, schrijft de oude Meissner een brief aan
webber

zijn kleinzoon, waarin hij vertelt over zijn oorlogsgeschiedenis: over zijn daden, zijn schuldgevoel, en de invloed

© ella

ervan op de rest van zijn leven.
Tegelijkertijd een avonturenroman en een onderzoek naar

alexander starritt (1985) is half Schots,

het morele schemergebied dat oorlog is, biedt Wij Duitsers

half Duits en groeide op in Noordoost Schot-

een nieuwe blik op een van de gruwelijkste periodes in de

land. Hij studeerde in Edinburgh en Oxford

moderne geschiedenis. De hoofdpersoon, die wordt

en is vertaler Duits, onder andere van Een

geteisterd door schuldgevoel – over zijn eigen rol en over

schaaknovelle van Stefan Zweig. Daarnaast

die van zijn land –, vertelt over zijn rationele houding,

recenseert hij voor de Times Literary Supplement,

bejubelt de moed van de ander en legt de diffuse grens

de Spectator en de Mail on Sunday. Zijn korte

tussen goed en fout bloot.

verhalen werden genomineerd voor de Paris
Literary Prize.

Literaire fictie

Tweede Wereldoorlog

Oostfront

Goelag

Broederschap

januari 2021 • ca. € 21,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 224 blz. • isbn 978 90 263 5041 2 • nur 302 • oorspronkelijke titel We
Germans • oorspronkelijke uitgever John Murray • vertaling Linda Broeder • omslagontwerp Marry van Baar • verschijnt ook als
e-book en luisterboek
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 Antony Beevor en
William Boyd zijn fan
 Eindelijk een roman
over een ‘gewone’
Duitse soldaat, over
individuele onschuld
ten opzichte van
collectieve schuld
 Perfect voor literaire
leesclubs i.v.m. de
thema’s schuld en
verantwoordelijkheid,
goed en fout

j anuari

 Auteur beschikbaar
voor interviews en
festivals

Intense roman over de niet-aflatende
zoektocht van een soldaat naar menselijkheid
tijdens zijn wanhopige vlucht vanuit
het Oostfront
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De essentie van liefde is intimiteit, en juist die staat nu
onder druk

corine koole
Verstoord verlangen
Over liefhebben en afstand houden
Intieme case histories
Hoe hebben we lief als we elkaar niet meer kunnen
aanraken, of juist gedwongen op elkaars lip samenleven?
Liefde is zelden simpel, maar de anderhalve meter afstand
die we moeten aanhouden lijkt een abrupte aanslag op de
essentie ervan: intimiteit. Singles kunnen niet daten
zonder zich af te vragen of en hoe die afstand moet

© frank
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worden bewaard. Huwelijken komen onder druk te staan
door gebrek aan bewegingsvrijheid en minder contacten
buitenshuis. Weer andere stellen kunnen elkaar juist niet
of minder makkelijk opzoeken.
Van jong tot oud, van pril geluk tot gouden jubileum: elke
vorm van liefde staat onder druk en komt voorbij in
Verstoord verlangen. Aan de hand van vele indringende
gesprekken en met toelichtingen van deskundigen geeft
corine koole is schrijver en journalist. Ze

Corine Koole een herkenbaar, schrijnend en soms geestig

maakte talloze interviews, reportages en

beeld van de paradoxale nieuwe realiteit van liefde ten

verhalen over de liefde voor kranten en tijd-

tijde van social distancing.

schriften. Befaamd zijn haar rubrieken ‘Lust
& Liefde’ in Volkskrant Magazine en De Morgen,

‘Als het over de liefde gaat, liggen de clichés voor het

‘Verlaten Vrouw/Man’ in LINDA. en haar pod-

oprapen, maar ze zijn hier goed verwoord. Laat dat maar

cast Van twee kanten.

aan Koole over, die twee bestsellers over relaties op haar
naam heeft staan.’ – FD
‘Ik kan het nooit laten die interviews te lezen. Ze zijn goed.
Ze zijn héél goed.’ – Sylvia Witteman in de Volkskrant

Liefde

Intimiteit

Relaties

Social distancing

Verstoord verlangen

januari 2021 • ca. € 20,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 224 blz. • isbn 978 90 263 5405 2 • nur 320 • omslagontwerp Riesenkind •
verschijnt ook als e-book
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 Zeldzaam openhartig,
herkenbaar, troostend
en grappig
 Voor iedereen, met of
zonder liefdesleven
 Corine Koole is
bekend van de
veelgelezen rubriek in
Volkskrant Magazine en
interviews in LINDA.

j anuari

 Veel aandacht in de
media

‘Ik lees alles wat Corine Koole schrijft.’
– Eva Jinek
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Een onbekende geschiedenis van het Groninger gas,
de Russen en geopolitiek

wendelmoet boersema
Gronings goud
Over de macht van het gas en de rol van
Rusland
In Gronings goud reconstrueert Wendelmoet Boersema de
geschiedenis achter de barsten en de breuken waaronder
haar geboorteprovincie Groningen zo te lijden heeft.
Waarom kost het de politiek zoveel moeite afscheid te
nemen van het gas? Wat heeft het gas uit Slochteren ons
gebracht? Welke macht verschafte het gas ons op het
internationale toneel? En hoe groeide Groningen uit tot de
spil in onze relatie met Rusland?

© werry

crone

We volgen de auteur op haar fascinerende tocht langs
Groningse akkers en Siberische gasvelden, van Gasunie tot
Gazprom. Aan de hand van originele bronnen en interviews
brengt Gronings goud een palet aan verhalen, van de Texaan
die Nederland op gas liet koken en de Groningse boer die
met graafmachines heel Nederland voorzag van leidingen,
wendelmoet boersema (1972) is slavist en

tot het verdriet in de Groningse huiskamers en de ingrij-

journalist, geboren en getogen in Groningen.

pende besluiten van machthebbers in internationale

Ze maakte vele reizen door Rusland en ver-

boardrooms.

sloeg als correspondent voor Trouw, Elsevier en
bnr de eerste vijf jaren van het bewind van

Gronings goud is het tragische verhaal van het Hollandse

Vladimir Poetin. In 1998 won ze voor reporta-

aardgas dat langzaam zijn glans verloor.

ges rondom de Russische financiële crisis het
Gouden Pennetje (nu de Tegel voor jong journalistiek talent). Na jaren van leidinggevende
functies bij Trouw is ze sinds 2018 politiek
redacteur in Den Haag. In 2018 publiceerde
ze samen met fotograaf Eddy van Wessel het
boek The Edge of Civilization.

Groningen

Gas

Rusland

Gasunie

Gazprom

januari 2021 • ca. € 21,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 264 blz. • isbn 978 90 263 4465 7 • nur 320 • omslagontwerp Bloemendaal & Dekkers • verschijnt ook als e-book
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 Journalistiek onderbelicht deel van de gashistorie: de band van
het Groningse gas met
Rusland
 Tweede Kamer start
parlementaire enquête
naar gaswinning
 Gas is belangrijk onderwerp op politieke
agenda verkiezingen
2021

j anuari

 De Nederlandse regering streeft naar een
gasvrije samenleving
in 2050

Spraakmakend. Het Gronings gas is
nog nooit zo in kaart gebracht
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Een krachtig, bemoedigend en wijs boek van een vrouw
die al vroeg in haar leven wordt geconfronteerd met
hardheid in de wereld

mardjan seighali
met job hulsman

Tot op de dag
Op zoek naar vrijheid in een onbekend land
Als Mardjan Seighali op haar zesentwintigste in Nederland

© mona

alikhah

aankomt besluit ze alles op alles te zetten om haar leven
alsnog zin en betekenis te geven. Ook al zijn de herinneringen aan de Iraanse gevangenis en het militaire elitekorps
van Khomeini vers, Mardjan wil niet dat ze haar toekomst
beïnvloeden. Ze laat zich door niets en niemand tegenhouden en stort zich op haar nieuwe leven. Tot ze erachter
komt dat de zwarte bladzijden zich niet laten wissen.
mardjan seighali (1964) vluchtte in 1990
met haar twee kinderen naar Nederland. Na

In Tot op de dag opent Seighali jaren na dato – ‘met volle

een carrière in de hulpverlening en politiek

overtuiging en gemengde gevoelens’ – het boek dat ze tot

is ze momenteel directeur van Stichting voor

nu toe zorgvuldig voor zichzelf en de buitenwereld gesloten

Vluchteling-Studenten uaf, de organisatie

hield. Samen met schrijver en journalist Job Hulsman

die haar ook steunde toen ze zelf studeerde.

schreef ze een intiem en hoopgevend boek over volwassen-

In 2019 ontving ze de Comeniusprijs voor

wording, identiteit en een grens-overstijgende liefde. Tot op

‘haar betrokkenheid, wilskracht en inspi-

de dag is daarmee een aangrijpend verhaal dat aanzet tot

rerend leiderschap’. Seighali is bestuurlijk

nadenken over een samenleving waarin mensen oog en oor

actief bij verschillende maatschappelijke

hebben voor het verhaal van de ander – ook al komt die

organisaties.

ander van ver.
‘Als vluchteling en vrouw heeft Mardjan Seighali hard
moeten werken om een leven en een loopbaan in Nederland
op te bouwen. Ze is daar voortreffelijk in geslaagd. En zij
speelt, in de geest van Comenius en mede door het bekleden
van tal van maatschappelijke functies, een belangrijke en
inspirerende rol in onze samenleving.’ – Lofrede Comeniusprijs 2019

Universele zeggingskracht

Een oefening in empathie

Urgent & actueel

januari 2021 • ca. € 20,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 256 blz. • isbn 978 90 263 5329 1• nur 320 • omslagontwerp bij Barbara •
verschijnt ook als e-book
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 Meeslepend, en met
een zorgvuldige,
poëtische pen
opgetekend
 Een boek dat uitnodigt
tot introspectie en
dialoog met de ander
 Publiciteitscampagne
in samenwerking met
uaf

j anuari

 Inspirerend en aangrijpend levensverhaal
met een urgente boodschap

‘Dat ik het heb overleefd en al die anderen niet,
dat blijft drukken.’ – Mardjan Seighali
in gesprek met Fokke Obbema
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Rouw is geen verhaal met een begin en een eind. Het is een
persoonlijke zoektocht naar een nieuw narratief

gijs van der sanden
De dingen die je vergeet
Rouwen voor beginners
Gewoon een dertigerscrisis, denkt journalist Gijs van der
Sanden als hij met een lichte depressie op de fauteuil van
zijn therapeut belandt. Maar zijn klachten blijken algauw
een stuk complexer. In zijn behandelplan komt ‘uitgestelde rouw’ te staan.
In De dingen die je vergeet onderzoekt hij wat het betekent om

© lauren
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te rouwen nadat hij als jonge twintiger allebei zijn ouders
onverwachts verloor. Aan de hand van herinneringen,
beschouwingen en zelfonderzoek probeert hij antwoorden
te vinden op de grote en kleine vragen rondom rouw en
verlies.
Wie ben je nog als je beide ouders er niet meer zijn?
Waarom roept het woord ‘wees’ zoveel aversie in hem op?
gijs van der sanden (1986) studeerde Neder-

Waarom is het zo moeilijk om de ander deelgenoot te

lands aan de Universiteit van Amsterdam. Hij

maken van een verlies? Is rouw ooit klaar? Al schrijvende

schrijft over zijn generatie, identiteit en rei-

komt hij steeds dichter bij de kern van zijn gemis.

zen voor onder meer Vrij Nederland, Het Parool
en het AD. De dingen die je vergeet is zijn debuut.

In glasheldere bewoordingen legt Gijs van der Sanden uit
wat er verkeerd is aan de manier waarop we rouw in een
door geluk geobsedeerde wereld zijn gaan benaderen: als
een verhaal met een begin en een eind. De dingen die je
vergeet is zijn persoonlijke zoektocht naar een nieuw
narratief.

Verlies

Dood

Rouw

Persoonlijk

januari 2021 • ca. € 20,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 256 blz. • isbn 978 90 263 4305 6 • nur 320 • omslagontwerp Marry
van Baar • verschijnt ook als e-book
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 We rouwen massaler
dan ooit om mensen
die we niet kennen,
maar persoonlijke
rouw blijkt nog steeds
een ongemakkelijk en
eenzaam proces
 Een persoonlijk
en journalistiek
onderzoek naar het
fenomeen rouw
 Veel media-aandacht

j anuari

 Auteur schrijft o.a.
voor Vrij Nederland,
Trouw, AD

‘Van der Sanden schrijft met zowel journalistieke als literaire pen; toegankelijk en
gestileerd. Het boek leest als een roman.’
– Barbara van Beukering, journalist en
auteur van Je kunt het maar één keer doen
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Een eiland. Negen cursisten.
Niemand kan weg...

‘We hebben hier te maken
met een groot schrijver.’
– Kunststof, NPO Radio 1
‘Elvin Post is zonder twijfel
een van de beste Nederlandstalige thrillerauteurs.’
– Het Nieuwsblad

 allesomvattende

marketingcampagne!
Vraag uw accountmanager
om meer informatie en een
leesexemplaar.

Elvin Post levert opnieuw een thriller
van hoog niveau af, in de sfeer van zijn
bestseller Vals beeld
elvin post
De cursus

©

jan de groen

Carol Arrington heeft een droom: schrijfster worden. Door
omstandigheden en uitstelgedrag is het er nog niet van gekomen. Dan wijst een vriendin haar op Kill Your Darlings, de
jaarlijkse schrijfcursus op Big Rock Island van bestsellerauteur Victor Aster. Carol besluit te gaan. Maar wanneer op
het eiland vlak na elkaar twee cursisten om het leven komen
en communicatie met het vasteland niet mogelijk blijkt, begint ze al snel te begrijpen dat haar doel om een boek van de
grond te krijgen weleens zou kunnen veranderen in een strijd
voor haar leven.

elvin post (1973) won in 2004 als jongste
schrijver ooit de Gouden Strop met Groene
vrijdag. Ook zijn tweede thriller, Vals beeld,
werd genomineerd voor die prijs. Met
Roomservice won hij de Diamanten Kogel, de
belangrijkste Vlaamse thrillerprijs. Zijn werk is
uitgegeven in het Duits, Frans, Spaans, Turks,
Hebreeuws en Indonesisch. Arizona Blues
(2018) werd lovend ontvangen.

Gouden Strop

Diamanten Kogel

Kill Your Darlings

Over eerder werk:
‘De meest fascinerende thriller uit Europa uit de afgelopen
jaren.’ – Jens Lapidus
«««« ‘Een weergaloze stijl en ijzersterke, uitermate
geloofwaardige karakters. Dialogen: uitstekend. Observaties:
treffend. Verhaal en plot: uit de kunst.’ – VN’s Detective &
Thrillergids
‘Post schrijft voortreffelijk in een spannende, en vooral ook
beeldende stijl, die de lezer dicht op de tekst gevangen
houdt.’ – Friesch Dagblad

Een eiland

Schrijversdroom

januari 2021 • ca. € 20,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 360 blz. • isbn 978 90 414 1969 9 • nur 305 • omslagontwerp Riesenkind • verschijnt ook als e-book en luisterboek
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‘De beste
Nederlandstalige
thrillerschrijver.’
– NRC Handelsblad

 Marketingcampagne
 Aantrekkelijk vormgegeven digitaal
pos-materiaal
 Boektrailer beschikbaar
 Aandacht in de media
 Ambassadeursactie
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 Leesexemplaren

‘De cursus is een echte whodunit,
wie is te vertrouwen en wie niet?’
– Wim Krings, Boekhandel Krings
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Een razendsnelle psychologische thriller
over een controversiële rechtszaak

megan goldin
Nachtduik
Nadat door haar truecrimepodcast een onschuldige man vrij
is gekomen, is Rachel Krall een bekende naam geworden – en
de laatste strohalm voor duizenden mensen die op zoek zijn
naar gerechtigheid. Wanneer in het slaapstadje Neapolis een
controversiële rechtszaak begint, grijpt ze haar kans op vervolgsucces. Ze stort zich op de zaak, waarin een plaatselijke
golden boy ervan wordt verdacht de kleindochter van de politiechef te hebben verkracht. Tegelijkertijd ontvangt ze een
anonieme brief waarin om haar hulp gevraagd wordt bij een
oude zaak rondom de verdwijning van een meisje, vijfentwintig jaar geleden. Heden en verleden komen samen als Rachel
onthutsende verbanden tussen de twee zaken ontdekt, die
het verloop van de rechtszaak en het leven van alle betrokkenen ingrijpend veranderen.
megan goldin is de bestsellerauteur van
De escaperoom. Voor ze zich fulltime op het
schrijven richtte, was ze verslaggever voor
Reuters, ap en abc. Vanwege haar succes
is ze opgenomen door het agentschap dat
John Grisham vertegenwoordigt en dat erom
bekendstaat zelden een nieuwe auteur te
contracteren. Nachtduik is haar tweede thriller in Nederlandse vertaling.

Rechtbankdrama

#MeToo

Nachtduik is een razendsnelle psychologische thriller over de
prijs van roem, de lange schaduw van het verleden en loyaliteit in een kleine dorpsgemeenschap.
‘Goldin weet als geen ander de spanning steeds verder op te
voeren. Een adembenemende pageturner.’ – The New York
Times Book Review (Editor’s Choice)
‘Uitnodigend en heel spannend. Een zeer geslaagde pageturner!’ – Booklist (starred review)

Truecrimepodcast

Verenigde Staten

januari 2021 • ca. € 21,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 352 blz. • isbn 978 90 263 5229 4 • nur 305 • oorspronkelijke titel The
Night Swim • oorspronkelijke uitgever Saint Martin’s Press • vertaling Roelof Posthuma • omslagontwerp Studio Jan de Boer •
verschijnt ook als e-book en luisterboek

John Grisham
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Subliem opgebouwde spanning
en originele plot
Van de
auteur van de
bestseller De
escaperoom

‘Adembenemende
pageturner!’
– Editor’s Choice
The New York Times

 Voor de fans van
John Grisham
 Rechtbankdrama
opgezet als een
truecrimepodcast
 Onlinemarketingcampagne
 Auteur beschikbaar
voor interviews

j anuari

 Vertaalrechten verkocht aan zes landen

★★★★★
Enkel 4- en 5-sterrenreviews op
Goodreads: ‘omg wat een geweldige
thriller! Het liefst had ik 5 miljoen
sterren gegeven.’

isbn 978 90 263 4697 2
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Noteer alvast in uw agenda
voor februari 2021*

* Vraag nu al uw leesexemplaar aan.

