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Lees de wereld rond
met Atlas Contact
Het losse vooruitboekje Lees de wereld rond met
Atlas Contact bevat de eerste hoofdstukken van onze
vertaalde fictie. U kunt alvast beginnen met lezen.
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Nieuw werk van de winnaar van
de Libris Literatuur Prijs 2019

Rob van Essen
Een man
met goede schoenen

Foto: © Henri Verhoef

Er was geen begin en er was geen einde, er was alleen
maar datgene wat we aan het doen waren, nu, op
dit moment, in Floris’ badkamer, en tegelijkertijd
niet in Floris’ badkamer, want waar kon dit zich
anders afspelen dan in het rijk van de verbeelding,
op een locatie die nog niet had bestaan voordat deze
gebeurtenis zichzelf had verzonnen?
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Rob van Essen

Een man met goede schoenen

‘Van Essen beheerst het verhalen vertellen tot
in de puntjes, en dat mag gevierd worden.’
– juryrapport J.M.A. Biesheuvelprijs

De verhalen van Rob van Essen leiden de lezer een wereld binnen
die veel weg heeft van de realiteit maar waarin gaandeweg steeds
vreemdere dingen gebeuren. Therapeuten hanteren eigenzinnige
methodes, bezoeken aan het Koningshuis lopen uit op raadselachtige
dwaaltochten, zwervers worden gewassen en geschoren.
In deze nieuwe bundel keren een paar oude bekenden terug en
maken we kennis met nieuwe personages die allemaal één ding
gemeen hebben: net als de lezer hebben ze geen idee wat er op de
volgende pagina gaat gebeuren.
Een man met goede schoenen is een nieuwe toevoeging aan het
eigenzinnige universum van Rob van Essen, waarin onbekende
dimensies van het dagelijks leven worden verkend op een manier die
steeds meer lezers ontroert, vermaakt en verrast.

Over De goede zoon:
‘Een sprankelend werk van literaire verbeelding. De roman
confronteert ons op schitterende wijze met de tekortkomingen
en uitdagingen van ons eigen leven.’ – juryrapport Libris
Literatuur Prijs 2019

•	Van De goede zoon zijn
ruim 90.000 exemplaren
verkocht!

‘De sciencefiction-elementen, de droogkomische dialogen,
de bizarre voorvallen, de flauwe grappen; ze sláán ergens op.
Sterker nog: ze geven het verhaal gewicht, zonder het zwaar
te maken. Zoiets krijgt alleen een onconventioneel goede
schrijver voor elkaar.’ ★ ★ ★ ★ – de Volkskrant

paperback met flappen 224 blz.
ca. € 21,99
formaat 13,5 x 21 cm
omslag nanja toebak
isbn 978 90 254 6412 7 nur 303
E-book ca. € 12,99
verschijnt in oktober 2020

Rob van Essen (1963) schreef romans en verhalen die hogelijk
worden gewaardeerd om hun eigenzinnige thematiek en literaire waag
halzerij. Hij is in het Nederlandse taalgebied dan ook met niemand te
vergelijken. Visser stond op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs
2009, zijn verhalenbundel Hier wonen ook mensen werd onderscheiden
met de J.M.A. Biesheuvelprijs en zijn meest recente roman De goede
zoon werd bekroond met de Libris Literatuur Prijs 2019.
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Atlas Contact verwelkomt de getalenteerde
Naomi Rebekka Boekwijt

Naomi Rebekka
Boekwijt
Bloedblaren
Op tweeëntwintigjarige leeftijd maakte Naomi Rebekka
Boekwijt een stormachtige entree in de literaire wereld
met de alomgeprezen verhalenbundel Pels. In haar werk
exploreert ze menselijke verhoudingen en de verborgen
binnenwereld. Trouw schreef dat haar werk doet denken
aan ‘duistere’ schrijvers als Henrik Ibsen en Knut Hamsun
en aan films van Ingmar Bergman. Daarmee neemt ze een
unieke positie in de letteren in. Met haar nieuwe roman
Bloedblaren maakt ze de overstap naar Atlas Contact. De
roman die de kern van haar schrijverschap blootlegt, maar

Foto: © Rune Stensdal

ook doordringt tot haar kern als mens.
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Het diepe verlangen gezien te worden,
al is het maar door één persoon

Naomi Rebekka Boekwijt

Bloedblaren

In het leven van de jonge Liv is er veel wat afgebroken moet worden voor
dat het weer kan worden opgebouwd. Ze kampt met een pestverleden,
dat versterkt werd door een problematische thuissituatie. In haar sport,
Crossfit, gaat ze dit verleden te lijf. Ze leeft volgens een strikt schema van
werken, trainen, slapen. Ze koopt een huis, verbouwt het eigenhandig en
vindt eindelijk een plek om te ademen. Maar is haar extreme vorm van
sporten een verkapte vorm van zelfbeschadiging? Of een manier om de
beste versie van zichzelf te worden?
Met haar toewijding aan de sport en het huis streeft Liv ernaar
een ‘heel mens’ te worden. Aan de ene kant wil ze in de schaduw
bestaan, op de eerste plek die ze voor zichzelf heeft geclaimd, en
aan de andere kant komt ze in de schijnwerpers van de Crossfitcompetitie te staan. ‘Alles wat ik doe is noodzakelijk’ denkt Liv. De
rokken van de ui worden gepeld en de kern van Liv komt bloot te
liggen: het diepe verlangen gezien te worden, al is het maar door één
persoon.

Over eerder werk:
‘Boekwijt heeft een eigen stem waarmee ze een eigen wereld
oproept.’ – Vrij Nederland
‘Benieuwd naar wat deze jonge schrijfster nog ontketenen zal.’
– de Volkskrant
‘Angstaanjagend goed.’ – De Standaard
‘Reden tot een feestje.’ •

paperback met flappen 208 blz.
ca. € 21,99
geïllustreerd door annika
van veen
formaat 12,5 x 20 cm
foto omslag hans asmussen
omslag Brigitte slangen
isbn 978 90 254 5882 9 nur 301
e-book ca. € 9,99
verschijnt in oktober 2020
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• • • – nrc Handelsblad

Naomi Rebekka Boekwijt (1990) studeerde wijsbegeerte aan de
Universiteit Leiden en debuteerde succesvol met de verhalenbundel
Pels (2013, shortlist Academica Literatuurprijs). Haar debuutroman
Hoogvlakte (2014) werd genomineerd voor de bng Bank Literatuur
prijs. Haar tweede roman Noordwaarts verscheen in 2017. Na een
verblijf van drie jaar op een boerderij verruilde ze Zwitserland voor
Denemarken, waar ze naast het schrijverschap werkt als huisschilder.
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Autobiografie Essay Reisverhaal Cultuurkritiek
1980-2020

Foto: © Wim Ruigrok

Oek de Jong
OEK DE JONG: ‘KUNST IS EEN SPIEGEL. VIA DE BEELDEN
VAN ANDEREN DAAL je AF IN jezelf.’

Het is een foto van een visser op zijn kotter ergens op
de Waddenzee. Hij staat bij de verschansing van zijn
schip en buigt zich naar voren om een korf mosselen
aan boord te trekken. Het zeewater druipt in stralen
uit de korf. Ik voelde sympathie voor die visser in zijn
ouderwetse trui en zijn haast ouderwetse magerte.
Die foto met het ochtendblauw, het glanzend zwart
van mosselen en de visser aan het werk, was voor
mij een beeld van geluk. Ik had zo de hendel aan de
andere kant van de mosselkorf willen grijpen om hem
samen met die visser aan boord te trekken.

Foto: © Bert Nienhuis
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Het glanzend zwart
van mosselen
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Oek de Jong

Het glanzend zwart van mosselen

Foto: © Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier

Oek de Jong was nog student kunstgeschiedenis toen zijn roman
debuut verscheen: Opwaaiende zomerjurken. Het bleek de roman van
een generatie. De Jong koos voor het schrijverschap – compromisloos,
met grote overgave en ontdekkingslust. Door te schrijven over
schrijvers en schilders, dichters en denkers, zijn vriendschappen en
zijn reizen ontdekte hij zichzelf en creëerde hij zijn eigen wereld. Wat
in zijn romans duizenden lezers direct aanspreekt: de beeldende
kracht, de sensualiteit, het psychologisch inzicht in de personages, de
intense aandacht voor details – diezelfde kwaliteiten vind je terug in
dit beschouwend werk van veertig jaar. Het is een oeuvre op zich, nog
door weinigen ontdekt.
Voor deze monumentale uitgave nam Oek de Jong zijn vier essay
bundels – Een man die in de toekomst springt, Brief aan een jonge Atlas,
Wat alleen de roman kan zeggen en Het visioen aan de binnenbaai – nog
maals onder handen. Hij voegde ongebundelde stukken over de tijd
geest toe en schreef een autobiografisch essay, waarin hij overziet wat
het hem heeft opgeleverd om zich te spiegelen in het werk van anderen.

Over Zwarte schuur:
•	Shortlist Libris Literatuur
Prijs 2020
•	Boek van de Maand dwdd

‘De romanschrijver blijkt ook een begenadigd essayist.
Wie van de essays van Julian Barnes hield, zal ook als
een blok voor de essayist De Jong vallen.’ – humo
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‘Zijn essays getuigen van een zelfbewust, authentiek,
integer en ongemakzuchtig schrijverschap.’
– Jeroen Vullings in Vrij Nederland
‘Liefdevolle aandacht voor wat andere kunstenaars dreef.’
– Aleid Truijens in in de Volkskrant

•	75.000 exemplaren
verkocht

‘Je voelt meteen de enorme rijkdom, de meervoudigheid,
de sensationale verscheidenheid van de wereld.’
– Marjoleine de Vos in nrc Handelsblad

Paperback met flappen 784 blz.
ca. € 25,Geïllustreerd
formaat 14 x 21 cm
omslag tessa van der waals
isbn 978 90 254 6595 7 nur 323
e-book ca. € 12,99
verschijnt in november 2020

Oek de Jong is een van de bekendste romanschrijvers van nu.
Het glanzend zwart van mosselen laat zien dat hij niet alleen romans
kan schrijven, maar ook als auteur van autobiografische essays en
reisverhalen en als beschouwer van de tijdgeest tot de top behoort.
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‘Kostelijk, scherpzinnig en onbevreesd.
Een innemend debuut.’ – Hilary Mantel

Naoise Dolan
Opwindende
tijden
Voor lezers van Lisa Halliday, Sally Rooney en Sylvia
Plath: een droogkomische, politiek bewuste, hart
verscheurend rauwe roman over een Ierse millennial
en expat die verstrikt raakt in een driehoeksrelatie
met een bankier en een advocate in Hongkong. Een
verkwikkend intelligent debuut van een opwindende
nieuwe stem in de Ierse literatuur.
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Naoise Dolan

‘Een grote kanshebber om het Sally Rooney-vormige gat in
het leven van veel lezers te vullen.’ – The Irish Times

Opwindende tijden

Ava uit Dublin is onlangs in Hongkong komen wonen en vult haar
dagen met het geven van Engelse les aan rijke kinderen.
Julian, eveneens expat, is bankier. Een die graag geld uitgeeft
aan Ava, met haar naar bed gaat en fluctuerende valuta met haar
bespreekt. Maar als ze hem vraagt of hij van haar houdt, komt hij
niet verder dan: ‘Ik mag je heel erg graag.’
Dan komt Edith in het spel. Deze stijlvolle, ambitieuze, in Hongkong
geboren advocate neemt Ava mee naar het theater en trakteert haar
op verse bloemen. Ava wil Edith zijn – en ze wil de hare zijn.
Maar dan schrijft Julian aan Ava dat hij na een paar maanden in het
buitenland terugkomt naar Hongkong… Moet Ava de draad van haar
gemoedelijke leventje met Julian blijven volgen, of een sprong in het
diepe wagen met Edith?

‘Deze debuutroman biedt enerzijds een driehoeksverhouding
à la Sally Rooney en anderzijds het hippe luxeleven à la Crazy
Rich Asians, een gegarandeerd genoegen.’ – Vogue
‘Jaloezie en obsessie, liefde en laatkapitalisme, seks en
internet vormen een wervelende mix in een droogkomisch
en verfrissend verhaal over klasse en privilege.’
– The New York Times

paperback met flappen 288 blz.
ca. € 22,99
formaat 13,5 x 21 cm
oorspronkelijke titel exciting
times (weidenfeld & nicolson)
vertaling lisette graswinckel
omslag marinka reuten
isbn 978 90 254 5826 3 nur 302
e-book ca. € 12,99
verschijnt in januari 2021
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Opwindende tijden is het romandebuut van de Ierse schrijver
Naoise Dolan (Dublin, 1992). Het boek verscheen in Engeland
in april 2020 en belandde meteen in de top 10 van de Sunday Timesbestsellerlijst.
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Benjamín Labatut

Schitterende internationale doorbraak
van aanstormend Chileens talent

Het blinde licht

Het blinde licht is een roman over menselijke (over)moed en de
morele consequenties van wetenschappelijke vooruitgang. En over
de onmetelijke verbeelding die nodig is om het ondenkbare te
bedenken.
Fritz Haber, Werner Heisenberg, Alexander Grothendieck – grote
natuurwetenschappers die de loop van de twintigste eeuw hebben
veranderd. En de mensheid dichter bij de afgrond hebben gebracht.
De scheikundige Haber slaagde erin om stikstof aan de lucht te
onttrekken en kunstmest te maken. Decennia later werd zijn uitvinding
toegepast in de gaskamers van Auschwitz. De kwantummechanica
van Heisenberg was doorslaggevend voor de ontwikkeling van de
atoombom. Het wiskundegenie Grothendieck werd kluizenaar om
de mensheid te behoeden voor een catastrofe die alleen hij voorzag.
In een even spannend als betoverend verhaal – aan de hand van de
gefictionaliseerde biografieën van deze en andere genieën – traceert
Benjamín Labatut de dunne scheidslijn tussen wiskunde en waanzin,
natuurwetenschap en filosofie, fictie en biografie.

‘De schrijver zit zijn personages heel dicht op de huid.’
– Deutschlandfunk Kultur

paperback 224 blz. ca. € 21,99
formaat 13,5 x 21 cm
oorspronkelijke titel un verdor
terrible (suhrkamp verlag)
vertaling peter valkenet
omslag Marinka Reuten
isbn 978 90 254 5816 4 nur 302
e-book ca. € 12,99
Verschijnt in oktober 2020
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De Chileense schrijver Benjamín Labatut (Rotterdam, 1980)
groeide op in Den Haag, Buenos Aires en Lima. Het blinde licht is
zijn derde roman en betekende zijn internationale doorbraak; het
boek verschijnt in alle grote Europese talen. Labatut woont met zijn
gezin in Santiago de Chile.

Foto: © Juana Gomez

‘Een virtuoze nieuwe schrijver.’ – Bayern 2
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Deniz Kuypers
De atlas van overal
Een explosie. Mijn vader sprong op, mijn moeder greep mijn
zus en racete de kamer uit, hij vloog achter haar aan, een
hamer in zijn hand – waar kwam die vandaan? Alles ging
sneller dan ik kon bevatten. Ik rende ook de gang in, zocht
bescherming bij mijn moeder. Ik zag haar de deur van het
toilet dichttrekken, ze sloot zich op met Suzan. Net op tijd.
Mijn vader haalde uit met de hamer. Beukte op de deur.
Ik stond pal naast hem, te bang om uit de weg te gaan.
‘Mama! Papa!’ Ik wist niet wie ik moest roepen, wie dit kon
stopzetten. De hamer raakte de deurkruk, vonken vlogen om
mijn oren. De hamerslagen dreunden door het huis, door mijn

Foto: © Sharon Lehm

hoofd, door mijn hele lichaam. Bam! Bam! Bam!
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Het verleden is een kamer die ik op slot heb gedaan,
een stad die ik heb verlaten. Maar sinds ik vader werd,
vraag ik me toch steeds meer dingen af.

Deniz Kuypers

De atlas van overal
Op het Turkse platteland van de jaren vijftig wordt een dichter verliefd
op een meisje uit de grote stad, met grote gevolgen. Zeventig jaar
later, aan de westkust van Amerika, blikt zijn zoon terug op het leven
van zijn vader, in een poging te begrijpen waarom zij al jaren van
elkaar vervreemd zijn.
De atlas van overal begint als een persoonlijk verhaal en vloeit over
in openhartige en confronterende fictie, losjes gebaseerd op het
leven van de vader van de schrijver, die zichzelf gedwongen zag naar
Nederland te komen. Hij stichtte daar een gezin met een Nederlandse
vrouw, maar onderhield in Turkije ook nog een gezin. Het is het ver
haal over ontheemding, het opgroeien tussen twee culturen, over
de neiging te vluchten, de rusteloosheid die daarbij hoort, het sterke
verlangen opnieuw te beginnen. Over geworteld én ontworteld zijn.
Een genadeloos en tegelijk liefdevol onderzoek naar wie je bent als
zoon, als vader, als partner, als mens; maar ook een aangrijpende
zoektocht naar liefde, haat, verlies en literatuur, die leidt van OostTurkije naar Californië, en van Istanbul naar Amsterdam.

Over eerder werk:
‘Dagen zonder Dulci is een originele roman, met een Neder
lands oog voor kleine details, maar een opzet in de traditie van
grote Amerikaanse schrijvers. Deniz Kuypers is een auteur om
in de gaten te houden.’ – Thomas Heerma van Voss
‘Kuypers presenteert zich als een echte verteller.’
– Vrij Nederland

paperback met flappen 376 blz.
ca. € 22,99
formaat 13,5 x 21 cm
omslag pankra
isbn 978 90 254 5870 6 nur 301
e-book ca. € 12,99
verschijnt in januari 2021
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Deniz Kuypers schreef de romans Dagen zonder Dulci (nominatie
Academica Literatuurprijs en Dioraphte Literatuurprijs 2013) en Het
ruisen van de wereld (nominatie bng Bank Literatuurprijs 2014). Hij
studeerde Engelse Letterkunde aan de UvA en woont sinds 2002 in
San Francisco.
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Agustina Bazterrica

Voor liefhebbers van Het verhaal van de dienstmaagd
van Margaret Atwood

Schitterend lichaam

Foto: © Ruben Digilio para Clarín

In een nabije toekomst, die akelig dichtbij voelt, herinneren slechts
enkelen zich de tijd waarin vlees gewoon vlees was: afkomstig van
koeien, varkens en gevogelte. Een virus zorgde ervoor dat dieren
vlees niet langer eetbaar was en er een oplossing moest worden
gezocht. Sindsdien is de wereld verdeeld in zij die eten en zij die
gegeten worden.
Naast een roman over overleven in een verharde wereld is Schitterend
lichaam een verhaal over rouw, voor liefhebbers van romans als Het
verhaal van de dienstmaagd van Margaret Atwood, Rode klok van Leni
Zumas en De macht van Naomi Alderman. Schitterend lichaam is een
roman om nog lang op na te kauwen.

‘De gruwelijkheden worden des te verontrustender door
de kille afstandelijkheid waarmee ze verteld worden.’
– Financial Times
‘Deze prikkelende, treurige roman hanteert op knappe wijze
een tweezijdig zwaard.’ – The Guardian
‘Dit verhaal over een kannibalistische wereld is fascinerend
duister.’ – The Times

paperback 240 blz. ca. € 22,99
formaat 12,5 x 20 cm
oorspronkelijke titel cadáver
exquisito (alfaguara, penguin
random house grupo editorial)
vertaling heleen van oomen
omslag nanja toebak
isbn 978 90 254 5367 1 nur 302
e-book ca. € 12,99
verschijnt in oktober 2020
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Agustina Bazterrica (Buenos Aires, 1974) kreeg de belang
rijke Premio Clarín Novela 2017 voor haar tweede roman Schitterend
lichaam, die door de jury unaniem werd gekozen uit 494 manuscripten.
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Twee gloednieuwe verhalen
van Haruki Murakami in rijk
geïllustreerde, luxe uitgaven
In 2021 verschijnt de nieuwe verhalenbundel van
Haruki Murakami, In de eerste persoon. Omdat wij niet
kunnen wachten, brengen wij alvast twee verhalen in
schitterende en kunstzinnige uitgaven. Precies op tijd

Foto: © Laif

voor de cadeauperiode.
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Waarover Murakami schrijft als hij over zijn vader schrijft

Jeugd, liefde, de Beatles en de dood: Murakami op z’n zuiverst

Haruki Murakami

Haruki Murakami

Een kat achterlaten

With the Beatles

Haruki Murakami heeft veel
onderwerpen aangestipt in zijn
lange carrière, maar één thema
liet hij tot nu toe onaangeroerd:
zijn vader. Twintig jaar lang
hadden vader en zoon
Murakami geen contact met
elkaar; pas kort voordat zijn
vader stierf, heeft de schrijver
hun band kunnen herstellen.
In dit korte autobiografische
verhaal stipt Murakami een
paar schijnbaar terloopse
herinneringen aan die hem bij
nader inzien een diep gevoel van
verbondenheid met zijn vader
verschaffen. Diens verhalen over
zijn dienstjaren in China tijdens
de Tweede Wereldoorlog blijken
bovendien een onuitwisbare
indruk op de schrijver te hebben
gemaakt.

gebonden met stofomslag
96 blz. ca. € 16,99
japanse bindwijze
geïllustreerd
formaat 14 x 18 cm
oorspronkelijke titel neko wo
suteru (bungeishunju ltd)
vertaling elbrich fennema
omslag suzan beijer/
marion vrijburg
isbn 978 90 254 6607 7 nur 304
e-book ca. € 12,99
verschijnt in oktober 2020
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‘Sommige mensen stellen dat
de periode waarin popsongs het
diepst binnenkomen en je het
meest vervullen, de gelukkigste
tijd van een mensenleven is.
Misschien is dat zo. Misschien
ook niet.’
Een flard van een jeugd
herinnering leidt tot een
weemoedig verhaal over
vergankelijkheid, voorbije
liefdes en verloren dromen.
Een naamloze, oudere verteller
denkt terug aan twee bepalende
liefdes uit zijn jeugd – de een
niet meer dan een obsessie,
de andere een belangrijke leer
school. With the Beatles is de
fictieschrijver op zijn best. De
soundtrack kun je er zo zelf bij
bedenken.

Het werk van Haruki Murakami wordt in meer dan 40 landen uit
gegeven en is bekroond met onder andere de Welt Literaturprijs en
de Hans Christian Andersenprijs. Hij wordt regelmatig getipt als kan
didaat voor de Nobelprijs voor de Literatuur. Onlangs verschenen de
tweedelige roman De moord op Commendatore en de autobiografische
essays Romanschrijver van beroep.

Deze twee korte verhalen stonden eerder in het tijdschrift The New
Yorker. With the Beatles wordt opgenomen in de verhalenbundel die
in 2021 zal verschijnen.

gekartonneerd met linnen band
96 blz. ca. € 16,99
geïllustreerd
formaat 18 x 18 cm
oorspronkelijke titel with the
beatles (bungeikai magazine)
vertaling elbrich fennema
omslag suzan beijer/
toni demuro
isbn 978 90 254 6619 0 nur 304
e-book ca. € 12,99
verschijnt in oktober 2020
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Isaac Bashevis Singer
Vijanden: Een liefdesroman

De kleurrijke, warme verdwenen wereld
van de Oost-Europese joden

L . J . V EEN K L A SS I E K

Het leven en de liefdes van een joodse
vluchteling in het naoorlogse New York

Sjolem Aleichem
Tevje de melkboer

Haast voor hij er erg in heeft zijn er drie vrouwen in het leven van
Holocaustoverlevende en vluchteling Herman Broder: Jadwiga, de
Poolse boerin die hem heeft helpen onderduiken voor de Duitsers;
Masja, zijn bloedmooie, neurotische, enige ware liefde; en Tamara,
zijn eerste vrouw, die als een wonder herrezen is uit de dood.
Terwijl zijn leven alsmaar ingewikkelder wordt, slaagt hij er niet
in om er greep op te krijgen. Ondertussen worstelt hij met zijn
oorlogsverleden tegen de achtergrond van het alledaagse leven in
de drukbevolkte joodse wijken van New York.

Tevje de melkboer is wellicht het beroemdste personage van de
Jiddische literatuur: de viool spelende, uit de Bijbel citerende
vader van zeven dochters die de inspiratie vormde voor de
musical Fiddler on the Roof. Door over de wederwaardigheden van
zijn dochters te vertellen – en over hun in zijn ogen wisselende
successen op de huwelijksmarkt – geeft Tevje indirect een inkijkje
in de rijke tradities van de Oost-Europese sjtetl, maar ook in
het oprukkende antisemitisme en de teloorgang van de joodse
leefwereld.
Deze herdruk is van de vertaling door Willy Brill uit 2008, de
eerste die rechtstreeks uit het Jiddisch is gemaakt.

‘Men zweeft voortdurend tussen tranen en lachen in deze rijke,
geweldige roman.’ – The New York Times

‘Bewonderenswaardig leesbaar vertaald. […] Tevje zelf blijft,
in al zijn oubolligheid, overeind, maar wat het boek voor de
hedendaagse lezer vooral nog interessant maakt, zijn Tevjes
dochters.’ – nrc Handelsblad

‘Singer lezen is zeldzaam genieten. […] Een literair genie.’
– The San Francisco Chronicle

‘Dat Willy Brill de spraakwatervallen van Tevje tot een zo
levendig en overtuigend Nederlands heeft weten om te
toveren, is een fenomenale prestatie.’ – de Volkskrant

paperback 304 blz. ca. € 17,50
formaat 13,5 x 21 cm
oorspronkelijke titel enemies:
a love story (farrar, straus
& giroux)
vertaling stella bromet
omslag marinka reuten
isbn 978 90 204 1636 7 nur 302
verschijnt in oktober 2020
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Isaac Bashevis Singer (1902-1991) schreef talrijke romans,
kinderboeken en een memoir. In 1978 ontving hij de Nobelprijs voor
de Literatuur.

paperback 192 blz. ca. € 15,00
formaat 13,5 x 21 cm
oorspronkelijke titel tevje der
milchiker
vertaling willy brill
omslag marinka reuten
isbn 978 90 204 1635 0 nur 302
e-book ca. € 9,99
verschijnt in oktober 2020

Sjolem Aleichem was het pseudoniem van de van oorsprong
Russische schrijver Sjolem Rabinovitsj (1859-1916). Hij vergaarde
internationale roem als humorist en chroniqueur van het OostEuropese joodse leven, en omdat hij in de joodse volkstaal, het
Jiddisch, schreef. De monologen van Tevje over zijn zeven dochters
ontstonden vanaf 1894 tot vlak voor zijn dood.
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Elizabeth Wetmore

‘Briljant, scherp, overweldigend.’
– Elizabeth Gilbert

Valentijn

Foto: © Carrie Allen

Februari 1976. Odessa, Texas: In de vroege uurtjes op de dag na
Valentijnsdag verschijnt de veertienjarige Gloria Ramírez gehavend
en gebroken op de veranda van de ranch van Mary Rose Whitehead.
Het meisje is aangevallen en verkracht in een aangrenzend olieveld.
Het vergrijp zet de onderlinge verhoudingen in Odessa op scherp.
De spanning nadert het kookpunt als Mary Rose zichzelf en het
meisje in de rechtszaal verdedigt tegenover de dader – maar
gerechtigheid uitblijft.
Tegen het decor van de opbloeiende oliehandel van West Texas, een
wereld die bij uitstek wordt gedomineerd door mannen, onderzoekt
Valentijn vanuit wisselende vrouwelijke perspectieven de invloed
van geweld en ongelijkheid op de inwoners van een stadje dat
die ongelijkheid lange tijd systematisch in stand heeft gehouden.
Wetmore schreef met Valentijn een vurige, onverschrokken maar
ook verrassend subtiele roman die de kwetsbaarheid van deze
onbevreesde vrouwen vooropstelt zonder ze aan kracht te laten
inboeten.

‘Een roman die vele lezers niet onberoerd zal laten, van
zijn schokkende opening tot zijn beklemmende einde.’
– Kirkus Reviews
‘Buitengewoon meeslepend en met precisie op getekend.’
– The Washington Post

paperback 352 blz. ca. € 22,99
formaat 13,5 x 21 cm
oorspronkelijke titel valentine
(harper)
vertaling anne jongeling
omslag roald Triebels
e-book ca. € 14,99
isbn 978 90 254 5399 2 nur 302
verschijnt in januari 2021
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Elizabeth Wetmore studeerde af aan de Iowa Writer’s Work
shop, en is de ontvanger van een fellowship van de National
Endowment for the Arts. Ze woont en werkt in Chicago, maar is
geboren in West Texas. Valentijn is haar debuutroman.
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Het leven van Martin Amis volgens de grote
verhalenverteller zelf

Martin Amis
Uit de eerste hand

Foto: © Lord Snowdon

Uit de eerste hand is een van Amis’ grootste
prestaties: een liefdesverklaring aan het leven die
zowel bevlogen, bespiegelend, hartverscheurend als
uitbundig is, een wonder van literaire inventiviteit
en een onstuitbare moderne klassieker. Intiem en
episch tegelijk; het nietsontziende zelfportret is
de ultieme roman voor Amis-insiders – de roman
waar zijn hele oeuvre naartoe leidt –, maar ook een
onmisbare kennismaking met het leven, de liefdes
en het werk van een van onze grootste schrijvers.
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Martin Amis
Uit de eerste hand

Foto: © Leonardo Cendamo

In zijn persoonlijkste en enerverendste werk tot nu toe gunt
Martin Amis ons een nieuwe kijk op zijn buitengewone leven. De
autobiografische roman vindt zijn oorsprong in de dood van zijn
beste vriend, Christopher Hitchens. We ontmoeten ook tal van
andere sprankelende persoonlijkheden die Martin Amis mede
hebben gemaakt tot wie hij is, van zijn vader Kingsley tot zijn grote
held Saul Bellow, van Philip Larkin tot Iris Murdoch en Elizabeth Jane
Howard, tot de vrouw die hem als twintiger volledig in de ban hield,
de verleidelijk amorele Phoebe Phelps.
Wat begint als een fascinerende geschiedenis over amoureuze
verhoudingen, familieleden en vrienden ontwikkelt zich tot een
tedere, humoristische verkenning van de vragen die ons het zwaarst
vallen: hoe te leven, hoe te rouwen, hoe te sterven. Op zoek naar
antwoorden brengt Amis de grote verschrikkingen van de twintigste
eeuw in kaart, de blijvende gevolgen van de terroristische aanslag
op het World Trade Center en wat hij van dat alles heeft opgestoken
voor zijn schrijverschap.

‘De stijl van Amis doet lezen aanvoelen als spelen: hoog
zwiepen op de schommel, klauteren in het klimrek, gewoon
plezier hebben.’ – The Washington Post
‘Hij kwam met snelheid van de startblokken: slim en gedurfd,
monsterlijk grappig, verzadigd in de textuur van de tweede helft
van de twintigste eeuw en uitzonderlijk creatief met vorm.’
– The Guardian
paperback met flappen
672 blz. ca. € 34,99
geïllustreerd
formaat 15 x 23 cm
oorspronkelijke titel inside
story (jonathan cape)
vertaling arthur wevers
en paul van der lecq
omslag roald triebels
isbn 978 90 254 6511 7 nur 302
e-book ca. € 14,99
verschijnt in november 2020
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Martin Amis (Oxford, 1949) is de zoon van Kingsley Amis en
de stiefzoon van Elizabeth Jane Howard. Hij is schrijver van tien
romans (onder andere Geld, London Fields, De pijl van de tijd en Het
Interessegebied), twee verhalenbundels en zes essaybundels. Onlangs
verscheen de essaybundel De rimpel van de tijd.

Tegelijk met Uit de eerste hand verschijnen
twee nauw verwante backlisttitels in een
nieuwe midprice uitvoering.
€ 15,ISBN 978 90 254 6890 3

€ 17,50
ISBN 978 90 254 689 72
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Nina Lykke

Vileine, scherpzinnige, hoogst vermakelijke roman
over een vrouw in midlifecrisis

Wildgroei

Foto: © Agnete Brun

Elin heeft haar intrek genomen in haar spreekkamer, waar de patiënten
de hele dag binnenstromen met hun kwaaltjes en problemen. Elin is
al twintig jaar huisarts. En is al minstens net zo lang getrouwd met
Aksel. Het is al die jaren een prima huwelijk geweest, in een prima
rijtjeshuis gelegen in een prima buurt. Maar Aksel heeft inmiddels
nieuwe interesses, en Elin verveelt zich. Vóór Aksel was er Bjørn, die
zich plotseling meldt op Facebook en die alles op zijn kop zet.
Elin weet dat ze iets moet ondernemen, maar voorlopig zit ze vast
in haar spreekkamer, in een soort catatonie. Ze wordt uitgelachen
door Tore, het plastic skelet dat in de hoek staat. Thuis in hun rijtjes
huis zit Aksel, en hij is vooral woedend – als hij het al niet heeft
aangelegd met hun onlangs gescheiden buurvrouw Gro.
Nina Lykke richt haar pijlen op de moderne stadsmens en fileert en
passant ongeveer elke burgerlijke conventie die je kunt bedenken in
deze oergeestige roman over de vrouwelijke midlifecrisis.

‘Een moderne Jane Austen. En wie kan daar weerstand aan
bieden?’ – Dagbladet
‘Deze roman zou door artsen moeten worden voorgeschreven.
[…] Niemand kan het huwelijk en relaties zo genadeloos en
geestig analyseren als Lykke. Haar beste boek tot nu toe!’
– Dagens Næringsliv
‘Geciseleerd, precies proza, genadeloos en allesonthullend.
Een verrukkelijke leeservaring.’ – juryrapport Brage-prijs

paperback 320 blz. ca. € 22,99
formaat 13,5 x 21 cm
oorspronkelijke titel full
spredning (forlaget oktober)
vertaling paula stevens
omslag nanja toebak
isbn 978 90 254 5989 5 nur 302
e-book ca. € 12,99
verschijnt in januari 2021
38

Wildgroei is de derde roman van de Noorse schrijver Nina Lykke
(1965), en betekende haar internationale doorbraak. In Noorwegen
werd de roman in 2019 bekroond met de Brage-prijs. In dat jaar
was Wildgroei de op een na bestverkochte roman in Noorwegen. Hij
stond maandenlang in de Noorse top 10; inmiddels zijn er meer dan
50.000 exemplaren van verkocht.
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‘Als ik echt even niet meer weet hoe te denken, schrijven of
leven, dan lees ik een paar columns van Renate Rubinstein.
Angst weg, levensvreugde terug. Hoppa!’ – Niña Weijers
‘Heel gek, maar ik ben nog steeds benieuwd wat zij ergens van
vindt. Ik herlees haar geregeld, en ben dan altijd weer getroffen
door haar gestileerde openhartigheid.’ – Marja Pruis

Renate Rubinstein
‘Ik schrijf al zo’n dertig jaar columns, en zeker die eerste
jaren nam ik voor het slapen gaan Renate Rubinstein tot me,
stukje, column, lezing; liet die een nachtje inweken, en schreef
’s anderdaags mijn stukje.’ – Stephan Sanders
‘Onze tijd mist een schrijver als Renate Rubinstein – zoveel
ziel, verstand en gevoel.’ – Tommy Wieringa
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Renate Rubinstein

De vraag blijft: wat wil de man. Na levenslange studie
van het onderwerp is mijn antwoord: meer.

Een man voor de zomer
Over de liefde

Renate Rubinstein was ‘liefst verliefd’. Wie niet. Maar na de droom
van de bruid volgen routine en betutteling en jaloezie en erger.
Samen gordijnen ophangen, jawel, maar dan?
Een man voor de zomer volgt Renate in een levenslange speurtocht.
Eerst haar vroege stukken, gebundeld onder de titel Liefst verliefd,
die de vrijere liefde van de sixties uitbuiten en tegelijk ontleden. Dan
de klassieker Niets te verliezen en toch bang, wanneer ze in de jaren
zeventig het monster van de echtscheiding in de bek moet kijken. En
tot slot Mijn beter ik, over haar late, scandaleuze liefde voor ‘de meest
getrouwde man van Nederland’, Simon Carmiggelt.
Een man voor de zomer is Renate op haar best: persoonlijk, lyrisch,
venijnig, eerlijk. Een zelfportret dat een portret wordt van ons aller
gehaspel.

•	Op 23 november is het 30
jaar geleden dat Renate
Rubinstein overleed
•	In Privé-domein verschijnt
een bloemlezing uit haar
werk, samengesteld door
Ronit Palache

gebonden met omplakte band
416 blz. ca. € 25,formaat 14 x 21 cm
omslag suzan beijer
isbn 978 90 254 6554 4 nur 323
e-book ca. € 14,99
verschijnt in november 2020
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Renate Rubinstein (1929-1990) was de Koningin van de Column,
gevierd en gehaat, en gelezen door duizenden: van Liefst verliefd
en Niets te verliezen en toch bang werden ruim 200.000 exemplaren
verkocht; Mijn beter ik, dat postuum verscheen, veroorzaakte een
schandaal.
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Anne Broeksma
Vesper

Een lofzang op het ongetemde woekerende leven

VES PER
Anne
Broeksma
gedichten

In Vesper breekt de dichter los uit een omgeving van baksteen. Niet
met een wandeling door het park, maar door een duik in het diepe,
in de hoop een oud geheim te betrappen. Via onderaardse gangen,
regens die grenzen doen vervagen en oerwouden die zich openen als
kathedralen, wordt de relatie met de levende wereld om haar heen
onderzocht. Het resultaat is meerstemmige lyriek waarin boven- en
onderwereld, mystiek en wetenschap, zelfspot en ernst met elkaar
strijden en versmelten. Vesper is een lofzang op het ongetemde,
woekerende leven om ons heen, waar wij onszelf niet langer los van
kunnen denken.

Over Regen kosmos kamerplant:
‘Zo stemrijk, sinister en beweeglijk als in Regen kosmos
kamerplant werd het in geen enkel ander werk.’
– Jury C. Buddingh’-prijs 2015

Foto: © Fjodor Buis

‘Wie in de titel van zijn bundel een kamerplant aan de kosmos
rijgt, heeft wel iets waar te maken. Anne Broeksma doet dat.
[…] Dat ze daarbij beschikt over een breed emotioneel register,
maakt haar poëzie bijzonder.’ ★ ★ ★ ★ – Dagblad van het Noorden
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paperback 64 blz. ca. € 19,99
formaat 16 x 24 cm
omslag marry van baar
omslagillustratie maaike
haneveld
isbn 978 90 254 6495 0 nur 306
e-book ca. € 12,99
verschijnt in januari 2021

Anne Broeksma (Almelo, 1987) schrijft poëzie, korte verhalen en
journalistiek. Voor haar debuutbundel Regen kosmos kamerplant ont
ving ze het C.C.S. Crone Stipendium. Ze staat met haar gedichten en
korte verhalen op menig literair podium, van Lowlands tot Crossing
Border. notulenbijhetongetemde.wordpress.com is haar blog.
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Anne Broeksma

Piet Gerbrandy

Fragment uit Lamento

Zagen wij klimmensmoe uit over dalen

Vesper

Ontbinding

			

waarin wij mogelijk pasten

in beukenbossen waar het oude gele licht

ik met mijn knieën en rug

door de bladeren schijnt

jij met je wangen en heupen

op een flat in het hart van een zakendistrict;
de oude sperwer, moe van de duiven
laat hem slapen

daalden wij af van de stuwwal
jij in je nauwsluitende huid
ik in wat ruimere plooival

de wilde dieren zitten opgesloten in een droom
die wij niet kunnen duiden
sinds de middeleeuwen

dansten rechtstandig op vijvervlak tientallen
blauwe libellen in stilte gespiegeld

zien we ze als symbolen langs de bomen lopen

naaiden kikkers beschikbare wijfjes misbaarlijk

nooit kregen wij hun achterkant te zien

		

keken wij zochten scrupules besmuikt –

we kunnen ze doden en drogen

ik met mijn breekbaar gebeente

tot helende wijn of als balsem bereiden

jij met je vliesvleugelziel –

in poedervorm proberen bij hun krachten te komen
hun jassen afnemen en in de zalen tonen
zodat we ze eindelijk in de ogen kunnen kijken
maar afstand zal ons bekruipen

dan waadden wij door waarden zonder vlinders
naar waar een brede ader aken droeg
dan legden wij wat zwaar was en beklemde
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af zwom jij met mij op tot waar ik zonk.
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Piet Gerbrandy

Een dichter van de buitencategorie

Ontbinding

In Ontbinding wordt het verhaal verteld van een man die verwonderd
terugkijkt op een leven vol liefde, vogels, oude boeken en verlangen.
De avond valt, er moet afscheid worden genomen, er breekt een
volgende fase aan, die ongetwijfeld weer gulzig zal worden omarmd.
Net als in eerdere bundels combineert Gerbrandy op ingenieuze
wijze poëzie en proza, terwijl zijn vitale, sonore stijl het onmogelijke
evenwicht zoekt tussen uitgeklede zakelijkheid en barokke exuberantie.
Kachels walmen, merels ruien, libellen dansen, een monnik gaat voor
het laatst op pad en zwemmers laten zich galant groeten. Met een
koele beugelfles naast zich ziet de dichter de zon ondergaan. Wie zou
niet naast hem willen zitten?

Over eerder werk:
‘Poëzie met een soort ruige kracht, een woeste drang die toch
ingehouden lijkt te zijn en heel geestig is.’ – nrc Handelsblad
‘Een dichter om naar te luisteren, in alle betekenissen van
het woord.’ – bn de Stem

Foto: © Tessa Posthuma de Boer

‘Gerbrandy is een dichter van de buitencategorie.’
– Meander Magazine
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paperback 104 blz. ca. € 19,99
formaat 16 x 24 cm
omslag melle hammer
isbn 978 90 254 6468 4 nur 306
verschijnt in januari 2021

Piet Gerbrandy (1958) is dichter, classicus en essayist. Voor
zijn werk ontving hij onder meer de Herman Gorterprijs, de Frans
Kellendonk-prijs en de Jan Campert-prijs. In 2015 werden zijn
gedichten tot dan toe verzameld in Voegwoorden. Gerbrandy maakt
deel uit van de redactie van De Gids.
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Ter ere van de 75e verjaardag van Mensje van
Keulen nu drie grootse romans in één band

Mensje
van Keulen

Mensje van Keulen is een van de beste schrijvers
van het Nederlandse taalgebied. Vanaf haar
romandebuut Bleekers zomer werd haar werk
vergeleken met Elsschot en Reve. Telkens weer
wordt haar veelzijdigheid en stilistische precisie
geroemd. Haar drie recentste romans – De laatste
gasten (2007), Liefde heeft geen hersens (2012)
en Schoppenvrouw (2016) – worden ter ere van
haar 75-jarige verjaardag gebundeld. Drie elk op
unieke wijze meeslepende verhalen die verbonden
zijn door een misdaadelement, geschreven zoals
alleen Mensje van Keulen dat kan.
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Foto: © Annaleen Louwes

De laatste gasten
Liefde heeft geen hersens
Schoppenvrouw
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Mensje van Keulen
De laatste gasten,
Liefde heeft geen hersens,
Schoppenvrouw

In deze romans laat Mensje van Keulen
zien dat het echte enge niet van buiten komt,
maar uit onszelf en onze naasten

Als Florries tante overlijdt en zij het huis moet verlaten, vindt ze werk
in d’Meihof, een landhuis aan de Amstel. Met haar komst veranderen
de onderlinge verhoudingen tussen de gasten. De laatste gasten is
een prachtig, beheerst geschreven drama over wantrouwen.
In Liefde heeft geen hersens vermoedt Romy dat haar zoon is betrok
ken bij de roofoverval op haar bejaarde buurvrouw. Deze schitterende
roman, over de vele facetten van liefde, stond op de longlist voor de
Libris Literatuur Prijs en de shortlist van de Opzij Literatuurprijs.
Als Paula haar eigen kind in de daderbeschrijving van een Opsporing
Verzocht-bericht herkent, denkt ze terug aan een schokkende episode
uit haar eigen jeugd. Volgens De Limburger is Schoppenvrouw een
roman van ‘zwartfluwelen perfectie’.

‘Briljant geschreven en vol scherpe observaties. [...] Op het
eerste gezicht lijkt dit een verhaal van grote eenvoud. Lees je
De laatste gasten twee of drie keer, dan blijkt hoe geraffineerd
het in elkaar zit.’ – nrc Handelsblad
‘Technisch perfect, stilistisch prachtig, inhoudelijk schurend,
wat wil je nog meer.’ – De Groene Amsterdammer over Liefde
heeft geen hersens
‘Een verbluffende roman en een onverwachte troef die Van
Keulen pas op het allerlaatste moment triomfantelijk uitspeelt.’
– de Volkskrant over Schoppenvrouw

Paperback met flappen 512 blz.
ca. € 22,99
formaat 13 x 21 cm
omslag rouwhorst + van roon
isbn 978 90 254 6586 5 nur 301
e-book ca. € 14,99
verschijnt in januari 2021
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Mensje van Keulen (1946) debuteerde op jonge leeftijd met
de inmiddels klassieke roman Bleekers zomer. Sindsdien schreef ze
romans, verhalen, gedichten, kronieken, dagboeken en jeugdboeken,
vielen haar nominaties op long- en shortlists te beurt en ontving ze
voor haar oeuvre de Annie Romeinprijs, de Charlotte Köhler Prijs en
de Constantijn Huygens-prijs.
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alsmede de wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing. Toezending van Algemene voorwaarden geschiedt op aanvraag.

Vormgeving brochure Loudmouth

Julian Barnes
Metroland (midprice)*

Nelleke Noordervliet
De val van Thomas G.*

Lithografie Bert van der Horst, bfc
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