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VERSCHIJNT SEPTEMBER
FROUKJE SANTING
MERAL
Een Turks-Nederlandse vrouw zoekt de
balans tussen twee culturen.

Een prachtige Canadese roman over liefde, verlangen en kunst.
‘Een diep menselijke beschouwing over leven, ouderdom en
verlies en de relatie tussen de natuur en de industriële wereld.
Een overweldigende leeservaring.’ – The Toronto Star

© Chris van Houts

ZOJUIST VERSCHENEN
HEIDI SOPINKA
DE TAAL DER DIEREN: HET WOORDENBOEK

Journalist Froukje Santing (o.a. Groene
Amsterdammer en NRC) woonde 17
jaar in Turkije en schreef met Meral een
indringende debuutroman over identiteit, cultuur, religie en vrijheid.
REEDS AANGEBODEN | 17 SEPTEMBER 2020
PAPERBACK | 14 X 21,5 CM | 224 PAG. | NUR 301
ISBN 978 94 93081 64 2 | € 21,50

•H
 et verhaal is losjes gebaseerd op het leven van
kunstenares Leonora Carrington
PAPERBACK MET FLAPPEN | 14 X 21,5 CM | 336 PAG. | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 33 8 | € 23,50 | VERTALING TJADINE STHEEMAN

SLAVENKA DRAKULIC
ZOJUIST VERSCHENEN
DORA EN DE MINOTAURUS

ZOJUIST VERSCHENEN
JOANNA GLEN
DE ANDERE HELFT VAN
AUGUSTA HOPE

Een betoverend mooie roman over twee buitenstaanders die
beiden proberen hun plek in de wereld te vinden.

PAPERBACK | 14 X 21,5 CM | 208 PAG. | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 39 0 | € 21,50
VERTALING HILDA SCHRAA

VERSCHIJNT MEI 2021
FRIDA'S BED

‘Een ontroerend juweeltje van een roman.’ – Daily Mail

Frida’s bed is een fijngevoelige roman over de wereld van pijn en liefde
van kunstenares Frida Kahlo.

•G
 enomineerd voor de Costa Award voor het
beste debuut

•N
 ajaar 2021 grote overzichtstentoonstelling over
Frida Kahlo in het Drents Museum in Assen

•V
 oor de lezers van Rachel Joyce, Sarah Winman
en Joanna Cannon

•V
 anaf mei 2021 tentoonstelling Frida Kahlo en Diego
Rivera in het Cobra Museum in Amstelveen

PAPERBACK | 14 X 21,5 CM | 336 PAG. | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 47 5

REEDS AANGEBODEN | PAPERBACK | 14 X 21,5 CM | 192 PAG. | NUR 302

€ 22,50 | VERTALING ANKE TEN DOESCHATE
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Indrukwekkende roman over de surrealistische fotografe Dora Maar, die
tevens de geliefde en muze was van Pablo Picasso. En passant brengt
de Kroatische journalist en romanschrijver Slavenka Drakulić de kunstwereld van de jaren dertig in Parijs tot leven.

ISBN 978 94 93081 61 1 | € 21,50 | VERTALING HILDA SCHRAA
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TYNKE HIEMSTRA
ROOK
Spraakmakende debuutroman
over de gevolgen van #MeToobeschuldigingen op een gezin
Merel en Wolf kennen elkaar sinds hun middelbareschooltijd en wonen met hun twee zoontjes in een
mooi huis. Ze hebben het goed voor elkaar. Tot Wolf
wordt beticht van seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Het vuurtje wordt aangewakkerd door
geruchten op social media en al snel stapelen de
beschuldigingen zich op.
Merel wordt heen en weer geslingerd tussen ontkenning, verdriet en woede. Hun relatie is altijd eerlijk
en open geweest, maar kan zij Wolf nog vertrouwen? En waar ligt de grens tussen een onschuldige
flirt en ongewenste intimiteiten? Meer en meer heeft
Merel het gevoel dat ook zij zich moet verdedigen
tegen de verhalen van buitenaf.
Op genuanceerde wijze beschrijft Tynke Hiemstra
de impact die de beschuldigingen tegen een vader
en echtgenoot hebben op zijn gezin.

Een genadeloze vertelling over wat het met
een gezin doet wanneer een van de leden
zwaar beschuldigd wordt. Tynke Hiemstra legt
meer bloot dan je op het eerste gezicht zou denken.
Een eerlijk, knap en moedig boek.’ – Roos Schlikker
‘Genuanceerd, indringend en dapper debuut: de
film Jagten in boekvorm.’ – Stella Bergsma

INDRINGENDE ROMAN
OVER DE ONTWRICHTING
VAN EEN GEZIN

© Nadine Maas

‘Rook is pijnlijk en verdrietig. Geen verhaal over
boosaardige opzet maar over knullige menselijkheid. Zoeken naar je eigen avontuur, zoeken naar
afleiding – en dan struikelen.’ – Myrthe Hilkens

Tynke Hiemstra (1977) groeide op in Den Haag en
studeerde Theaterwetenschap in Utrecht. Ze werkt als
organisatie- en beleidsadviseur in de culturele sector.
Rook is haar debuutroman.

• Actueel en spraakmakend
• Auteur beschikbaar voor interviews
• Leesexemplaren voor de boekhandel

UITGEVERIJ ORLANDO

1 OKTOBER 2020 | PAPERBACK | 14 X 21,5 CM | 204 PAG. | NUR 301 | ISBN 978 94 93081 75 8 | € 21,50
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ISBN E-BOOK 978 94 93081 76 5 | CAP E-BOOK € 12,99 | OMSLAGONTWERP BIJ BARBARA
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URSULA HEGI
DE BESCHERMHEILIGE VAN
ZWANGERE MEISJES
Langverwachte nieuwe roman van Ursula Hegi
(Stenen van de rivier) over drie moeders aan
de Duitse Noordzeekust
In de zomer van 1878 strijkt Circus Ludwig, tot grote vreugde van de lokale
bevolking, neer op het Duitse eiland Nordstrand. De zwangere meisjes van het
Sint-Margaretha’s Tehuis Voor Ongehuwde Moeders haasten zich samen
met de nonnen die voor hen zorgen naar de voorstelling. Maar dan eist een
vloedgolf vanuit de Noordzee – zoals eens in de honderd jaar voorkomt –
met brullend geweld drie kleine kinderen op.
Er waren die dag drie moeders op het strand: Lotte, die haar kinderen verliest; Sabine, naaister bij het circus, die samen met haar geestelijk gehandicapte dochter de tragedie ziet gebeuren; en Tilli, zelf nog een kind, die later
die dag in het tehuis haar baby ter wereld brengt. De drie vrouwen gaan
meer voor elkaar betekenen dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden.
Met De beschermheilige van zwangere meisjes tekent Ursula Hegi op
meesterlijke wijze een hartverscheurend mooi portret van huwelijk en moederschap, en van hoe vrouwen elkaar overeind houden als de grond onder hun
voeten wordt weggeslagen.

Ursula Hegi (Düsseldorf, 1946)
verhuisde op haar twintigste
naar de Verenigde Staten. Ze
werd wereldberoemd met de
internationale bestseller
Stenen van de rivier, die werd
genomineerd voor de PEN /
Faulkner Award.

‘Onvergetelijk.’ – The Washington Post
‘Briljant.’ – Chicago Tribune
‘Verbluffend.’ – Los Angeles Times

‘EEN BETOVERENDE ROMAN’
– Publishers Weekly

© Gordon Gagliano

‘Aangrijpend.’ – Publishers Weekly

• Leesexemplaren
• Boekenleggers
• Leesclubdossier
• Socialmediacampagne
• Advertentie in
De Boekenkrant

6 JANUARI 2021 | PAPERBACK | 15 X 23 CM | 336 PAG. | NUR 302 | ISBN 978 94 93 081 78 9 | € 23,50

UITGEVERIJ ORLANDO

ISBN E-BOOK 978 94 93081 79 6 | CAP E-BOOK € 14,99 | VERTALING INE WILLEMS
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OORSPRONKELIJKE TITEL THE PATRON SAINT OF PREGNANT GIRLS | OMSLAGONTWERP MARISKA COCK
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HEMLEY BOUM
DE DAGEN KOMEN EN GAAN
‘MEESTERLIJK EN
INDRINGEND’
– Le Point

Drie generaties vrouwen vertellen hun
verhaal en schetsen zo de hedendaagse
geschiedenis van Kameroen
Op haar oude dag herinnert Anna zich haar veelbewogen leven in een snel veranderend Kameroen.
Haar enige dochter, Abi, die ervoor koos in Frankrijk
te gaan wonen, houdt haar gezelschap. Een jonge
vrouw, Tina, een overlevende van de Boko Haramkampen, voegt zich bij hen en vertelt haar verhaal.
Met de verhalen van deze vrouwen vertelt Hemley
Boum de hedendaagse geschiedenis van Kameroen aan de hand van universele menselijke waarden, gevoelens en tegenstrijdigheden.
De dagen komen en gaan is een indrukwekkende
roman over liefde, familiebanden en vriendschap.

In De dagen komen en gaan ontleedt Hemley Boum het hedendaags geweld, gevoed
door allerlei soorten van extremisme, in het licht
van een te vaak verkeerd herinnerd verleden.’
– Jeune Afrique

Hemley Boum is in 1973 geboren in Douala, Kameroen

Bekroond met
de Grand prix littéraire
d’Afrique noire

en woont nu in Frankrijk. Boum studeerde Sociale
Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van
Centraal-Afrika in Yaoundé en Internationale Handel

• Auteur genomineerd voor
de Ahmadou Kourouma Prize
• Publicatie i.s.m.

UITGEVERIJ ORLANDO

© Herbu Sachs

aan de Katholieke Universiteit van Lille.

1 DECEMBER 2020 | PAPERBACK MET FLAPPEN | 14 X 21,5 CM | 336 PAG. | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 73 4
€ 22,50 | ISBN E-BOOK 978 94 93081 74 1 | CAP E-BOOK € 12,99 | OORSPRONKELIJKE TITEL LES JOURS VIENNENT
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ET PASSENT | OMSLAGONTWERP BIJ BARBARA

9

DE KLASSIEKERS VAN ORLANDO
Hebt u ze allemaal op voorraad?

SIMONE DE BEAUVOIR
ALLE MENSEN ZIJN STERFELIJK

Bestel nu assorti met extra korting bij uw vertegenwoordiger:
verkoop@newbookcollective.com of info@elkedagboeken.be
‘De Beauvoir op haar best:
wijs én speels.’ – Marja Pruis

JEAN RHYS DE WIJDE SARGASSOZEE
* Verschijnt tegelijkertijd met de heruitgave
van Het eiland van Jean Rhys van Jan Brokken
‘Rhys is een groot talent.’ – de Volkskrant

De befaamde roman Alle mensen zijn sterfelijk van
de Franse filosoof en schrijver Simone de Beauvoir
is het verhaal van de veertiende-eeuwse Italiaanse
edelman Fosca, die niets liever wil dan de wereld
overheersen en daarom een onsterfelijkheidselixer
drinkt. Hij ontdekt dat zijn onsterfelijkheid echter
meer nadelen dan voordelen heeft.

CARMEN LAFORET NADA

Het is ook het verhaal van de ambitieuze actrice
Régine, die Fosca ontmoet in de twintigste eeuw
nadat hij door de geschiedenis is gereisd als vertrouweling van Karel V, als ontdekkingsreiziger en
als revolutionair tijdens de Franse Revolutie. Régine
vindt het onverdraaglijk dat haar roem even kortstondig is als haar leven. Wanneer ze Fosca tot haar
minnaar weet te maken waant ze zich gereed voor
de eeuwigheid.

‘Een van de mooiste Spaanse romans uit de twintigste eeuw [...]
Laforets ontroerende en meeslepende roman verdient zeker een plaats
tussen de klassiekers van de moderne Europese literatuur.’
– Carlos Ruiz Zafón, auteur van De schaduw van de wind

Een van mijn favoriete romans aller tijden. Een
ware klassieker en daarmee zelf onsterfelijk.’
– Marischka Verbeek, boekhandel Savannah Bay

15 SEPTEMBER 2020 | GEBONDEN | 12,5 X 20 CM | 192 PAG. | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 45 1
€ 21,50 | OORSPRONKELIJKE TITEL WIDE SARGASSO SEA | VERTALING W.A. DORSMAN-VOS

20 AUGUSTUS 2020 | GEBONDEN | 12,5 X 20 CM | 336 PAG. | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 57 4
€ 22,50 | ISBN E-BOOK 978 94 93081 58 1 | CAP E-BOOK € 12,99 | OORSPRONKELIJKE TITEL NADA

‘Zonder de dood geen leven. Dat is mij altijd bijgebleven na het lezen van deze “onsterfelijke”
roman. Voor mij was dit een levensles die ik nooit
ben vergeten. Zo indrukwekkend kan literatuur
zijn.’ – Gerda Aukes, Boekhandel Den Boer

MET EEN VOORWOORD VAN
MARJA PRUIS
Simone de Beauvoir (1908-1986) is een Franse schrijver,
filosoof en feminist. Zij speelde samen met Jean-Paul

• Hernieuwde belangstelling voor
Simone de Beauvoir door verschijnen
nieuwe biografie en teruggevonden
roman
ISBN 978 94 93081 13 0

ISBN 978 94 92086 96 9

ISBN 978 94 93081 28 4

ISBN 978 94 93081 26 0

Sartre en Albert Camus een prominente rol binnen het
existentialisme. In 1949 verscheen haar toonaangevende
meesterwerk De tweede sekse, waarin zij pleit voor de
economische onafhankelijkheid van de vrouw.

5 NOVEMBER 2020 | GEBONDEN | 14 X 21,5 CM | 352 PAG. | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 77 2 | € 24,99

UITGEVERIJ ORLANDO

VERTALING GREETJE VAN DEN BERGH | OORSPRONKELIJKE TITEL TOUS LES HOMMES SONT MORTELS
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OMSLAGONTWERP MARISKA COCK
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KIRAN MILLWOOD HARGRAVE
DE VROUWEN VAN VARDØ

SUSANNA CLARKE
PIRANESI

Een adembenemend verhaal over
liefde, angst, obsessie en de moed en
kracht van vrouwen

Duizelingwekkende nieuwe roman van
de schrijver van de internationale
bestseller Jonathan Strange & Mr. Norrell

Een aangrijpende roman geïnspireerd door
de heksenverbrandingen [...] Op meeslepende wijze beschrijft Hargrave hoe huiveringwekkend snel verdenkingen om kunnen slaan in
moord, en hoe onmisbaar liefde en moed zijn in
de bestrijding ervan. Prachtig en beangstigend.’
– Madeline Miller, auteur van Circe

Clarke beschikt over een wonderbaarlijke
verbeeldingskracht, ze is een meester in het
volhouden van het verhaaltempo, en ze weet
hoe ze haar droge humor ten dienste moet stellen van de grote allure die haar boek uitstraalt.’
– The New York Times
‘Een prachtig, betoverend mysterie dat zich pagina na pagina ontvouwt. Dit boek is een schat,
aangespoeld op een vergeten oever, wachtend
om te worden ontdekt.’
– Erin Morgenstern, auteur van Het nachtcircus

‘Een adembenemende roman. Toen ik het boek
uit had, drukte ik het tegen me aan, in de hoop
iets van Hargraves talent over te kunnen nemen.’
– Tracy Chevalier, auteur van Meisje met de parel
‘Duister en dramatisch [...] Een krachtige roman.’
– Publishers Weekly

‘Piranesi heeft me omvergeblazen. Een wonderbaarlijk mooi verhaal, een spannend avontuur dat
zich afspeelt in een sprankelende fantasiewereld, en een bespiegeling over de menselijke
aard: je verloren voelen, en gevonden worden.’
– Madeline Miller, auteur van Circe

‘Een even meeslepend als beklemmend verhaal.’
– Kirkus Reviews

Oxford en Cambridge. Ze publiceerde vier poëziebundels en haar kinderboeken
zijn bekroond met diverse prijzen, waaronder de British Children’s Book of the
Year Award. De vrouwen van Vardø is haar eerste roman voor volwassenen.

UITGEVERIJ ORLANDO
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Susanna Clarke (1959) is de schrijver van Jonathan Strange & Mr. Norrell
© Sarah Lee

Kiran Millwood Hargrave (1980) is afgestudeerd aan de universiteit van

REEDS AANGEBODEN

© Tom de Freston

REEDS AANGEBODEN

(2004) die op de longlist stond van de Man Booker Prize, werd bekroond met
de Hugo Award en waarvan meer dan vier miljoen exemplaren werden verkocht.
Het boek werd verfilmd als serie voor de BBC.

27 AUGUSTUS 2020 | PAPERBACK MET FLAPPEN | 15 X 23 CM | 352 PAG. | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 62 8

1 OKTOBER 2020 | GEBONDEN | 12,5 X 20 CM | 304 PAG. | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 68 0 | € 22,50

€ 23,99 | ISBN E-BOOK 978 94 93081 63 5 | CAP E-BOOK € 12,99 | VERTALING MIJKE HADEWEY VAN LEERSUM

ISBN E-BOOK 978 94 93081 69 7 | CAP E-BOOK € 12,99 | VERTALING JACQUELINE SMIT

OORSPRONKELIJKE TITEL THE MERCIES | OMSLAGONTWERP JOYCE ZETHOF

OORSPRONKELIJKE TITEL PIRANESI | OMSLAGONTWERP BLOOMSBURY

UITGEVERIJ ORLANDO
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LÉÉF HET LEVEN
Nancy Olthoff (1977) debuteerde met de roman De
achtbaantester. Een hartverwarmende en tragikomische
roman over rouwverwerking, anders zijn en loslaten.

© K-Brussaard Photography

UIT DE
BOEKENKAST

Wat heb jij met achtbanen?
Een achtbaan is spannend, enerverend, leuk en soms
doodeng… ik zie veel parallellen met het echte leven.
Hoofdpersoon Herman speelt met knikkers, heb je daar
zelf ook iets mee?
Knikkers staan voor mij symbool voor speelsheid. Knikkeren is iets uit onze jeugd, wat meestal met een groepje
kinderen wordt gedaan. Ik werd vroeger veel gepest en
heb uren in mijn eentje geknikkerd. Die ervaringen komen terug in het verhaal. Knikkers bieden troost.

WOORDEN VAN LOTTE
Lotte van der Zwet komt graag met haar vintage
typemachine naar uw boekhandel. Om voor te dragen
uit eigen werk, maar ook om ter plekke gedichtjes
te schrijven voor uw klanten.

Wat is Herman voor iemand?
Herman heeft het nodige meegemaakt. Hij kijkt van een
afstandje naar het leven, is bang voor nieuwe dingen en
duwt verdriet en rouw weg. Hij is enorm op zoek naar
het lichte, naar vrolijkheid en speelsheid. Dat vindt hij in
zijn liefde voor knikkers en knikkerbanen. Als Herman
verliefd wordt durft hij steeds meer, terwijl de herinneringen aan vroeger niet meer weg te duwen zijn. Ik denk
dat iedereen wel iets van Herman herkent. Volgens mij
kun je pas écht verder met je leven als je door het verdriet heen gaat, het durft te voelen.

Interesse? Neem contact met ons op via
info@uitgeverijorlando.nl
HARDCOVER | 128 PAG. | € 15,00 | ISBN 978 94 93081 46 8

Wat zou jij je lezers mee willen geven?
Leef het leven, het duurt maar even! De dingen die ik
spannend vond bleken het meest vormend en belangrijk
te zijn. Het leven is er om te léven. Desnoods met trillende knietjes.

ROMAN OVER SLAVERNIJ
IN SURINAME

PAPERBACK | 224 PAG. | € 20,00 | ISBN 978 94 93081 53 6

Een met veel verbeeldingskracht geschreven historische
roman over Dédé, een in slavernij geboren vrouw uit
Suriname, en haar Hollandse meester.

•I
 n voorjaar 2021 tentoonstelling in het
Rijksmuseum Amsterdam over slavernij

‘Ongelooflijk slim kruipt Damen in de hoofden van de
personages [...] Goed geschreven verhaal.’ – Lidewijde
Paris in Nieuwsweekend
PAPERBACK MET FLAPPEN | 320 PAG. | € 22,50 | ISBN 978 94 93081 41 3

© Henriëtte Guest

‘De smeekbede tintelt van het verteltalent en het schrijfplezier [...] een ontroerend en aangrijpend verhaal over
twee vreemde lotgenoten.’ – De Limburger

‘Je kunt niet anders dan de licht autistische antiheld
Herman in je hart sluiten [...] Knap debuut vol humor en
meededogen.’ – ZIN

ALICE HOFFMAN
De Joods-Duitse Hanni Kohn staat in
1941 voor een onmogelijke beslissing:
om haar dochter Lea te redden, moet
zij haar wegsturen. Ze roept de hulp in
van de dochter van een rabbijn, en samen scheppen ze een magisch Joods
wezen: een golem. Hanni geeft haar
de naam Ava en draagt haar op om
Lea te beschermen en lief te hebben
als haar eigen kind.
Waarom is de rode draad van uw
roman de kracht van moederliefde?
‘Ik denk dat er niks ergers is dan het
verliezen van een kind en dat vormt
het hart van de roman. Maar ook het
verliezen van je ouders is iets waar je
nooit overheen komt. De wereld die
we kenden laat zien dat de mensen
die van je houden niet altijd familieleden hoeven te zijn. Het boek draait
vooral om Ava die gaandeweg leert
wat het betekent om mens te zijn en
iemand lief te hebben als een moeder.’
Wat betekent de titel voor u?
‘Na zoiets tragisch als de Tweede
Wereldoorlog kan de wereld nooit
meer hetzelfde zijn. Voor mensen die
de Holocaust hebben meegemaakt,
was hun wereld voorgoed veranderd.
Dit verhaal heeft te maken met nagedachtenis. Het is heel belangrijk
om de verhalen te blijven vertellen en
deze allesbepalende momenten in de
geschiedenis nooit te vergeten.’
PAPERBACK MET FLAPPEN | 336 PAG.
ISBN 978 94 93081 43 7 | € 23,50
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NAJAAR 2020
VERSCHIJNEN
* reeds aangeboden

AUGUSTUS
Carmen Laforet – Nada*
Kiran Millwood Hargrave – De vrouwen
van Vardø*

kiran millwood hargrave

SEPTEMBER
Jean Rhys – De wijde Sargassozee*
Froukje Santing – Meral*
OKTOBER
Susanna Clarke – Piranesi*
Tynke Hiemstra – Rook

De vrouwen van

vaRDØ

NOVEMBER
Simone de Beauvoir – Alle mensen zijn
sterfelijk
DECEMBER
Hemley Boum – De dagen komen en
gaan
JANUARI
Ursula Hegi – De beschermheilige van
zwangere meisjes

Uitgeverij Orlando bv
Middenweg 82a
1097 BS Amsterdam
www.uitgeverijorlando.nl
info@uitgeverijorlando.nl
Ingrid Meurs
ingridmeurs@uitgeverijorlando.nl
Jacqueline Smit
jacquelinesmit@uitgeverijorlando.nl

Verkoop Nederland
New Book Collective
Niels Koemans,
Eveline van der Made,
Maarten Richel, Rutger Vos,
Silodam 119
1013 AS Amsterdam
+31 (0)20 226 02 38
verkoop@newbookcollective.com
www.newbookcollective.com

Onder voorbehoud van wijzigingen

Vormgeving catalogus Joyce Zethof

Verkoop & Publiciteit België
Elke Dag Boeken
Jodenstraat 16, B-2000 Antwerpen
www.elkedagboeken.be
tel +32 (0)3 3456040
Pieter Boschmans pieter@elkedagboeken.be
Suzy Mertens suzy@elkedagboeken.be
Sophie Verbist sophie@elkedagboeken.be

