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Lydia Sandgren
Verzamelde werken
‘Als Klas Östergren en Donna Tartt een liefdeskind
hadden gehad, dat opgroeide in Göteborg en
auteur werd, dan krijg je Lydia Sandgren.’
*
Winnaar van de BMF-Prijs van de Zweedse Boekhandelaren en de
Augustusprijs 2020 (de belangrijkste Zweedse literatuurprijs),
en alleen al in Zweden meer dan 100.000 exemplaren verkocht!
Met dit sensationele debuut, waaraan ze tien jaar werkte, werd Lydia
Sandgren in één klap een literaire ster – vergelijkbaar met de
daverende entree van Peter Buwalda met Bonita Avenue.
De rechten zijn inmiddels verkocht aan zestien landen.
*
‘Knap als in een perfect gecomponeerd popnummer –
aanstekelijk, bombastisch, onweerstaanbaar...’
– Weekendavisen (Denemarken)
‘Lydia Sandgren is een debuutauteur, maar ze schrijft deze
roman alsof ze al decennia niets anders heeft gedaan.’
– Svenska Dagbladet

Lydia Sandgren
Verzamelde werken
VERTAALD DOOR ELINE JONGSMA EN JANNY MIDDELBEEK-OORTGIESEN

Martin Berg, eigenaar van een kleine, noodlijdende uitgeverij, belandt in een levenscrisis.
Enkele jaren geleden verdween zijn vrouw,
Cecilia Berg, uit zijn leven en liet een enorme
leegte achter. Nu hij op middelbare leeftijd
terugkijkt op zijn leven, kan hij alleen zien
wat had kunnen zijn. Hij vraagt zich af waaruit zijn verzamelde werken gedurende zijn
leven bestaan: zijn hechte vriendschap met
kunstenaar Gustav Becker, zijn hartstochtelijke liefde voor zijn nu vermiste vrouw, zijn
twee kinderen en, niet in de laatste plaats,
het onaffe manuscript dat hem en zijn jeugddromen lijkt te bespotten.
Tegelijkertijd ontmoeten we de rusteloze
Rakel, Martins dochter van in de twintig, die
zich niet op haar plaats voelt in Göteborg.
De stad bereidt zich voor op een overzichtstentoonstelling van het werk van de gevierde
schilder en familievriend Gustav Becker, en
waar ze ook is, overal kijkt Rakel in de ogen
van haar mysterieus verdwenen moeder, die
op de aankondingsaffiches prijkt – de raadselachtige Cecilia, de muze van de briljante
kunstenaar. Wanneer Rakel een mogelijke
aanwijzing vindt over het lot van haar moeder, gooit dat haar leven volledig overhoop.

Boekgegevens
september 2021 | ISBN 9789492068743 | NUR 302 | € 28,50 | ca. 680 pag. | Paperback met ﬂappen

Verzamelde werken is een verhaal over blijvende liefde, de constante aanwezigheid van het
afwezige, vriendschappen die een leven lang
meegaan en kunst in het grensgebied van
waarheid en fictie.

Lydia Sandgren (1987) is de oudste van zeven broers en zussen
die zijn opgegroeid in het westen van Zweden. Ze heeft muziek en filosofie gestudeerd en is
tegenwoordig praktiserend psycholoog, woonachtig in Göteborg. Verzamelde werken is haar
debuut.
________________________

Voor de liefhebbers van Max,
Mischa & het Tet-offensief van
Johan Harstad en de boeken
van Donna Tartt.
_________________________
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Katrien Scheir
De man van het licht
DEBUUTROMAN

Jelena is een instellingskind. Ze spoelt vuile
borden in het afwashok van een driesterrenrestaurant. Ze schuimt glazen bier in een
bruine kroeg. Ze droomt van een schrijverscarrière en solliciteert in het Nationaal Theater, dat wordt geleid door de oude Professor.
Die ontdekt haar talent en belooft haar te
lanceren. Zo verzeilt ze in het theater, waar
ze mag komen wonen. Maar achter het decor
speelt zich een ander spel af. Want zijn de beweegredenen van de Professor wel zo zuiver?
De man van het licht gaat over machtsmisbruik
en toewijding in een kwetsbare en anonieme
situatie, ver achter de schermen. Het gaat over
diepmenselijke gevoelens dwars door vakjes
en clichés en voorschriften heen, temidden
van een puriteinse en hysterische tijdsgeest.
Een piepjonge vrouw en een oude zieke man,
dankbaarheid, verliefde bezitterigheid en de
reacties van de buitenwereld, bevolkt door
diva’s, ijdeltuiten en landlopers.
‘Net als in Het smelt van Lize Spit gaat De man
van het licht over iemand die niet de juiste
‘tools’ krijgt om te overleven en stelt het verhaal de vraag: besta ik wel zonder dat iemand
mij ziet. Dat is iets waar ik mij ook verbonden
mee voel.’
– Actrice Veerle Baetens in Winteruur
Boekgegevens
september 2021 | ISBN 9789492068774 | NUR 301 | € 21,00 | ca. 270 pag. | Paperback met ﬂappen

Katrien Scheir (1978) twijfelde
lang tussen woord en beeld. Ze
koos uiteindelijk voor de Academie voor Schone Kunsten in
Antwerpen. Via haar cursussen
scenografie, kunstgeschiedenis
en filosofie kwam ze in het theater terecht. Ze schreef theater- en
cabaretteksten, zonder haar beeldend werk te verloochenen. Nu
woont ze in Zuidwest-Frankrijk,
waar ze lesgeeft, schrijft, schildert en tekent. De man van het
licht is haar debuut.
_________________________
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Muriel Barbery
Een roos alleen
VERTAALD DOOR MARTINE WOUDT

Roos is net veertig geworden als ze wordt gebeld door een advocaat die haar vraagt om
naar Kyoto te komen voor het testament van
haar vader, die kunsthandelaar was. Ze heeft
hem nooit echt gekend en reist in haar eentje
naar Japan.
Paul, de assistent van haar vader, neemt
haar mee op wandelingen door Kyoto en naar
Zen-tuinen, en geleidelijk beginnen de stenen en de bomen haar te kalmeren, evenals
de wandelingen en de maaltijden. Langzaam
begint Roos het Japanse deel van haar identiteit te accepteren en ontmoet ze kennissen
van haar vader, waaronder een alcoholische
pottenbakker en dichter, een oude vriendin,
een huishoudster en een chauffeur. In de aanloop naar het voorlezen van het testament
leidt Paul Roos langs een vreemde route die
door de overledene is uitgestippeld en waarmee hij zich emotioneel openstelt voor zijn
dochter.
‘Een vrouw treedt in de voetsporen van haar
vader in het landelijke Japan. Schitterend.
(...) Een roos alleen is een roman zoals er maar
weinig bestaan. Mooi, delicaat, intelligent...
Je moet het lezen omdat het intens is, omdat
het groot is, omdat het verontrustend is.’
– Le Figaro Littéraire

Boekgegevens
oktober 2021 | ISBN 9789492068767 | NUR 302 | € 19,00 | ca. 176 pag. | Paperback met ﬂappen

‘Gratie en verfijning in een korte, subtiel
raadselachtige roman.’
– L’Avenir (België)

Muriel Barbery (1969) is een van
de succesvolste Franse schrijfsters aller tijden. Van haar roman
L’Élégance du hérisson (Elegant
als een egel, 2006) werden wereldwijd meer dan acht miljoen
exemplaren verkocht. Een roos
alleen is inmiddels verkocht aan
twintig landen.

Foto © Boyan Topaloff
Schilderij omslag © Jasper Krabbé
Untitled (remnant)
Oil, textile paints on cotton
110 x 90 cm, 2017

_________________________
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Chrétien Breukers
Praag aan Zee
Waarom heeft het metronet van Praag soms
drie en soms dertig lijnen? Waarom ligt het
Wenzelplein het ene moment midden in de
stad, om niet veel later spoorloos verdwenen
te zijn? Wat doet een dode baby op het strand
van Oostende? En waarom lukt het Thomas
Meerman niet om zijn vader te redden van
een wisse dood?
In Praag aan Zee probeert Thomas Meerman, de hoofdpersoon uit Breukers vorige
roman En in de nacht een riem, zich tegen de
klippen op te verhouden met het leven, met
Vera en Leonie, de schrijver Richard Rijkens,
de interviewster Mignon en het meisje Lena.
Thomas Meerman wroet naar antwoorden en
denkt die tegen het eind van de roman gevonden te hebben.
Over En in de nacht een riem:
‘Koortsachtige sfeer tussen droom en werkelijkheid.’
– NRC
‘Een boeiende, bijzondere roman.’
– Carolina Lo Galbo, VPRO Boeken
‘De spanningsboog bevindt zich in elk fragment.’
– Guus Bauer

Boekgegevens
oktober 2021 | ISBN 9789492068781 | NUR 301 | € 19,00 | ca. 160 pag. | Paperback met ﬂappen

Chrétien Breukers (1965) debuteerde als prozaschrijver met
Een zoon van Limburg (2014).
Bij Uitgeverij Oevers verscheen
in 2019 de roman En in de nacht
een riem. Breukers woonde ruim
drie jaar in Praag. Sinds zijn remigratie in 2020 woont en werkt
hij in Nijmegen.
‘Chrétien Breukers is een meester van het laconieke drama. Hij
spaart zichzelf niet, hij spaart
de wereld niet, niets is bij hem
veilig en daarom moet iedereen
hem lezen.’
– Rob van Essen
_________________________

13

Tor Ulven
Vervanging
VERTAALD DOOR MICHAL VAN ZELM

Vervanging is een miniatuursymfonie waarin
de perspectieven van vijftien niet-verwante
personages worden verenigd in wat lijkt op
één enkele verhalende stem: elke persoonlijkheid leidt om beurten het verhaal. Een meesterwerk over de spanning tussen de concrete
realiteiten, waarvan we denken dat we ze niet
kunnen veranderen, en onze innerlijke levens, waar we voelen dat alles nog mogelijk
is.
‘Tor Ulven verliet in de laatste jaren van zijn
leven nooit zijn huis, hij kon het gewoon niet,
hij was te bang. Maar wat hij deed, terwijl hij
daar gevangen zat in zijn emoties, was schrijven. En hij schreef met zoveel gevoel, met
een bijna grenzeloze gevoeligheid, dat we
kunnen lezen over een glas water, een broodplank en wat kruimels als onderdeel van het
universum zonder zulke grote woorden te
gebruiken die alles onzichtbaar maken. Wat
Tor Ulven deed, is precies wat schilders door
de eeuwen heen hebben gedaan – ik denk
bijvoorbeeld aan de Hollandse zeventiendeeeuwse meesters, hoe ze hun stillevens van
alledaagse voorwerpen schilderden en hoe ze
deze lieten stralen met zo een aanwezigheid,
dat een gevoel van verbondenheid werd aangewakkerd bij iedereen die ernaar keek.’
– KARL OVE KNAUSGÅRD
Boekgegevens
november 2021 | ISBN 9789492068750 | NUR 302 | € 20,00 | ca. 188 pag. | Paperback met ﬂappen

Tor Ulven (1953-1995) wordt beschouwd als een van de belangrijkste dichters van het Noorse
naoorlogse tijdperk. Hij won
verschillende grote literaire prijzen. Ulven schreef één roman:
Vervanging, die twee jaar voor
zijn zelfmoord werd gepubliceerd.

_________________________
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Bekend van Netflix. Meer dan 30.000 exemplaren verkocht
van de eerste vier boeken van gentleman-inbreker Lupin!

Maurice Leblanc
De drie misdaden van Arsène Lupin 813 #2
VERTAALD DOOR KRIS LAUWERYS & ISABELLE SCHOEPEN

Boek 5 uit de Lupin-serie.
Na de gebeurtenissen in Het dubbelleven van
Arsène Lupin - 813 #1, vindt Lupin zichzelf
opgesloten in de gevangenis terug. Vanuit cel
14, bijna geheel afgesloten van contact met
de buitenwereld, moet hij zichzelf vrijwaren
van de moorden waarvan hij wordt beschuldigd.
Vertrouwelijke brieven van Bismarck, een
hoofdgetuige verborgen onder de schuilnaam Pierre Leduc, een inscriptie, APOON, en
een nummer: 813. Bij elkaar genoeg om de
lont in het kruitvat te steken dat Europa is,
in de greep van koloniale rivaliteit en verwikkeld in een diplomatieke strijd. Erger nog:
Herlock Sholmes, de oude rivaal van Lupin,
heeft besloten zich met de zaak te bemoeien!
Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor
een meedogenloze race tegen de tijd, rijk aan
onverwachtse wendingen, zoals we inmiddels van Lupin gewend zijn.
‘Arsène Lupin is charmant, geestig en Frans.
Je vergeet hem niet licht, deze gentlemaninbreker.’
– Trouw

Boekgegevens
november 2021 | ISBN 9789492068644 | NUR 331 | € 19,00 | 240 pag.

‘Frankrijks nationale dief heeft nog altijd voldoende panache in huis om het hedendaagse
publiek te bekoren.’
– De Standaard der Letteren

Maurice Leblanc (1864-1941)
schreef zijn eerste verhaal over
Arsène Lupin in 1905. Lupin was
het Franse antwoord op Sherlock Holmes en onmiddellijk
een groot succes. Arsène Lupin
groeide uit tot een van Frankrijks meest geliefde personages
en heeft door de huidige Netflixserie inmiddels fans over de hele
wereld. Eerder verschenen bij
Oevers Gentleman-inbreker, Arsène Lupin versus Herlock Sholmes,
De Holle Naald en Het dubbelleven van Arsène Lupin - 813 #1.
_________________________
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Jon Fosse
Een nieuwe naam | Septologie VI-VII
VERTAALD DOOR MARIANNE MOLENAAR

Asle is een schilder en weduwnaar die alleen
woont aan de zuidwestkust van Noorwegen.
Daar woont ook een andere Asle, ook een
schilder, maar eenzaam en verslaafd aan alcohol. Asle en Asle zijn twee versies van dezelfde persoon, twee versies van hetzelfde
leven, die allebei worstelen met existentiële
vragen.
In dit laatste boek van Septologie, het belangrijkste prozawerk van ‘de Beckett van de eenentwintigste eeuw’ (Le Monde), nadert Kerstmis.
Dit jaar heeft Asle voor het eerst afgesproken
om Kerstmis te vieren met Åsleik en zijn
zus, Guro. Op kerstavond gaan Åsleik, Asle
en de hond Bragi met de boot van Åsleik de
Sygnefjord op. Ondertussen volgen we de
levens van de twee Asles als jongere volwassenen in flashbacks: de verteller ontmoet zijn
grote liefde, Ales; sluit zich aan bij de katholieke kerk; begint te exposeren bij Beyer; en
kan in zijn levensonderhoud voorzien door
alle schilderijen die in zijn hoofd blijven
hangen weg te schilderen. Na een tijdje verlaten Asle en Ales de stad en verhuizen naar
Dylgja. De andere Asle trouwt ook, maar zijn
huwelijk eindigt met een snikkende bruid.

Boekgegevens
januari 2022 | ISBN 9789492068798 | NUR 302 | € 22,50 | ca. 256 pag. | Paperback met ﬂappen

Een nieuwe naam, geschreven in melodieus
proza, is een transcendente verkenning van
de menselijke conditie en een radicaal andere
leeservaring – bezwerend, hypnotiserend en
volkomen uniek.

Jon Fosse (1959) wordt algemeen beschouwd als een van de
belangrijkste schrijvers van onze
tijd. Geboren in Strandebarm
in Vestland, West-Noorwegen,
woont hij momenteel in Oslo.
Fosse heeft talloze prijzen gewonnen, zowel in Noorwegen als
in het buitenland, en de laatste
jaren wordt hij vaak genoemd als
kanshebber voor de Nobelprijs
voor Literatuur.
_________________________
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