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NIEUWS
JENNIFER NANSUBUGA MAKUMBI WINT DE
JHALAK PRIZE 2021

INTERNATIONAL BOOKER PRIZE
Winnaar van de International Booker Prize

De Jhalak Prize wordt in Groot-Brittannië sinds 2017 jaarlijks uitgereikt om bame-auteurs te ondersteunen en vieren. Daarnaast staat
ze met De eerste vrouw op de shortlist van maar liefst twee andere
prijzen: James Tait Black Prize 2021, de oudste literaire prijs van
Groot-Brittannië, en Encore Award 2021, een jaarlijks geldbedrag
van £10.000 voor uitstekende prestaties in tweede romans. Eerdere winnaars waren o.a. Sally Rooney, Ali Smith en Anne Enright.

DAVID GROSSMAN WINT DE EERSTE BERMAN
LITERATURE PRIZE
Deze Zweedse prijs wordt eens in de tien jaar uitgereikt aan auteurs die in hun werk niet alleen de Joodse cultuur onderzoeken
maar daarbij ook tijd- en cultuur overschrijdend zijn en ernaar
streven het universele van de mens uit te drukken. De prijs bedraagt 750.000 Zweedse kronen.

ANNA DE BRUYCKERE GENOMINEERD VOOR DE
POËZIEDEBUUTPRIJS
Anna de Bruyckere is met haar bundel Voor permanente bewoning
genomineerd voor de Poëziedebuutprijs 2021. De winnaar wordt
op 21 augustus bekend gemaakt in de Standaard der Letteren.
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‘Dit verhaal van oorlogvoering, liefde
en waanzin heeft een angstaanjagende
kracht.’ – Jury Booker Prize
www.cossee.com

@uitgeverijcossee

@cossee

@uitgcossee

Bea Vianen

Bea Vianen (Paramaribo, 1935 – 2019) was de meest

Sita groeit op in het Suriname van de jaren vijftig, ergens

gelezen auteur van Suriname in de jaren zeventig en
tachtig. Haar romans Sarnami, hai (1969) en Strafhok
(1970) zijn klassiekers, behorend tot de belangrijkste
boeken van het land. Ze schreef in zowel proza als

© privécollectie

‘Suriname, ik ben deed me denken aan Ik ga leven van Lale Gül. Beide boeken gaan
over het afzetten tegen een verstikkend milieu en een tocht naar vrijheid.’ – Rasit
Elibol, samensteller van De koloniale leeslijst

Suriname, ik ben

tussen het oerwoud en de stad, in een gebied waar mango- en
guavebomen groeien en de muskieten onophoudelijk gonzen. Te midden van die natuur vol avonturen zou Sita zich het
liefst verliezen in de poëzie van de Tachtigers. Maar daarvoor

poëzie over de verhoudingen tussen de Surinaamse

is nauwelijks tijd, want na het overlijden van haar moeder

bevolkingsgroepen, over haar Hindoestaanse afkomst,

draagt ze de zorg voor haar autoritaire vader en haar zwijg

over de schoonheid en beklemming van haar land, dat

zame broertje Ata. De stilte in huis beklemt haar en roept

wordt beheerst door een koloniaal verleden. Bea Vianen

vragen bij haar op.

wisselde periodes aan beide kanten van de oceaan met
elkaar af en werd 83 jaar.

‘Ik ben benieuwd naar ieder volgend boek
van Bea Vianen. Ze schrijft goed proza
zonder flauwe kul, met een strakke, vloeiende dialoog, zonder een woord te veel.’
– Algemeen Dagblad in 1972
‘Er bestaat zoiets als een paspoort dat je niet zelf hebt getekend. Er is een bestemming die je niet zelf hebt bepaald. Het is de bestemming van de leegte, de onmacht,
het verdriet. Zij heeft ook wel gelachen. Ja, natuurlijk bezit zij het vermogen om
ondanks alles te lachen, zich gelukkig te voelen bij het zien van een vrolijk, opgewekt gezicht. Maar hoelang kun je blijven lachen, alsof er niets aan de hand is?’
– uit Suriname, ik ben
PROMOTIE

• Literaire avond over deze belangrijke herontdekking
• Vooraf-leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers en posters
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Waarom praat niemand over het verleden? Waarom verliet
haar grootvader de familie en vertrok hij na het aflopen van
zijn arbeidscontract terug naar India?
Haar zoektocht naar antwoorden loopt telkens op niets
uit. Niemand kan of wil haar helpen. In de tussentijd moet
ze zich staande houden op school, tussen haar klasgenoten
van verschillende afkomst, die tegenstrijdige opvattingen
hebben over religie en emancipatie. Ze moet vechten voor
haar toekomst, voor een plek binnen de maatschappij die als
een gevaarlijk oerwoud voelt. Als ze vlak na haar examens
zwanger wordt van haar buurtgenoot Islam, zit er niets anders op dan met hem in het huwelijk te treden. Het betekent
het einde van de toekomst die ze voor ogen had, waarin ze
eindelijk vrij zou zijn. Dat stelt haar voor eenzelfde vraag als
haar grootvader: kiest ze voor zichzelf, of voor haar familie?
Bea Vianen overleed in 2019. Nu, meer dan vijftig jaar na

roman

de eerste publicatie van haar debuutroman, verschijnt haar

978 90 5936 980 1 | nur 301
| 12,5 x 20 cm | ca. 192 blz.
ca. € 21,99 | verschijnt oktober 2021
e-isbn 978 90 5936 981 8 | ca. € 9,99

Suriname, ik ben opnieuw. Het is nog even actueel en aan-

isbn

grijpend als toen.

paperback

‘Bea Vianen vind ik een geweldige auteur. Een
belangrijke herontdekking!’ – Babs Gons

Ook verkrijgbaar
als e-book
UITGEVERIJ COSSEE
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Jane Gardam
Hoogachtend, Eliza Peabody
Met levendig en geestig proza volgt Hoogachtend,
Eliza Peabody de emotionele instorting – en de
uiteindelijke herrijzenis – van Eliza Peabody, een
slimme en fantasierijke vrouw die door haar eigenwijze manier van doen geïsoleerd is geraakt in
haar welvarende Londense buurt.
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Jane Gardam

Jane Gardam (Yorkshire, 1928) is de enige auteur die

Eliza Peabody is een van die gevaarlijk onberispelijke vrou-

twee keer met de Costa Book Award bekroond is. Een

onberispelijke man werd uitgeroepen tot Boek van de
Maand bij De Wereld Draait Door en stond wekenlang
in de Bestseller 60. Ook de andere delen van de trilogie,

Een trouwe vrouw en Laatste vrienden (2017 en 2018)
waren wederom favoriet bij lezers, boekhandels en pers.

© jeremy sutton-hibbert

‘Gardam houdt het altijd licht, en heeft zo weinig woorden nodig. Eén goed gekozen
detail is genoeg om een scène in te kleuren.’ – vpro Boeken

Hoogachtend, Eliza Peabody

wen die geloven dat ze de waarheid in pacht hebben. Ze is
een moderne Florence Nightingale, altijd bezig in het hospice of bij de Wives’ Club; ze is te enthousiast, ze praat te
veel. Haar bezorgdheid over het welzijn van haar rijke buren
in Zuid-Londen strekt zich zelfs uit tot ingenieuze, goedbedoelde briefjes vol ongevraagd advies onder de deur. Maar

De romans De dochter van Crusoe, Op de klippen en Ver

wanneer een van die briefjes aan Joan, de buurvrouw van

van Verona (2018, 2019 en 2020) beschrijven het leven

nummer 34, tot gevolg lijkt te hebben dat Joan verdwijnt,

van opgroeiende meisjes in het Engeland van de vorige

begint Eliza te ontsporen. Niemand kan haar er meer over

eeuw. Haar oeuvre omvat meer dan dertig boeken, ro-

vertellen, en de buren vermijden al haar vragen. Om Joans

mans, verhalen en kinderboeken. Ze is Fellow van de

verdwijning te begrijpen blijft ze haar schrijven, ook al weet

Royal Society of Literature en woont in East Kent.

ze niet precies waar ze uithangt. In haar brieven wordt ze zelf
ook steeds openhartiger. Over haar tot op de draad versleten
huwelijk, over haar bestaan als ex-diplomatenvrouw die nog
enige zingeving ontleent aan haar werk met haar favoriete
hospice-patiënt met wie ze een innige band opbouwt, over
haar mysterieuze verleden, dat zich steeds meer bij haar opdringt. In haar eenzame staat lijkt ze haar grip op de werke-

‘Jane Gardams boeken behoren tot de grote schatten van de Engelse literatuur. Ze
schrijft simpelweg schitterend. De lezers mogen blij zijn en zich op prachtige boeken
en een groot leesplezier verheugen.’ – Ian McEwan

lijkheid te verliezen. Fictie en realiteit blijken niet zo makkelijk van elkaar te onderscheiden.
Met humor en diepmenselijk inzicht schrijft Jane Gardam, zoals alleen zij dat kan, over verdrongen verledens,
liefde en desillusie. In 1991 ontving ze voor Hoogachtend,

Eliza Peabody de Whitbread Award voor de beste roman van
PROMOTIE

• Perfect leesclubboek
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers en posters
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roman

het jaar.

oorspronkelijke titel the queen of

the tambourine
vertaald door gerda baardman en kitty pouwels

978 90 5936 984 9 | nur 302
| 13,6 x 21,5 cm
ca. 320 blz. | ca. € 24,99
verschijnt november 2021
e-isbn 978 90 5936 985 6 | ca. € 9,99
isbn

paperback met flappen

Ook verkrijgbaar
als e-book
UITGEVERIJ COSSEE
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Jane Gardam

meisjes

De dochter van Crusoe

‘Er is niets programmatisch aan De dochter van Crusoe: Gardam wil de lezer geen les leren of
moraal meegeven, ze vangt de tijdgeest. Het boek is “overkoepelende” literatuur: het brengt
tussen zijn twee kaften een hele wereld over. Het sleept je op alle mogelijke manieren mee,
houdt je bezig en intrigeert: zo bezorgt het een intense leessensatie, zoals je je enkel herinnert uit je kindertijd. Elke zin is raak, elk beeld, elk woord. Razend knap vangt Gardam
de mijmeringen, acties en associaties van haar hoofdpersoon en de mensen om haar heen.’
– nrc Handelsblad *****
roman
isbn 978 90 5936 818 7 | gebonden | 288 blz. | € 23,99

Jane Gardam

Op de klippen

‘Gardam schittert in de licht ironische taal waarmee ze Margaret de volwassen wereld om
haar heen laat ontmaskeren, vroegwijs voor een achtjarige, maar ook innemend intelligent.’
– Trouw
‘Voor de liefhebber van Britishness.’ – Friesch Dagblad
roman
isbn 978 90 5936 874 3 | gebonden | 224 blz. | € 23,99

Jane Gardam

Ver van Verona

‘Ver van Verona is een aanstekelijke coming-of-age-roman over een aangenaam eigenwijs en
soms aangenaam onuitstaanbaar (pre)pubermeisje.’ – de Volkskrant
‘Eigenzinnig, satirisch, soms een tikje vreemd en door en door Brits.’ – Friesch Dagblad

3 VOOR DE PRIJS VAN 2 ACTIE:
1 oktober t/m 31 december.
stickers bijgeleverd bij bestelling.

‘Geestig debuut.’ – nrc Handelsblad ****
roman
isbn 978 90 5936 935 1 | gebonden | 238 blz. | € 23,99

Carmen Maria Machado
In het droomhuis
Carmen Maria Machado onthult in haar bekroonde memoir het verhaal van haar relatie met een charmante,
maar ook onvoorspelbare en gewelddadige vrouw. Van een
beloftevol begin tot een moeilijk en warrig einde, dat
diepe sporen nalaat. Het resultaat is een hartverscheurend
boek dat onze ideeën over liefde, relatie en empathie, op
zijn kop zet.
‘Vertrouwd en tegelijkertijd vreemd. Een donker juweel
dat iets onthutsends weerspiegelt.’ – The Guardian
‘Betoverend mooi.’ – Observer
‘Een autobiografisch werk is in de kern een opgraving.
Memoiresschrijvers reproduceren het verleden, reconstrueren dialogen. Ze halen betekenis uit gebeurtenissen
die lang hebben liggen sluimeren. Ik voeg aan het archief
toe dat huiselijk geweld tussen partners met eenzelfde
genderidentiteit mogelijk en zeker niet ongebruikelijk
is, en dat het deze vorm kan aannemen. Ik spreek in de
stilte.’ – Carmen Maria Machado
12
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Carmen Maria Machado

Carmen Maria Machado (Allentown, 1986) groeide als

Carmen ontmoet haar op een doordeweekse avond, tijdens

kleinkind van Cubaanse en Oostenrijkse immigranten
op in een zeer religieus Methodistisch gezin. Ze is de
auteur van de internationale bestseller In het droom-

huis en de bekroonde korte verhalenbundel Her Body
and Other Parties. Voor haar werk laat ze zich inspireren door Ray Bradbury, Shirley Jackson, Angela Carter,

© art streiber / august

‘Adembenemend. Een echt spookhuis. Het resultaat is een ruimte waaruit zelfs jaren
later niet gemakkelijk te ontsnappen is.’ – The New Yorker

In het droomhuis

een etentje met een wederzijdse vriendin in een klein restaurant. De vrouw komt net van de sportschool en is bezweet.
Haar witblonde haar zit in een paardenstaart. Ze heeft een
oogverblindende glimlach, een rasperige stem die klinkt als
een kruiwagen die over stenen wordt gesleept. Carmen valt
als een blok voor deze verschijning.

Yoko Ogawa en Gabriel García Márquez. Ze was finalist

Ze beginnen een relatie, maar al snel neemt die een duis-

voor de National Book Award en won talloze andere

tere wending, waarin de eens zo charmante vrouw steeds

prijzen waaronder de Franz Kafka Award for Magic

meer trekjes van Dr. Jekyll en Mr. Hyde begint te vertonen.

Realism en de Shirley Jackson Award. In 2018 noemde

Hoewel het moeilijk is om de charme van haar partner te

The New York Times haar bundel ‘een van de vijftien

weerstaan, realiseert de verteller zich dat haar wensen en

opmerkelijke boeken van vrouwen die zullen bepalen

haar vrijheid in hun inmiddels beklemmende situatie steeds

hoe we in de 21e eeuw fictie lezen en schrijven’. Haar

meer in het geding komen.

essays en verhalen verschenen o.a. in The New Yorker,

Machado worstelde jarenlang om de gebeurtenissen on-

The New York Times, Granta en Vogue. Ze ontving een

der woorden te brengen. Om de ervaringen te analyseren en

Guggenheim Fellowship, is Writer in Residence aan de

te begrijpen hoe deze haar vormden, put ze uit tal van literai-

Universiteit van Pennsylvania en woont met haar vrouw

re genres en popcultuur. Hoofdstuk na hoofdstuk worden we

in Philadelphia.

heen en weer geslingerd van horror naar de bildungsroman,
van noir naar picaresk, van Tsjechov naar sprookjes, van Star

‘Laat het huis en de vrouw met elkaar versmelten – zie hoe de vrouw haar eigen lichaam
ervaart als een spookhuis, een plek vol plotselinge, onverklaarbare verschrikkingen –
en je leest de woest getalenteerde Carmen Maria Machado.’ – The New York Times
PROMOTIE

• Perfect leesclubboek
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers en posters
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Trek naar Disney-schurken, in een hoogstandje over trauma
en het stereotype van de idyllische relatie tussen vrouwen.
En temidden van dit alles staat daar het droomhuis, het huis
waar het gebeurde, het symbool van wat had kunnen zijn en
niet was.

memoir
oorspronkeljke titel in the dream house
vertaald door ineke van den elskamp

978 90 5936 992 4 | nur 302
12,5 x 20 cm | ca. 288 blz.
ca. € 22,99 | verschijnt januari 2022
e-isbn 978 90 5936 993 1 | ca. € 9,99
isbn

paperback | ca.

Ook verkrijgbaar
als e-book
UITGEVERIJ COSSEE
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Isabelle Rossaert
En dit zal zo voorbij zijn
‘Soms laten mensen iets achterwege in hun verhaal. Uit schroom, omdat ze de toehoorder niet
willen opzadelen met hun persoonlijke verdriet.
Uit onmacht. Uit schaamte misschien. Of omdat
ze de confrontatie zelf nog niet aankunnen. Maar
het niet vertelde is altijd aanwezig.’ – Isabelle
Rossaert

UITGEVERIJ COSSEE
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Isabelle Rossaert

Isabelle Rossaert (Genk, 1966) studeerde psycholo-

Op een cruise tussen Italië en Griekenland maakt een vrouw

© paul goris

‘In dit opmerkelijke debuut vormen cultuur, natuur en de kunst van het verhalen
vertellen de rode draad. Een zorgvuldig geschreven roman die nazindert.’ – Gazet van
Antwerpen **** over Dat is wat ik bemin

gie, was jarenlang journaliste, en is schrijfdocente. Ze
schrijft fictie- en non-fictie, is praktijkdocent journalistieke schrijftechnieken aan de Universiteit Antwerpen

En dit zal zo voorbij zijn

het beste van de vakantie met haar dementerende moeder.
Met een mengeling van verdriet en afgrijzen, maar ook met
bewondering merkt ze hoe deze eens zo slimme en knappe

en sinds 2019 coördinator van de Schrijversacademie.

vrouw zich ondanks het geheugenverlies staande houdt. Pa-

In 2012 richtte ze De Schrijfkaravaan op, waarmee ze

niek slaat toe als haar moeder na een excursie plots onvind-

in Vlaanderen schrijfworkshops en workshops creatieve

baar is. Zou ze op het dek met de winkels kunnen zijn, zou

groei aanbiedt.

de purser haar kunnen vinden, of is ze ongemerkt weer het

Haar romandebuut Dat is wat ik bemin verscheen

schip uitgewandeld? In een ander verhaal raakt de verteller

in 2015 bij Uitgeverij Cossee, en werd door pers en

in de ban van een dorpsgek die zich heeft teruggetrokken in

boekhandels geroemd. En dit zal zo voorbij zijn is een

een hutje in het bos, en dan is er nog een stel dat besluit het

bundel vol persoonlijke, tedere en stilistisch verfijnde

roer finaal om te gooien en een swingersclub te beginnen.

verhalen.

Ieder mensenleven is te zien als een aaneenschakeling
van kantelpunten, die soms verborgen blijven in de diepste
delen van iemands herinnering, of juist keer op keer opnieuw
worden verteld. Alle vijf verhalen uit En dit zal zo voorbij zijn
tonen dit soort episoden uit verschillende levens, elk op hun
eigen, unieke manier. Wat de hoofdpersonen gemeenschap-

‘De romantische ziel is terug in de literatuur. De fijne, ritmische zinnen scheppen
een aangename sfeer. Mooi zijn de melancholieke typeringen van Parijs, in Modianonoir.’ – de Volkskrant over Dat is wat ik bemin

pelijk hebben is dat ze allen op een bepaalde grens balanceren. Eenzaamheid is wat hen bindt.
Op tedere, maar ook spitsvondige en prikkelende wijze
schrijft Rossaert in En dit zal zo voorbij zijn over liefde,
herinnering en omgaan met het lot. Het resultaat is een vervlochten geheel aan vertellingen, waarbij ieders verhaal ver-

PROMOTIE

nuftig aan dat van een ander is gelinkt, en waarin bijzondere

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen
• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op podia
• Perfect leesclubboek
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers en posters
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ontmoetingen wat vanzelfsprekend is doen wankelen.

978 90 5936 990 0 | nur 301
| 12,5 x 20 cm | ca. 160 blz.
ca. € 21,99 | verschijnt september 2021
e-isbn 978 90 5936 991 7 | ca. € 9,99
isbn

paperback

Ook verkrijgbaar
als e-book
isbn
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verhalen

978 90 5936 601 5
UITGEVERIJ COSSEE
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Rinus Spruit
De verlossing van Jacob Smallegange
Zijn pogingen tot contact met de vrouwelijke
medemens leveren minder op dan die met katten, schapen, aalscholvers en ooievaars. Tot Gerard
Strobrand – twaalf ambachten, dertien ongelukken –
een typiste inhuurt voor zijn empathische onderzoek naar de hoge zuigelingensterfte in de negentiende eeuw.
‘Reviaanse sferen. Teder, tragisch en met humor.’
– Elsevier

20
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Rinus Spruit

Rinus Spruit (Nieuwdorp, 1946) behaalde een groot

Hij is zestig, alleenstaand, zit vol innerlijke onrust en heeft

© ank louws

‘Spruit maakt poëzie van het gewone.’ – de Volkskrant

succes met zijn debuutroman De rietdekker (Cossee
2009). De Duitse vertaling verscheen onder de titel Der

Strom, der uns trägt en ontving ook daar lovende recen-

De verlossing van Jacob Smallegange

een chronische hunkering naar contact. Iemand die met een
bijna curieuze onhandigheid zoekt naar de zin van het leven.
Als Gerard Strobrand op een dag een artikel leest over de

sies. In het voorjaar van 2011 bracht theatergroep Zee-

hoge zuigelingensterfte in de tweede helft van de negentien-

landia een toneelbewerking op de planken met Bram

de eeuw in Zuid-Beveland, besluit hij een studie te gaan doen

Kwekkeboom in de hoofdrol. In 2013 verscheen Spruits

naar de levensomstandigheden in die tijd. Het is de tijd van

tweede roman Een dag om aan de balk te spijkeren en in

zijn geliefde grootmoeder, van de Zeeuwse ‘moeraskoorts’ en

2017 Broeder, schrijf toch eens. Zijn werk is bekroond

het verbod op borstvoeding door de kerk. Stroband wil het

met de Prijs van de Zeeuwse Boekhandel en de Zeeland

dit keer goed doen en gaat – vaak tot afgrijzen van de vrou-

Refinery Cultuurprijs. In september 2019 verscheen De

wen, met wie hij schuchter contact zoekt – zodanig op in de

wonderdokter, naar het dagboek van de Zeeuwse platte

verloskunde dat hij besluit een boek te schrijven over een

landsarts Albert Willem van Renterghem, de man die

vroedmeester: Smallegange. Hij loopt als het ware met hem

psychoanalyse in Nederland introduceerde.

mee over de Zuid-Bevelandse dijken en dreven op weg naar
hoogzwangere vrouwen, in een tijd waarin auto’s, fietsen,
elektriciteit en riolering ontbraken.
Als het handgeschreven manuscript af is, heeft Stroband
onverwacht geluk. Wegens een oogkwaal heeft hij een typiste
aangetrokken en kijkt tijdens het dicteren gefascineerd naar
haar beweeglijke rug en een bh-bandje. Op het voorstel van
zijn uitgever zijn geluk te verlengen door een aantal nieuwe
passages toe te voegen, schudt Stroband zijn hoofd en hoort
zijn vader weer zeggen: Jongen, jongen, jongen!

PROMOTIE

• Verschijnt op tijd voor de Week van het Zeeuwse Boek
• Vooraf-leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Interviews in dag- en weekbladen
• Auteur beschikbaar voor lezingen in boekhandels

isbn

978 90 5936 733 3

isbn

978 90 5936 864 4

978 90 5936 986 3 | nur 301
| 12,5 x 20 cm | ca. 176 blz.
ca. € 21,99 | verschijnt november 2021
e-isbn 978 90 5936 987 0 | ca. € 9,99
isbn

paperback

en op podia

• Socialmediacampagne
• Boekenleggers en posters
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Ook verkrijgbaar
als e-book

isbn

978 90 5936 260 4

isbn

978 90 5936 448 6
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Michael Ignatieff
Troost
als licht in donkere tijden
‘Troost. Als licht in donkere tijden is een seculiere
herinterpretatie van een landschap dat gedurende
lange tijd alleen door een religieuze lens werd
bekeken. Elegant, menselijk, een boek dat loont!’
– Kwame Anthony Appiah, auteur van De leugens
die ons binden

Al sinds het ontstaan van de mensheid zijn we op
zoek naar troost. De een luistert daarvoor naar
muziek, de ander gaat de natuur in of zoekt zijn
heil in het geloof. Voor gelauwerd historicus en
Booker Prize-winnaar Michael Ignatieff is het de
kunst die hem verder brengt in deze zoektocht. In
Troost. Als licht in donkere tijden stelt hij de vraag
wat de kunsten precies zo troostend maakt en waar
dit verlangen vandaan komt.
‘Een prachtige mix van literair onderzoek en persoonlijke reflectie. Veelomvattend, ontroerend en
in een prachtige stijl.’ – Sarah Bakewell, auteur
van De existentialisten en Hoe te leven

24
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Michael Ignatieff
				

Michael Grant Ignatieff (Toronto, 1947) is essayist, ro-

Wanneer we een naaste kwijtraken, wanneer we geconfron-

© privécollectie

‘Michael Ignatieff combineert uitgebreid onderzoek met diepgaande analyse.’
– de Volkskrant **** over Gewone deugden

manschrijver en voormalig politicus. Bij Uitgeverij Cossee verschenen eerder de romans Charlie Johnsons laat-

ste woord (2003) en Reis naar het ongerijmde (2007).
Cossee publiceerde ook zijn spraakmakende non-fictie

Troost
als licht in donkere tijden

teerd worden met verlies, wanneer er sprake is van een ramp
– oorlog, hongersnood, pandemie – gaan we op zoek naar
troost. Ooit boden priesters en filosofen ons de woorden
waarin we hoop en verlichting vonden, maar tegenwoordig

Afgedwongen vrijheid (2003), Het minste kwaad (2004),

lijkt die taal te verdwijnen uit ons vocabulaire, of is zij versle-

Vuur en as. Succes en falen in de politiek (2013) en

ten. De plekken waar ze te vinden was – de kerken, tempels

Gewone deugden (2017). Ignatieff schreef jarenlang

en moskeeën – raken leger. Sinds de zestiende eeuw zoekt

over mensenrechten en militaire interventies voor o.a.

de westerse wereld haar verlichting steeds minder in his-

The Guardian, The New Yorker en The New York Times.

torische religieuze teksten, en steeds meer bij wetenschap,

Daarnaast maakte hij spraakmakende documentaires

ideologie en therapie.

voor de bbc. Hij was hoogleraar aan de Harvard-univer-

Wat doe je als je denkt: help, hoe kan ik verder? Waar-

siteit, bekleedde de Cleveringaleerstoel aan de Univer-

om komen we vaak niet verder dan clichés om onszelf en

siteit Leiden in 2013 en 2014 en is momenteel rector en

elkaar op te beuren? Met die vragen in het achterhoofd ging

directeur van de Central European University in Boeda-

schrijver en historicus Michael Ignatieff op zoek naar ziels-

pest en Wenen. In 2019 ontving hij een eredoctoraat van

verwanten. Hij put uit het werk van schrijvers, beeldend kun-

de Universiteit Maastricht.

stenaars en componisten – van het boek Job, Psalmteksten
en het werk van Gustav Mahler tot Albert Camus, Anna Achmatova en Primo Levi – en laat zien waar zij de troost en de
moed vandaan haalden om veerkrachtig te zijn in moeilijke
periodes. Troost. Als licht in donkere tijden brengt de verhalen van deze moedige kunstenaars naar het nu.
Het resultaat is een doortastende en menselijke mix van
onderzoek en persoonlijke overdenkingen. Michael Ignatieff

PROMOTIE

laat ons op levendige wijze zien dat we onze traditie van hoop

• Auteursbezoek
• Actueel onderwerp
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers en posters
26

oorspronkelijke titel on consolation.

finding solace in dark times
vertaald door nannie plasman en pon ruiter

kunnen laten herleven om angst en onzekerheid het hoofd te
bieden in de wisselvallige en precaire eenentwintigste eeuw.
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ca. € 26,99 | verschijnt november 2021
e-isbn 978 90 5936 989 4 | ca. € 9,99
isbn

paperback

Ook verkrijgbaar
als e-book
isbn

UITGEVERIJ COSSEE

non-fictie

978 90 5936 762 3
UITGEVERIJ COSSEE

27

‘Oreo is de stoerste en innemendste heldin die ooit door
de wereldliteratuur is gewerveld. De poortwachters van de
politieke correctheid vallen al
op de eerste pagina’s flauw.’
– The Literary Review
‘Een onstuimig meesterwerk!
Een van de meest verrukkelijke en intelligente romans
die ik in de laatste jaren in
handen kreeg.’ – Paul Auster

Fran Ross
Oreo
Op zoek naar haar roots en haar witte Joodse vader
geeft de zestienjarige Christine alias Oreo iedereen op z’n kop die haar kwaad wil doen, en laat
geen cliché over zwart en wit, God, de domheid
en de liefde heel. Vrijheid is dansen op de stoel
waarop je eigenlijk zou moeten zitten.
‘Oreo is zoals het koekje: van buiten zwart, van binnen wit.’ – Fran Ross

UITGEVERIJ COSSEE
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Fran Ross

Fran Ross (Philadelphia, 1935 – New York, 1985) was een

Als de Jiddisje mamme hoort dat haar witte zoon Samuel

© the fran ross estate

‘Ik lees de roman als een tekst die zich los wil worstelen van ieder verwachtings
patroon, dat van de witte én dat van de zwarte lezer, die ruimte wil maken voor het
individu, ten koste van het fnuikende groepsdenken.’ – Alfred Schaffer

opvallend slimme scholier, deed haar eindexamen op
haar vijftiende, kreeg een stipendium voor de Universiteit van Philadelphia en verwierf haar bachelor in de
vakken communicatie, journalistiek en theater. In 1960
verhuisde zij naar New York en werkte een tijd lang bij

Oreo

Schwartz met de zwarte Helen Clark gaat trouwen, krijgt zij
een hartinfarct, en als Helens vader hoort dat zijn dochter
met een Jood samen is, bevriest hij ‘tot een half hakenkruis’.
Jaren later gaat hun dochter Oreo op zoek naar haar Joodse
vader in New York, met op zak niet veel meer dan een paar

de uitgeverijen McGraw-Hill en Simon & Schuster. Ze

raadselachtige aanwijzingen die deze shmuck bij zijn vertrek

schreef voor tijdschriften als Essence en Playboy en

uit Philadelphia heeft achtergelaten.

werkte voor de show van de komiek Richard Pryor. Op

Ze verlaat het veilige nest van zwarte antisemieten,

vijftigjarige leeftijd overleed ze aan kanker, een tweede

natuurhaters en buurtnymfomanen, en waagt zich in een

roman bleef onvoltooid.

wereld met Joodse racisten, dierenbeulen, pooiers, dekheng-

Oreo werd voor het eerst 1974 in de VS gepubliceerd

sten, en heel veel Samuel Schwartzen.

en verdween kort daarna bijna onopgemerkt of volledig

Oreo’s odyssee door Manhattan in de broeierige jaren ze-

misverstaan op het hoogtepunt van de Black-Power-

ventig ontvouwt zich als een superslimme en speelse femi-

beweging. Het boek was zijn tijd vooruit. Twee jaar

nistische parodie op Theseus’ adembenemende avonturen.

later verscheen Roots, Alex Haleys grote saga van een

Pop, standard English, Jiddisj, black slang, Amerikaans-

Afro-Amerikaanse familie en veranderde de blik op de

Frans en gangsta, recepten en advertenties – Oreo navigeert

complexe zwarte gemeenschap.

op haar intellectuele en emotionele kompas door taal en

Na de succesvolle herontdekking verscheen Oreo in
vele vertalingen en geldt intussen als een moderne klassieker en een qua vorm en taal baanbrekende roman.

PROMOTIE

‘Oreo vibreert van superslimme grappen.’
– Marlon James, The Guardian
‘Ik moest voortdurend hardop lachen.’
– Siri Hustvedt

• Vooraf-leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Opzienbarende bijdrage avant la lettre voor #MeToo en Black Lives Matter
• Veel persaandacht
• Boekpresentatie in Spui 25
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers en posters
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tijd en overleeft haar tocht door hemel en hel dankzij haar
zelfbedachte vechtsport

pit:

niemand daagt haar ongestraft

roman | Cossee Century

uit! En wij zijn het volledig eens met The Literary Review :
‘Oreo is de stoerste en innemendste heldin die ooit door de

met een jiddisj-glossarium, een theseus

wereldliteratuur is gewerveld.’

voor de snellezerssleutel en een nawoord
van harryette mullen
oorspronkelijke titel oreo
vertaald door anna helmers-dieleman
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Mark Boog
Het einde van de poëzie
Op mijn kleine steiger
naast de wereld, het is
onduidelijk of de zon schijnt,
in de schaduw misschien,
een stoel, een lage tafel, gerei,

‘We hebben gelukkig nog de kunst en onze verbeelding om aan het allerdagelijkste te ontsnappen, of er in elk geval tijdelijk meer kleur aan te
geven.’ – De Groene Amsterdammer over Liefde
in tijden van brand

probeer ik terug te denken, in te beelden.
Er klinkt geluid, water klotst
kalm maar luidruchtig tegen de kant,
iets huilt, het zal de wind zijn.
Een idylle. In de geest is het nu,
in wezen nu, naar de letter nu.
Het is duidelijk
dat er iets moet gebeuren.
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Mark Boog

Mark Boog (Utrecht, 1970) schreef de dichtbundels

De poëzie vervult een schimmige rol. Bij elke oorlog, elke

© isa boog

‘Dat Boog de zware maatschappelijke uitdagingen verbindt met een persoonlijk aanvoelen maakt zijn engagement zo mogelijk nog overtuigender, maar tegelijk ook
kwetsbaarder. Vooral die kwetsbaarheid van mensen, in hun omgang met elkaar en
met de wereld, is een sleutelthema in dit belangwekkende oeuvre.’ – Mappa Libri
Alsof er iets gebeurt (C. Buddingh’-prijs 2001), Zo helder zagen we het zelden (2002, genomineerd voor de
J.C. Bloemprijs), Luid overigens de noodklok (2003) en

Het einde van de poëzie

virusuitbraak, elk ongeluk is ze aanwezig. Beschrijvend, duidend tussen de regels, achter en tussen de woorden, associa
tief of uitgesproken direct.

De encyclopedie van de grote woorden (2005, bekroond

De wereld is aan het ontsporen. Wie is dader? Slachtoffer?

met de vsb Poëzieprijs, tegenwoordig De Grote Poëzie-

En de poëzie: verslaggever? Ramptoerist? Niemand die het

prijs). Zijn dichtbundel Het eigen oor (2007, met cd)

weet, maar dat het goed afloopt komt niet eens meer in de

is een keuze uit eigen werk. Er moet sprake zijn van

sprookjes voor. Maar hoe kun je dat verwoorden?

een misverstand (2010) werd geroemd als een van de

Er eindigt veel in deze bundel. De poëzie moet er zelfs

drie beste dichtbundels van dat jaar. In 2013 verscheen

herhaaldelijk aan geloven. Zijn het definitieve eindes? De

zijn zevende dichtbundel Maar zingend. Boog is ook de

dichter, die zelf niet ongeschonden blijft, twijfelt.

auteur van de Gedichtendagbundel 2008: Alle dagen

Het einde van de poëzie is een onderzoek naar de rol die

zijn van liefde. In De rotonde brengt Mark Boog voor

poëzie kan vervullen in zware tijden. De vele dwarsverban-

het eerst zijn twee koningsdisciplines, de poëzie en

den tussen de diverse gedichten en reeksen doen vermoeden

het proza, in een roman in verzen bij elkaar. De dicht-

dat dichter, poëzie en wereld niet los van elkaar te zien zijn.

bundel Liefde in tijden van brand verscheen in 2019 en
liet weer een heel andere kant van deze uitzonderlijke
dichter zien. Van de romancier Mark Boog verschenen
zes romans, waarvan de meest recente Café de Waarheid
(2018).

PROMOTIE

gedichten

• Verschijnt op tijd voor de Week van de Poëzie
• Interviews in week- en poëziebladen
• Auteur beschikbaar voor lezingen in boekhandels en op podia
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers en posters
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David Grossman
Elke rimpel vertelt een verhaal
‘Grossman toont als auteur de complexiteit van de
menselijkheid, maar bewijst dat het ook eenvoudig
kan. Een boekje om heel dicht op je hart te dragen,
om te lezen en om voor te lezen. Aan iedereen die
je lief is.’ – Knack over De omhelzing

UITGEVERIJ COSSEE
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David Grossman

David Grossman (Jeruzalem, 1954) brak internationaal

‘Opa, wat zit er op je gezicht?’

© peter-andreas hassiepen

‘Grossmans geest neemt net zulke soepele bochten als zijn pen.’ – De Standaard ****

door met zijn roman Zie: liefde (1990). Zijn werk omvat behalve essays, kinderboeken en een toneelstuk
voornamelijk romans. Uit de tijd vallen (2011) werd
meerdere malen voor toneel bewerkt. Hij won diverse
literaire prijzen, waaronder de Prix Médicis Étranger, de Vredesprijs van de Duitse Boekhandel en de

Elke rimpel vertelt een verhaal

‘Mijn gezicht?’ vraagt opa. ‘Er zit niets op mijn gezicht,
alleen een bril.’
‘Je hebt rimpels,’ zegt Yotam.
‘O,’ zegt opa, ‘mijn rimpels... Die heb je al eens gezien,
Yotam.’
‘Maar hoe heb je ze gekregen? Dat heb je me nooit verteld.’

Geschwister Scholl-Preis. Zijn roman Komt een paard

de kroeg binnen (2015) won de prestigieuze Man Booker

Het is dinsdag en opa Amnon haalt Yotam zoals elke week op

International Prize en werd wereldwijd als meesterwerk

van de kleuterschool. In het café op de hoek zitten grootvader

ontvangen. Daarna verschenen de essaybundel Leven

en kleinkind bij elkaar, en daar vraagt Yotam voor het eerst

en schrijven in tijden van oorlog (2016), de romans Het

hoe zijn opa aan zijn rimpels komt. Elke rimpelt vertelt een

duel (2016) en Het leven speelt met mij (2020) en in de

verhaal is het prachtig geïllustreerde nieuwe boek van David

Broekzakbibliotheek Nacht in Jeruzalem (2018).

Grossman. In slechts enkele zinnen en op een beeldende, tedere en subtiele manier vertelt Grossman over familiebanden
en liefde. Hij laat zijn personages, en daarmee ook de lezer,
nadenken over vergankelijkheid en verlies. En over gezichten
in alle vormen, jong en oud.

PROMOTIE

• Verschijnt op tijd voor de Kinderboekenweek
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers en posters
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Marco Missiroli

Trouw

Wat is trouw? En mag je ontrouw zijn aan de ander, als je
daardoor trouw blijft aan jezelf?
Als Carlo, docent Creative Writing, met studente Sofia
op het vrouwentoilet wordt betrapt, gaat het verhaal als een
lopend vuurtje door de universiteit. Zijn positie staat onder
druk, en ook zijn huwelijk met Margherita staat op het spel.
Margherita beslist, na wijze raad van haar moeder, dat de
roddel hun huwelijk niet mag doen stranden. Maar intussen verlangt ook zij naar iemand anders: haar fysiotherapeut
Andrea. So far, so bad.
Acht jaar later lijkt de storm voorbijgetrokken voor Mar
gherita en Carlo. Ze zijn de gelukkige ouders van een zoontje

Trouw van Marco Missiroli is verfilmd door Netflix.

en wonen in Milaan in het appartement waar ze altijd al van
droomden. Ze praten niet meer over hun stille hunkering
naar Sofia of Andrea, totdat een anonieme afzender Carlo
boeken begint te sturen. Het brengt hen terug naar de tijd
van hun verborgen liefdes, en het stel wordt geconfronteerd
met de vraag of ze wel de juiste keuzes hebben gemaakt.
In Trouw schakelt Marco Missiroli tussen vijf verschillende perspectieven: van het paar, hun minnaars en familie. Zo
wordt steeds duidelijker hoe de maatstaven van trouw, moraal en onvoorwaardelijke liefde kunnen leiden tot pijnlijk
zelfbedrog. Een roman als een spiegel: wat leveren we van
onszelf in als we ons aanpassen aan een relatie?

roman
reeds aangeboden
oorspronkelijke titel fedeltà
vertaald door hilda schraa
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Evi Aarens

Evi Aarens (London, 2000) is geboren en opgegroeid

Disoriëntaties is een vlijmscherpe tour de force, een sonnet-

© privécollectie

‘Onzekere tijden vragen om grote, vormvaste literatuur.’ – Evi Aarens

in Londen als dochter van een Engelse moeder en een
Nederlandse vader. Alhoewel het gezin Aarens thuis Engels spreekt, heeft Evi met haar vader en Nederlandse
grootouders altijd Nederlands gesproken. Ook volgde

Disoriëntaties

tenkrans zoals die in de wereldliteratuur hoogstzelden is geschreven. De twintigjarige Aarens debuteert met een episch
gedicht over de mythen die we verloren hebben en de rol die
oude verhalen in ons leven spelen. Zij schenkt de lezer een

ze dankzij de lespakketten van de Wereldschool Neder-

geschiedenis van de wereld, van de oerknal en de verdrijving

landstalig onderwijs, onder begeleiding van haar vader

uit het paradijs tot onze huidige onzekere tijd. Het is een

en een privédocent. Evi Aarens trok op haar zestiende

hartstochtelijk pleidooi voor de verbeelding, verpakt in een

naar een kostschool in Wales, waar ze in 2018 eindexa-

universeel verhaal over de liefde, de dood, het verlangen naar

men deed. Sindsdien studeert ze antropologie aan de

kennis en het recht op rebellie.

Universiteit van Cambridge. Het academisch jaar 2020-

De publicatie van een eerste cyclus uit Disoriëntaties in

2021 bracht ze door in het poolgebied om onderzoek te

poëzietijdschrift Het Liegend Konijn leverde een vloed aan

doen naar de taal en cultuur van de Sami in Noorwegen.

lovende reacties op: ‘Evi Aarens schreef een sonnettencyclus
die zo goed is dat je in verwarring raakt,’ schreef Hans Puper
in Meander Magazine, ‘want hier manifesteert zich een natuurtalent dat de schijn wekt al zeer ervaren te zijn.’
Met de verschijning van Evi Aarens heeft Nederland er
niet alleen een vitale jonge dichter bij, maar met Disoriën-

taties ook een trefzeker hedendaags antwoord op de grote,
klassieke gedichten uit de Nederlandse literatuur.

gedichten
PROMOTIE

reeds aangeboden

• Opvouwbaar en ook leverbaar als poster met de gehele cyclus
• Interviews in week- en poëziebladen
• Auteur beschikbaar voor lezingen in boekhandels en op podia
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers en posters
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Alexander Kluge

Lente met witte vlaggen. April 1945

ONTWERPWEDSTRIJD VOOR BOEKHANDELAREN,
ONTWERPERS, LEZERS EN FANS
Twaalf jaar na zijn laatste roman, De omweg (Independent Foreign Fiction Prize 2013,
nu de International Booker Prize), verschijnt in 2022 weer een magnifieke roman
van Gerbrand Bakker: De kapperszoon.

Op zondag 8 april 1945 wordt in het ‘Capitol’ in Halberstadt
bij de matineevoorstelling de beroemde speelfilm Thuis-

komst getoond. Mevrouw Schrader start de voorstelling pünktlich om tien uur. Net na de patriottische reclame
begint plotseling het doek te trillen en een ogenblik later
wordt ze door de luchtverplaatsing naar een hoek onder het
balkon gekatapulteerd. Boven zich ziet ze de blauwe hemel
met een geweldige rookpluim. Nu de grote luchtalarmschep
pakken, denkt ze, en de bioscoop gereedmaken voor de voorstelling van twee uur! Maar de volgende Bomber-staffel
dwingt haar tot andere gedachten.
Een tuinman loopt achter paard-en-wagen met daarop vier
doodskisten door het puin naar de begraafplaats. Zijn loon:
een fles zwartebessenjenever, vier eieren en twee braadworstjes. Wanneer hij de volgende staffel Britten ziet aanvliegen,
zoekt hij dekking in een greppel en doet een vroeg dutje,
omdat het een dag met overuren zal worden.
Zuivelwinkel Henze staat in vlammen. De eigenaar probeert met de buren eieren, margarine, kaas, boter en honing
te redden, terwijl de vier kinderen van lerares Baethke naast

Cossee Century
reeds aangeboden

haar op de grond gefascineerd kijken hoe de specerijen naar

oorspronkelijk titel der luftangriff auf

beneden donderen.

halberstadt am

Scène na scène, de ene nog verrassender dan de andere,
laat Kluge de Halberstadttaferelen van deze zonnige 8 april
op bijna filmische wijze aan de lezer voorbijtrekken. Zijn

8. april 1945 und andere

erzählungen
met vele illustraties
vertaald door anne folkertsma en
marianne van reenen

semi-documentaire beschrijving van het apocalyptische ver-

978 90 5936 960 3 | nur 302
| 13,6 x 21,5 cm | ca. 224 blz.
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nielingswerk van de geallieerde bombardementen stelt de

isbn

vraag waartoe de mensen te midden van dit inferno in staat

gebonden

zijn en voor welke uitwegen zij kiezen, uitwegen naar een
‘gelukkige toekomst’.
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Voor deze gelegenheid roepen wij boekhandelaren, ontwerpers, lezers en fans op
om met behulp van de volgende steekwoorden zijn of haar fantasie de vrije loop te laten
en kans te maken om ‘het winnende omslag’ te leveren. De steekwoorden: kapper,
hond, vliegtuig, zwembad, de Jordaan.
Mail uw ontwerp graag voor 1 november 2021 naar info@cossee.com o.v.v.
‘Ontwerpwedstrijd Gerbrand Bakker’.
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Verschijningskalender
zojuist
verschenen

augustus

september

oktober

november

januari

2022

Janet Lewis – Het proces van Sören Qvist
Eva Meijer – Haar vertrouwde gedaante
Kathy Page – Al onze jaren
Bernhard Schlink – Afscheidskleuren
Mieke Tillema – Ida Simons. Pianiste, schrijfster, overlevende
Dato Turashvili – Het dubbelleven van Melenti Maschoelia
Evi Aarens – Disoriëntaties
Jan van Mersbergen – Een goede moeder
De literaire kattenkalender 2022
Alexander Kluge – Lente met witte vlaggen. April 1945
Ilse Lazaroms – Duet
Isabelle Rossaert – En dit zal zo voorbij zijn
						
David Grossman – Iedere rimpel vertelt een verhaal
Marco Missiroli – Trouw
Bea Vianen – Suriname, ik ben
Jane Gardam – Hoogachtend, Eliza Peabody
Michael Ignatieff – Troost. Als licht in donkere tijden
Rinus Spruit – De verlossing van Jacob Smallegange
Mark Boog – Het einde van de poëzie
Carmen Maria Machado – In het droomhuis
Fran Ross – Oreo

Uitgeverij Cossee Bestellijst Najaar 2021
Boekhandel:				Plaats:
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aantal isbn		titel			auteur		 korting

prijs

_____

9789059368613

Meer dan een broer 		

David Diop

______		

€ 19,99

_____

9789059369801

Suriname, ik ben		

Bea Vianen

______		

€ 21,99

_____

9789059369849

Hoogachtend, Eliza Peabody

Jane Gardam

______		

€ 24,99

_____

9789059368187

De dochter van Crusoe		

Jane Gardam

______		

€ 23,99

_____

9789059368743

Op de klippen		

Jane Gardam

______		

€ 23,99

_____

9789059369351

Ver van Verona		

Jane Gardam

______		

€ 23,99

_____

9789059369924

In het droomhuis		

Carmen Maria Machado

______		

€ 22,99

_____

9789059369900

En dit zal zo voorbij zijn		

Isabelle Rossaert

______		

€ 21,99

_____

9789059366015

Dat is wat ik bemin		

Isabelle Rossaert

______		

€ 20,99

_____

9789059369863

De verlossing van Jacob Smallegange Rinus Spruit

______		

€ 21,99

_____

9789059362604

De rietdekker		

Rinus Spruit

______		

€ 12,99

_____

9789059364486

Een dag om aan de balk te spijkeren

Rinus Spruit

______		

€ 15,-

_____

9789059367333

Broeder, schrijf toch eens		

Rinus Spruit

______		

€ 19,99

_____

9789059368644

De wonderdokter		

Albert Willem van Renterghem ______		

€ 20,99

_____

9789059369887

Troost. Als licht in donkere tijden

Michael Ignatieff

______		

€ 26,99

_____

9789059367623

Gewone deugden		

Michael Ignatieff

______		

€ 25,99

_____

9789059369825

Oreo			

Fran Ross

______		

€ 24,99

_____

9789059369948

Het einde van de poëzie 		

Mark Boog

______		

€ 18,99

_____

9789059368767

Liefde in tijden van brand		

Mark Boog

______		

€ 20,99

_____

9789059369962

Elke rimpel vertelt een verhaal

David Grossman

______		

€ 16,99

_____

9789059369740

De omhelzing		

David Grossman

______		

€ 15,-

_____

9789059366183

De zonneprinses		

David Grossman

______		

€ 15,-

_____

9789059369054

Het leven speelt met mij		

David Grossman

______		

€ 24,99

_____

9789059369498

Trouw			

Marco Missiroli

______		

€ 22,99

_____

9789059369436

Disoriëntaties		

Evi Aarens

______		

€ 22,99

_____

9789059369979

Disoriëntaties (kaart) 		

Evi Aarens

______		

€ 15,-

_____

9789059369603

Lente met witte vlaggen. April 1945

Alexander Kluge

______		

€ 24,99

notities
Kies zelf uw
favoriete omslag
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