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AUTEURSBEZOEK BURHAN SÖNMEZ
• Het Betere Boek in Gent, 9 oktober 2021
• Behoud de Begeerte, Antwerpen
© Marleen Sleeuwits

LOVENDE PERS VOOR
EEN OPSOMMING VAN TEKORTKOMINGEN
VAN INE BOERMANS

‘Provocerend en intelligent, leest als een koortsdroom.’
– The New York Times
‘Een filosofische meditatie over het geheugen [...] zowel
toegankelijk als diepgaand [...] doet denken aan Borges,
Camus en Modiano.’ – Publishers Weekly
REEDS VERSCHENEN | PAPERBACK | 14 X 21,5 CM | 224 PAG. | NUR 302

‘Ine Boermans kan schrijven, en hoe. Haar kleine roman is buitengewoon
grappig en naargeestig. Zelfs de ergste voorvallen beschrijft ze sprankelend.’
**** – NRC Handelsblad
‘Uitstekende debuutroman […] het is vooral de relatie met haar manipulatieve,
narcistische vader die de motor van dit wrang-geestige verhaal vormt.
Boermans balanceert knap tussen luchtigheid en beklemming in deze roman,
die zowel een monument als een afrekening is. De Nederlandse literatuur is
met de vader van Lot een memorabele klootzak rijker.’ – VPRO-gids
‘Een absurdistische roman over plots opkomend verdriet en rechtkrabbelen
na familieleed. Haar toon imponeert.’ – De Morgen
‘Boermans beschikt over het vermogen om schrijnende voorvallen en pijnlijke
situaties lichtvoetig neer te zetten. Een beloftevolle debutant.’ ****
– Dagblad van het Noorden
REEDS VERSCHENEN | PAPERBACK MET FLAPPEN | 12,5 X 20 | 176 PAG. | NUR 301
ISBN 978 94 93081 86 4 | € 20,00
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FRIDA-MANIA
•T
 entoonstelling ‘A Love Revolution’ in het Cobra Museum
in Amstelveen over Frida Kahlo en Diego Rivera
• Viva la Frida! -tentoonstelling in het Drents Museum in Assen

SLAVENKA DRAKULIC | FRIDA’S PIJN
‘Ik schilder mijn leven, niets meer en niets minder, ik schilder mijn pijn.’
– Frida Kahlo
REEDS VERSCHENEN | PAPERBACK | 14 X 21,5 | 176 PAG. | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 61 1

Waarschuwing: dit boek kan sterke reislust veroorzaken!
MIA KANKIMÄKI
DE VROUWEN AAN WIE IK ’S NACHTS DENK
‘Ik werd heel blij en gelukkig van dit boek, een beetje onstuitbaar
zelfs. Ik ben overal geweest in mijn gedachten, op reis met Mia en deze
bijzondere en sterke vrouwen die haar inspireerden, zoals de Italiaanse
kunstenares Sofonisba Anguissola, ontdekkingsreizigster Ida Pfeiffer
en schrijfster Karen ‘Out of Africa’ Blixen.’ – Grietje Braaksma, Broese
Boekverkopers, Utrecht

•T
 entoonstelling over Artemisia Gentileschi in het
Rijksmuseum Twenthe in Enschede, najaar 2021

€ 21,50 | VERTALING HILDA SCHRAA

CLAIRE BEREST | NIETS IS ZWART
‘Een verbluffend verhaal […] een ode aan het leven.’ – Le Journal du Dimanche
‘De stijl van de auteur zingt en verleidt als de doeken van Frida.’
– Paris Match
‘Een schitterend en afschuwelijk leven, waarover Berest stijlvol en met
zwier, vol gulzige woorden en broeierige zinnen, een prachtige
roman heeft geschreven.’ – Télérama
REEDS VERSCHENEN | PAPERBACK | 14 X 21,5 CM | 224 PAG. | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 98 7
€ 22,99 | VERTALING MARTINE WOUDT

REEDS VERSCHENEN | PAPERBACK | 15 X 23 CM | 432 PAG. | NUR 320
ISBN 978 94 93081 82 6 | € 24,99 | VERTALING ANTON HAVELAAR
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ANNE WEBER

ANNETTE, EEN HELDINNENEPOS
Winnaar Deutscher Buchpreis 2020

Anne Weber vertelt het indrukwekkende levensverhaal van Anne Beaumanoir in een briljant biografisch heldinnenepos, dat werd bekroond met
de Deutscher Buchpreis.
Wat een leven! Geboren in 1923 in Bretagne, opgegroeid in een eenvoudig milieu, op jonge leeftijd al
lid van de communistische résistance, redster van
twee Joodse jongeren – waarvoor ze van Yad
Vashem later de eretitel ‘Rechtvaardige onder de
Volkeren’ zou ontvangen –, na de oorlog werkzaam
als neurofysioloog in Marseille, in 1959 tot tien jaar
gevangenisstraf veroordeeld vanwege haar betrokkenheid bij de Algerijnse onafhankelijkheidsbeweging… en tot op de dag van vandaag op scholen
een levend voorbeeld van het belang van rebellie.

De kracht van Anne Webers vertelling kan
zich meten met de kracht van haar heldin:
het is adembenemend hoe fris de oude vorm van
het epos hier klinkt en hoe Weber het leven van
de Franse verzetsstrijdster Anne Beaumanoir
heeft gecomprimeerd tot een roman over moed,
veerkracht en de strijd voor vrijheid.’ – Jury van de
Deutscher Buchpreis
‘Wijs, boeiend en onmiskenbaar een van de beste
boeken van dit wonderlijke jaar.’ – Der Tagesspiegel
‘Dit verrassend onorthodoxe versepos over het
leven van een vrouw die door permanent verzet
naar vrijheid zocht, is een literair fenomeen.’ –
ZEIT online

het Duitse Offenbach geboren en woont sinds 1983
© Thorsten Greve

‘Voor de wijze waarop Weber erin slaagt de zinderende energie van dit
unieke, eigenzinnige leven invoelbaar te maken, heeft ze de Buchpreis
zonder meer verdiend.’ – Berliner Zeitung

Schrijfster en vertaalster Anne Weber (1964) is in

in Parijs. Ze vertaalt zowel uit het Duits in het Frans
als andersom. Haar roman in versvorm Annette, een
heldinnenepos werd bekroond met de Deutscher

‘Wat een leven. Wat een vrouw.
En ja – wat een boek.’
– Buch der Woche
13 JANUARI 2022
HARDCOVER
224 PAG.
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NUR 302
ISBN 978 90 831468 6 7
€ 23,99
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CAP E-BOOK € 16,99
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Buchpreis 2020.
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EDITH BROUWER

DE LETTERKAST

Tentoonstelling in museum Het Schip
in Amsterdam

Grafica Fré Cohen (1903-1943) groeit op in een socialistisch arbeidersgezin
in Antwerpen en Amsterdam. Al jong blijkt dat Fré aanleg heeft om te
tekenen en ze wil dan ook niets liever dan haar talent ontwikkelen. Vanzelfsprekend is dat echter niet in die tijd: vrouwen strijden voor stemrecht, worden geacht te trouwen en te stoppen met werken, en in de jaren
na de Eerste Wereldoorlog is Europa nog behoorlijk ontwricht.
In de jaren twintig waait er desondanks een optimistische wind in Amsterdam, en de Socialistische Internationale en de vredesbeweging brengen
jongeren uit heel Europa bij elkaar. In deze kringen blijft het talent van
Fré niet onopgemerkt en begint ze affiches, boekomslagen en brochures
te maken. Wanneer in de jaren dertig de economische crisis toeslaat en
het fascisme opkomt, wordt Fré steeds meer geconfronteerd met haar
Joodse achtergrond, tot ze haar werk niet langer openlijk kan doen en
moet onderduiken.
In De letterkast reconstrueert Edith Brouwer het leven van Fré Cohen. Ze
schetst niet alleen een prachtig portret van een bevlogen kunstenaar
maar ook een beeld van de jaren twintig in Amsterdam, gevolgd door de
dreiging en de vernietigende kracht van het fascisme.

Edith Brouwer (Zwolle, 1968)
studeerde Culturele Studies aan
de Universiteit van Amsterdam.
Ze is lino-kunstenaar, en in haar
atelier in Amsterdam maakt zij
linoleumdrukken. Daarnaast
organiseert zij diverse culturele
evenementen. De letterkast is
haar debuutroman.

Fré Cohen groeide op in de periode dat de Amsterdamse School
furore maakte. Zij deelde de idealen en de stijl van deze beweging. Evenals de architecten van de Amsterdamse School was Fré Cohen
steeds op zoek naar vernieuwende vormen en technieken.’
– Alice Roegholt, directeur museum Het Schip

© Jaap Vrenegoor

De afgelopen jaren was werk van
Fré Cohen te zien op de tentoonstellingen
Vermoorde kunst in Elburg en Meesterlijke
vrouwen in Schiedam
In november 2021 opent een tentoonstelling
gewijd aan het werk van Fré Cohen in
museum Het Schip in Amsterdam

• Boekenleggers
• Lezingen
• Etalagemateriaal
• Leesexemplaren

2 NOVEMBER 2021
PAPERBACK MET FLAPPEN
192 PAG.
12,5 X 20 CM
NUR 301
ISBN 978 90 831663 0 8
€ 22,99
ISBN E-BOOK 978 90 831663 1 5
CAP E-BOOK € 15,99
OMSLAGONTWERP NANJA TOEBAK
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TINEKE HENDRIKS

DE ZEE, DE ZEE ALLEEN
Solotentoonstelling in Museum
Tromp’s Huys op Vlieland

Het is 1875 als de Noorse Betzy Berg richting Lapland vertrekt, een leven
van reizen en schilderen tegemoet. Omdat haar ouders geen geld hebben voor een kunstopleiding, ontwikkelt ze haar talent op eigen kracht.
Ze reist naar München en Den Haag, waar ze een leermeester vindt in
Hendrik Mesdag die haar samen met zijn vrouw Sientje onder zijn hoede
neemt. Betzy is echter te eigenzinnig voor een rustig bestaan in de Haagse kunstwereld, ze gaat liever op walvisjacht.
Tineke Hendriks (Den Haag, 1949)
begon haar schrijvende leven na
een carrière in de hulpverlening
met korte verhalen over haar
dochters en haar tuin. Ze schreef
zes jeugdboeken, die werden vertaald in het Duits en het Koreaans,

In haar avontuurlijke leven lijkt geen plaats voor een echtgenoot, totdat
ze trouwt met de Nederlandse Gooswinus Akersloot. Ze vestigen zich op
Vlieland, waar haar atelier uitkijkt op de Zuiderzee. Ze blijft onvermoeibaar schilderen en reizen. In haar eentje zwerft ze langs de Europese
kust, van de Noordkaap tot Napels en terug. Waar ze ook komt, schildert
ze de zee, het liefst in een vliegende storm.
De zee, de zee alleen is een sprankelende roman over het avontuurlijke
leven van de Noorse kunstschilder Betzy Akersloot-Berg (1850-1922).

en de roman Beminde zusters.

20 JANUARI 2022
PAPERBACK MET FLAPPEN
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NUR 301
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€ 23,99
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CAP E-BOOK € 16,99
OMSLAGONTWERP MARISKA COCK

Ter gelegenheid van de honderdste
sterfdag van Betzy Akersloot-Berg in 2022 is
er een tentoonstelling in het Tromp’s Huys,
i.c.m. lezingen en andere activiteiten
op Vlieland
Werk van Betzy Akersloot-Berg maakt
deel uit van de tentoonstelling Wanderlust,
die in april 2022 opent in het
Dordrechts Museum
© Chris van Houts

• Boekpresentatie
op Vlieland
• Lezingen
• Ansichtkaarten
• Leesexemplaren

9 789083 146898
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RACHEDA KOOIJMAN
VOSSENJACHT

‘Brutaal, sexy en spraakmakend.’
– Janneke Jonkman

Nadia Smits is half-Nederlands, half-Marokkaans
en alleen door haar moeder opgevoed. Haar Marokkaanse vader speelde nooit een rol in haar leven, en
als kind vertelde ze iedereen dat ze half-Spaans
was. Liever liegen, dan worden aangezien voor een
Marokkaan.
Nadia is gaan geloven dat ze door die afwezige vader zelf ook daadwerkelijk maar een half mens is,
maar dat nare gevoel weet ze goed weg te stoppen
achter haar vrije, losbandige levensstijl. Onder aansporing van Reyn, met wie ze een huis en vaak ook
het bed deelt, begint ze aan een zoektocht naar
haar verleden.
Als ze haar vader vindt en vervolgens met Reyn
naar Marokko vertrekt, komt Nadia’s leven compleet op z’n kop te staan.

Racheda Kooijman zet die zaken op scherp
die we voor lief hebben genomen, want als het
er aan de buitenkant goed uitziet, dan zal het toch
wel goed zijn? Een prachtig boek met een urgente zoektocht die de wonden van onze tijd pijnlijk
blootlegt.’ – Sarah Domogala, auteur van Trouw

• Leesexemplaren
• Advertentie in
de Boekenkrant
• Ansichtkaarten
• Socialmediacampagne

Racheda Kooijman (Amsterdam, 1975) volgde de

als journalist, copywriter en bladenmaker. Ze groeide
© Frank Ruiter

‘Brutaal, sexy en spraakmakend. Een Marokkaans-Nederlandse
coming-of-age over een ontworteld meisje op zoek naar haar
roots.’ – Janneke Jonkman, auteur van Vederlicht

HBO-opleiding Tekstschrijven en werkte jarenlang

op zonder vader en ontmoette hem pas op haar
vijfentwintigste voor het eerst. Die ontmoeting zette
haar aan tot het schrijven van haar debuutroman

9 SEPTEMBER 2021
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Vossenjacht.
9 789083 146850
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BOLU BABALOLA
LIEFDE IN KLEUR

‘Babalola’s proza sprankelt.’
– The New York Times

Een hooggeboren Nigeriaanse godin voelt zich onderdrukt en niet gewaardeerd door haar populaire geliefde; ze verlangt ernaar echt gezien
te worden.
Een jonge zakenvrouw probeert een grote sprong te maken in haar bedrijf,
en een nog grotere sprong in haar liefdesleven.
Een machtige Ghanese afgevaardigde wordt gedwongen te kiezen tussen
de principes van haar familie of het volgen van haar hart.
Of ze nu bevangen raken door de passie van liefde op het eerste gezicht,
of zich realiseren dat eigenliefde belangrijker is: de personages in deze
kleurrijke verhalen proberen ieder voor zich te begrijpen waarom de liefde
hen zo in haar greep houdt. Door op een speelse manier te wisselen tussen verschillende perspectieven, continenten en historische periodes
viert Liefde in kleur de romantiek in al haar verschijningsvormen.
Bolu Babalola heeft de mooiste liefdesverhalen uit de wereldgeschiedenis
en de mythologie verzameld en ze levendig en met veel opvallende details
herschreven. Hoewel haar focus ligt op de magische volksverhalen uit
West-Afrika, laat Babalola ook iconische Griekse mythen, oude legenden
uit het Midden-Oosten en verhalen uit landen die niet langer bestaan
herleven.

Een sensuele hervertelling van oude liefdesverhalen. Van Nefertiti
tot Sheherazade tot Thisbe, lezers vinden in deze collectie bekende personages en ontdekken nieuwe heldinnen uit het oeroude verleden. Elke hervertelling, prachtig gerealiseerd door Babalola, ademt
hedendaagse verbeeldingskracht, wat zorgt voor weelderige verhalen
over eenzaamheid, verlangen en liefde.’ – Esquire

Bolu Babalola (1991) is een BritsNigeriaanse auteur, televisieschrijver
en journalist. Haar verhalenbundel
Liefde in kleur verscheen in 2020
en werd meteen een Sunday
Times bestseller. Ze schrijft onder
meer voor Cosmopolitan en Stylist.

• Uitgave i.s.m.
Oxfam Novib
•S
 ocialmediacampagne

‘Prachtig en met heel veel plezier geschreven. Bolu Babalola is een
ster.’ – Meg Cabot
‘Hier vinden we liefde als vrijheid, liefde als diepe vreugde. Zolang Bolu
Babalola erover schrijft, zal er altijd romantiek zijn.’ – Jessie Burton

‘DE FOCUS OP DE EMPOWERMENT VAN
ZWARTE VROUWEN ZAL VEEL LEZERS VAN
LIEFDESVERHALEN AANSPREKEN.’ – USA Today

Bolu Babalola is gekozen tot een van
Forbes’ 30 Under 30

1 DECEMBER
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CAP E-BOOK € 16,99
OORSPRONKELIJKE TITEL LOVE IN COLOR
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NIEUWE
GEBONDEN
EDITIE

HERVERTELLINGEN VAN
OUDE MYTHEN

MADELINE MILLER

EEN LIED VOOR ACHILLES

Madeline Miller brengt de oudheid
sprankelend tot leven in een eigentijdse,
spannende roman, geïnspireerd op
de Ilias.

Voor de liefhebbers van De stilte van
de vrouwen van Pat Barker en Mythos
van Stephen Fry

VERSCHIJNT
VOORJAAR 2022
De Noorse mythologie
herverteld vanuit de heks
Angrboda, de vrouw van Loki.

In een van de beroemdste Griekse mythen verraadt
Ariadne haar vader, koning Minos, door Theuseus te
helpen de Minotaurus te verslaan. Theseus op zijn
beurt verraadt Ariadne. Dit is haar verhaal.

De jonge prins Patroclus is verbannen naar het
koninkrijk van Phthia en groeit daar op met godenzoon Achilles. Ondanks hun verschillen raken de
jongens innig bevriend, tot woede van Achilles’
moeder Thetis, een wrede zeegodin.
Als de mooie Helena van Sparta wordt ontvoerd
door de Trojaanse prins Paris, verklaren de Grieken
Troje de oorlog. Dit is de kans voor Achilles om datgene wat hem door de goden is beloofd op te eisen:
eeuwige roem en onsterfelijkheid.
De zachtaardige Patroclus, verscheurd door liefde
voor en angst om zijn vriend, gaat met hem mee. Zij
weten niet dat het lot hen tot het uiterste zal testen.
Een lied voor Achilles is het meeslepende verhaal van
de legendarische oorlog tussen de Grieken, het verhaal van goden en godinnen, van wrok en van wraak.

Een episch feministisch verhaal […] meeslepend vanaf de eerste pagina.’ – The Bookseller
REEDS VERSCHENEN | PAPERBACK MET FLAPPEN | 352 PAG.
15 X 23 CM | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 84 0 | € 24,99

Prachtig [...] Miller weet de intensiteit en
toewijding van adolescentenvriendschap te
vangen in helder proza.’ – Washington Post
‘Prachtig beschrijvend en hartverscheurend lyrisch
[...] Je zult niet veel liefdesverhalen vinden die zo
gevoelig en intuïtief zijn.’ – Daily Mail

BEKROOND MET
DE ORANGE PRIZE

‘Het beste boek dat ik het afgelopen jaar heb
gelezen.’ – J.K. Rowling

Op veler verzoek in
groot formaat hardcover
met stofomslag
Miller geeft een feministische draai aan een mythisch
verhaal, dat ook voor lezers zonder gymnasiumdiploma
een groot genoegen om te lezen is.’ – VPRO Boeken
REEDS VERSCHENEN | HARDCOVER MET STOFOMSLAG | 384 PAG. | 15 X 23 CM
NUR 302 | ISBN 978 94 92086 82 2 | € 23,99

Madeline Miller studeerde Latijn en Oudgrieks, en
geeft les in beide vakken. Ze debuteerde in 2012 met
Een lied voor Achilles. De roman verscheen in meer
dan 30 landen in vertaling, en werd gevolgd door

2 SEPTEMBER 2021
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de internationale bestseller Circe.
9 789083 166353
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LEESCLUB KLASSIEKERS
VAN UITGEVERIJ ORLANDO
Hebt u ze allemaal op voorraad? Vraag uw
vertegenwoordiger naar de speciale actiekorting.

VITA SACKVILLE-WEST
EEN GELATEN LEVEN

‘Een boek vol stil genot.’
– NRC Handelsblad

Henry Holland is op 90-jarige leeftijd gestorven.
Zijn zes kinderen zitten bij elkaar en buigen zich
over de vraag: wat doen we met moeder?
Lady Slane heeft echter voor het eerst van haar leven
eigen plannen. Plannen waarin ze geen rekening
houdt met haar kinderen en kleinkinderen. Ze trekt
zich terug uit de dameskransjes en liefdadigheidsinstellingen waar ze haar leven lang haar tijd aan
besteedde en huurt een huisje in Hampstead.
Haar kinderen en kleinkinderen mogen alleen op
bezoek komen als ze worden uitgenodigd, en Lady
Slane vindt ongekende rust, samen met haar oude
Franse kamenier en een aantal excentrieke mensen op leeftijd uit de buurt. Lady Slane geniet van
een dromerige sereniteit, die haar past als een
handschoen.
Een gelaten leven verscheen voor het eerst in 1931,
maar leest nog even sprankelend en modern als
destijds.

•V
 erfilmd als All passion spent
• Gemoderniseerde vertaling
• Lezingen over Bloomsbury
i.s.m. kunsthistorica Karin
Haanappel

De Engelse schrijfster Vita Sackville-West (1892-

In januari 2022 gaat
Orlando’s Leesclub van start.
Ook in uw boekhandel?

•L
 ive en online bijeenkomsten
• Leesclubdossiers
• Posters, boekenleggers,
ansichtkaarten

1962) is vooral bekend geworden door de beroemde
tuinen die ze creëerde bij Sissinghurst Castle in
Kent. Ze leefde een aristocratisch leven en wordt

MET EEN VOORWOORD VAN
JOANNA LUMLEY

11 NOVEMBER 2021
HARDCOVER
224 PAG.
12,5 X 20 CM.
NUR 302
ISBN 978 90831663 3 9
€ 23,99
ISBN E-BOOK 978 90 831663 4 6
CAP E-BOOK € 16,99
OORSPRONKELIJKE TITEL ALL PASSION SPENT
VERTAALD DOOR M. LINDENBURG
OMSLAGONTWERP MARISKA COCK

ook herinnerd door haar affaire met Virginia Woolf.
9 789083 166339

16

UITGEVERIJ ORLANDO

17

ALICE HOFFMAN

MAGISCHE LESSEN

De magische heksen-trilogie van rasverteller en
internationale bestsellerauteur Alice Hoffman

Al eeuwenlang zijn de Owens-vrouwen vervloekt: iedere man die op hen
verliefd wordt gaat dood. In een onvergetelijk verhaal waarin een eeuwenoude vervloeking wordt teruggeleid naar de bron, vertelt Alice Hoffman
de geschiedenis van Maria Owens, die in Salem wordt beschuldigd van
hekserij. Zij is de matriarch van de lijn van krachtige vrouwen uit de familie
Owens, die schitterden in Magische praktijken en Magische regels.
De bloedlijn begint in de zeventiende eeuw bij Maria, wanneer zij als baby
wordt achtergelaten in een besneeuwd veld op het platteland. Als Hannah
Owens zich over haar ontfermt, komt Maria van alles te weten over de
‘Naamloze Kunsten’. Hannah ziet dat Maria een gave heeft en ze leert het
meisje alles wat ze weet over geneeskrachtige kruiden.
Als Maria wordt bedrogen door de man die haar zijn liefde heeft verklaard, spreekt ze de vervloeking uit die haar familie zal achtervolgen en
leert ze de magische lessen die ze de rest van haar leven met zich mee
zal dragen. Liefde is het enige wat ertoe doet.

Alice Hoffman (1952) is een van
Amerika’s meest geliefde schrijvers.
Ze publiceerde onder andere de
historische romans De duivenhoudsters en De wereld die we
kenden. Haar romans over de
Owens-zussen Magische praktijken
en Magische regels worden

Hoffman schrijft prachtig over de natuur en ze geeft haar plot
vorm als, tja, een heks, waarbij ze haar lezers betovert om zo snel
mogelijk de pagina’s om te slaan […] Op overtuigende wijze roept ze
een verleden op dat nog steeds actueel is.’ – The Boston Globe

verfilmd voor HBO.

‘Hartverscheurend en hart-helend […] intens en prachtig […]
Een indrukwekkend verhaal waarin liefde, geschiedenis en gruwelen
evenredig zijn verdeeld. Van begin tot eind waanzinnig meeslepend.’
– Bookpage

© Deborah Feingold

‘In Hoffmans schitterende proza laat zij kundig zien dat de manier waarop mensen met hun talent omgaan, onzelfzuchtig of egocentrisch,
ongelofelijk veel invloed heeft op heel veel levens en dat je dus altijd
voor moed zou moeten kiezen, en dat liefde het enige antwoord is.’
– Booklist

• Leesexemplaren
• Boekenleggers
• Advertentie in de Boekenkrant
• Socialmediacampagne
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OORSPRONKELIJKE TITEL MAGIC LESSONS
VERTAALD DOOR SASKIA PETERZON-KOTTE
OMSLAGONTWERP BIJ BARBARA

9 789083 166360
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ALICE TARBUCK

EEN BETOVERING IN DE NATUUR
Een gids voor eenentwintigste-eeuwse
magie, en een ontdekkingstocht door de
geschiedenis van hekserij
We kennen heksen als voetnoten in de geschiedenis – van middeleeuwse heksen die op de brandstapel belandden tot de opleving van hekserij
in de jaren zeventig. Maar langzaam treden ze uit de schaduwen van het
verleden. Heksen zijn terug. Ze zijn feministisch, onafhankelijk, geïnteresseerd in selfcare en in zorgen voor de aarde.

Dr. Alice Tarbuck werkt als wetenschapper aan de University of
Dundee, Schotland. Zij deed
onderzoek naar hekserij en ze is
oprichter van Toil and Trouble,
waar ze cursussen voor hedendaagse heksen organiseert. Ze
publiceerde eerder poëzie.

In Een betovering in de natuur beschrijft Alice Tarbuck wat het betekent
om een hedendaagse heks te zijn. Waar ‘heks’ voorheen een gevaarlijke
– en vaak dodelijke – beschuldiging was, gebruiken mensen de term nu
vol trots om zichzelf te definiëren. Terwijl de wereld om ons heen steeds
complexer wordt en we geconfronteerd worden met een ecologische,
maatschappelijke en wereldwijde gezondheidscrisis, beleeft hekserij een
heropleving. Magie is terug!
Alice Tarbuck beschrijft wat zij ‘intersectionele en toegankelijke’ hekserij
noemt – de magie die je ook kunt vinden in een verwilderd stukje berm
in de stad; of je nu man of vrouw bent; door de natuur kunt zwerven of je
huis niet uit kunt. Maand na maand leidt Alice Tarbuck je door alledaagse
magie voor buitengewone tijden.

Voor mij heeft het woord “heks’’ altijd geklonken als spannend,
stoutmoedig en onafhankelijk. Het lijkt een scheldwoord, maar
wij reclaimen dat en laten zien dat het juist staat voor iets krachtigs.’
– Susan Smit in Flair

14 OKTOBER 2021
PAPERBACK
336 PAG.
14 X 21,5 CM
NUR 725
ISBN 978 90 831663 8 4
€ 23,99
ISBN E-BOOK 978 90 831663 9 1
CAP E-BOOK € 16,99
OORSPRONKELIJKE TITEL A SPELL IN
THE WILD: A YEAR (AND SIX CENTURIES)
OF MAGIC
VERTAALD DOOR JACQUELINE SMIT
OMSLAGONTWERP JOYCE ZETHOF
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© Jamie Drew

Een jaar leven met de natuur,
met de seizoenen, met de maan – inclusief
spreuken en rituelen

9 789083 166384
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NANCY OLTHOFF
DE ACHTBAANTESTER

© Chris van Houts

Nancy Olthoff debuteerde in 2020 met
de roman De achtbaantester: een hartverwarmende en tragikomische roman
over rouwverwerking, anders zijn en
loslaten.
Je kunt niet anders dan de licht
autistische antiheld Herman in
je hart sluiten […] Knap debuut vol
humor en mededogen.’ – ZIN
‘Een prachtig verhaal over vergeten
trauma’s, liefde, warmte en rouw.’
– Top 10 Beste debuutromans van de
afgelopen jaren van besteboekentips.nl

DAAR PRATEN WIJ NIET OVER
•E
 en indringend verhaal over verstikkende
familiegeheimen
Beeldend geschreven en pijnlijk eerlijke familiegeschiedenis, die treffend laat zien hoe lang een beladen verleden
kan doorwerken in volgende generaties.’ – Judith Koelemeijer
PAPERBACK | 224 PAG. | € 21,99 | ISBN 978 94 93081 88 8

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

•V
 anaf 1 juni 2021 tentoonstelling in het
Rijksmuseum Amsterdam over slavernij
De smeekbede tintelt van het verteltalent en het
schrijfplezier [...] een ontroerend en aangrijpend
verhaal over twee vreemde lotgenoten.’ – De Limburger
‘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
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PAPERBACK | 224 PAG. | € 20,00
ISBN 978 94 93081 53 6

TYNKE
HIEMSTRA
ROOK

Een klein en belangrijk
verhaal over #MeToo
[...] Minutieus neemt
Hiemstra de impact onder
de loep op een gezin dat
wordt meegezogen in de
tornado. Altijd zal er een
restje twijfel blijven, schrijft
ze, het wordt misschien
nooit meer helemaal veilig.
Dapper.’
– Marjolijn de Cocq in
Het Parool
‘Wauw! Wat een boek.
Over hoe genadeloos
publieke veroordeling
kan zijn. #chapeau.’
– Gerda Aukes,
Boekhandel Den Boer
‘Genuanceerd, indringend
en dapper debuut: de film
Jagten in boekvorm.’
– Stella Bergsma

ISBN 978 94 93081 75 8 | € 21,50

FROUKJE SANTING
MERAL

Zeventien jaar woonde en werkte
correspondent Froukje Santing
in Turkije, waar ze een Turkse man
trouwde en een Turks-Nederlandse dochter kreeg. Ze debuteerde in 2020 als romanschrijfster met Meral, over een TurksNederlandse huisarts wier gezin
gemangeld raakt door de striktere Turkse normen en waarden
van haar echtgenoot.
Zoals Santing zich voor
dit verhaal inleefde in het
geloof, de hoop en de liefde
van verschillende generaties
Turkse Nederlanders, is meer
dan vakkundig.’
– NRC Handelsblad
‘We prijzen de stijl en vorm die Santing heeft gekozen om
lezers inzicht te geven in de dilemma’s waar mensen mee
worstelen. Informatief, toegankelijk, begrijpelijk, fijnzinnig
en met veel mededogen.’ – Nieuwsblad van het Noorden
PAPERBACK | 224 PAG. | € 21,50 | ISBN 978 94 93081 64 2
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NAJAAR 2021
* reeds aangeboden

JULI
Ayesha Harruna Attah – Het diepe blauw*
Sarah Moss – Zomerwater*
AUGUSTUS
Rita Mae Brown – Rubyfruit Jungle*
Carmen Laforet – De nieuwe vrouw*
SEPTEMBER
Racheda Kooijman – Vossenjacht
Monique Roffey – De meermin van Black
Conch*
OKTOBER
Alice Tarbuck – Een betovering in de natuur
NOVEMBER
Edith Brouwer – De letterkast
Vita Sackville-West – Een gelaten leven
DECEMBER
Bolu Babalola – Liefde in kleur
JANUARI 2022
Tineke Hendriks – De zee, de zee alleen
Anne Weber – Annette, een heldinnenepos
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