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de momenten die
ertoe doen

Kosmos

Rudolph is al meer dan 20 jaar
de meest geliefde bakker
op de Nederlandse televisie

10 jaar
Rudolph
trakteert!

KOSMOS \
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Rudolph's 130 nieuwe
bakrecepten

Onweerstaanbaar van de Meester Patissier
MARKETING \
→ Samenwerking 24Kitchen met
o.a. tv-commercials
→ Retailadvertenties
→ Aandacht op tv en radio
→ Socialmediacampagne
→ Aandacht in print- en
onlinemedia
→ Plafondhangers
36.000 volgers

MEER DAN

200.000

EXEMPLAREN
VER
KOCHT

INHOUD \

Zeg je bakken, dan zeg je Rudolph van Veen. De Meester
Patissier weet als geen ander hoe je oogstrelend lekkere cakes,
koekjes, taarten en vers brood maakt. In Rudolph's Bakery 2 deelt
hij 130 bakcreaties en is zijn oneindige liefde voor zoete
en hartige juweeltjes meegebakken. Bovendien staat dit dubbeldikke bakboek boordevol persoonlijke extra’s. Met Rudolph’s
makkelijke uitleg, gouden regels voor succesvol bakken en
handige baktips huppelt iedereen als een meesterbakker door
de keuken.

AUTEUR \
Rudolph van Veen is Meesterkok en
Meester Patissier. Zijn programma
Rudolph’s Bakery op 24Kitchen telt inmiddels zeven seizoenen en hij heeft meerdere bestseller-boeken en een gigantisch
off- en online bereik.

Verschijningsdatum
5 oktober 2021
Titel Rudolph's Bakery 2
Ondertitel 130 nieuwe bakrecepten van
Rudolph van Veen
Auteur Rudolph van Veen
Uitvoering gebonden met linnen rug
Formaat 22 x 27,2 cm
Omvang 368 pagina’s
Prijs € 34,99
ISBN e-book 9789021586939
Prijs e-book € 19,99
NUR 440
ISBN folio 9789021586632

De hit op
kookkanaal njam!
in Vlaanderen en
Nederland

ellemieke_vermolen
105.000 volgers

KOSMOS \
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Gezond & familyproof
met Ellemieke

Het kookboek waarop alle ouders wachten!
MARKETING \
→ Socialmediacampagne
→ Influencersmailing
→ Receptpublicaties en interviews
in gezondheids- en lifestylemagazines en online

Omslag volgt

→ Reviewmarketing

INHOUD \

Ook fitgirls worden mama! En laten de meeste kids nou geen zin
hebben in een boerenkoolsmoothie. Met Ellemieke toveren ook
drukke super-moms zo een voedzame maaltijd op tafel.
Van snelle tussendoortjes tot kidsproof hoofdgerechten en van
healthy smoothies met extra veggies tot lekkere baksels. Binnen
30 minuten zit de hele familie aan tafel. Met als bonus
Ellemiekes tips om op een ongedwongen, speelse manier van
de kinderen chefs in spe en groentesmulpaapjes te
maken.

AUTEUR \
Ellemieke Vermolen is actrice, presentatrice en kookboekenschrijfster. Dagelijks
deelt ze op social media en online
kookkanaal njam! voor én samen met
haar kinderen de passie voor gezond en
lekker eten.

Verschijningsdatum
9 november 2021
Titel Lekker gezond!
Ondertitel Het makkelijke familiekookboek
Auteur Ellemieke Vermolen
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 24,5 cm
Omvang 208 pagina’s
Prijs € 25,99
NUR 440
ISBN folio 9789021586410

Grip op koolhydraten (GOK) is een bewezen
succesvolle methode die helpt om van
klachten als overgewicht, weinig energie
en stemmingswisselingen af te komen.

250.000
boeken
verkocht!

Lezers over de eerdere boeken
van Yvonne Lemmers

9789021564555

Al meer dan
250.000 mensen
vielen af en
gingen gezonder
leven met GOK

9789021570600

'In 5 maanden viel ik ruim
10 kilo af met het
voedingsprogramma van
Grip op Koolhydraten,
zonder dat ik één
dag honger had.'
‘Mijn oma, mijn moeder en
ik hebben allemaal
gegokt met succes! Mijn
oma heeft al heel lang
diabetes type 1 en is heel
erg vooruit gegaan.
[...] Hoeft lang niet meer
zoveel insuline te
spuiten als voorheen.’

KOSMOS \
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Twee grote trends
in één

Snel en simpel koolhydraatbeperkt koken
MARKETING \
→ Publicaties in online- en
printmedia
→ Betaalde socialmediacampagne via Facebookpagina
GOK
→ Reviewmarketing
→ influencercampagne
24.000 likes
4.500 volgers

BESTSELL

ER

ALLERT

BE

STS

INHOUD \

Al meer dan 250.000 mensen vielen af met Grip op
Koolhydraten (GOK) van diëtist Yvonne Lemmers. Door het
populaire koolhydratenuurtje houdt men deze bewezen
succesvolle methode wél vol en krijgen mensen met
diabetes, overgewicht, een chronische ziekte of iedereen die gewoon wat kilo’s kwijt wil een gezonde leefstijl. Dit boek maakt GOK
nóg toegankelijker: met meer dan 90 snelle en simpele
recepten en 28 handige dagmenu's zit je in 30 minuten aan
tafel en sta je met een verzadigd gevoel weer op!

ELLER

AUTEUR \
Yvonne Lemmers is diëtist. Ze ontwikkelde Grip op Koolhydraten (GOK): een
bewezen methode die helpt om van overgewicht, weinig energie en stemmingswisselingen af te komen. Yvonne begeleidt
mensen die willen afvallen en verkocht
ruim 250.000 boeken.

Verschijningsdatum
28 september 2021
Titel Grip op koolhydraten - snel & simpel,
in 30 minuten op tafel
Auteur Yvonne Lemmers
Uitvoering paperback
Formaat 19 x 24,5 cm
Omvang 192 pagina’s
Prijs € 22,50
NUR 443
ISBN folio 9789021582597

Het
lekkerste
van de
Franse
bakker...

9789021568591

9789021574332

meer dan
35.000 ex.
verkocht

9789021578620

KOSMOS \
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Franse taartjes,
groot en klein

Voor alle fans van viennoiserie en patisserie
MARKETING \
→ Posters beschikbaar
→ Publiciteit in dagbladen,
print- en onlinemedia
→ Socialmediacampagne
→ Receptkaarten met andere
Kleine taartjes ter crosspromotie

INHOUD \

Na het succes van de kleine taartjes gaat de nieuwste Kleine
taartjes over de echte originele Franse versies: alle heerlijkheden die je bij de Franse bakker vindt, zoals de croissant, pain
au chocolat, chausson de pommes, brioche, eclair, Tropézienne,
beignet en meer. Volop nieuwe bakinspiratie dus, met een flinke
snuf Frankrijk, van Petit gâteau, de leukste patisserie van
Amsterdam.
#\

We zijn in een klap verliefd én verslaafd
geworden aan de kleine taartjes van Petit
gâteau. – Yvette van Boven

AUTEUR \
Petit gâteau is de enige écht Franse
patisserie in Amsterdam van Meike
Schaling en Patrice Andrieu.

Verschijningsdatum
9 november 2021
Titel Franse taartjes, klein en groot
Ondertitel De lekkerste klassiekers uit de
patisserie & boulangerie
Auteur Meike Schaling
Uitvoering gebonden
Formaat 15 x 23 cm
Omvang 160 pagina’s
Prijs € 18,50
ISBN e-book 9789021588346
Prijs e-book € 9,99
NUR 440
ISBN folio 9789021588292

Op basis
van de
seizoenen en
100% vegan

Met bekende
en nieuwe
klassiekers

Heerlijk,
feestelijk
kookboek
voor de
thuiskok

KOSMOS \
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Maartje Borst, het vegan
antwoord op Yvette,
Nigella, Delia & Donna
MARKETING \
→ Recepten en interviews in fooden lifestylemagazines en blogs
→ Reviewmarketing

Vegan Bak
Bestseller!

9789021577166

9789021569826

9789021584485

INHOUD \

Steeds meer mensen ontdekken dat vegan eten niet alleen goed is
vanuit duurzaam oogpunt, maar dat plantaardig eten gewoon
het hele jaar door heerlijk is. Maartje Borst liet zich voor dit feestelijke boek inspireren door seizoensproducten. Van groene
asperges met scrambled tofu of vegan paella, tot porcini-notenpasta
en sticky gingerbread toffee pudding. Vertrouwde recepten met een
twist, voor de echte foodie. Of je nu vegan, vega of flexi bent
Maartje Borst en Lisette Kreischer maken samen al lange tijd
succesvolle vegan kookboeken, waaronder de lieveling van bakfans
Taart ende Koeck, MAN.EAT.PLANT en FAMily.EAT.PLANT.

Verschijningsdatum
23 november 2011
Titel Elke dag feest
Ondertitel Koken volgens de seizoenen 100% vegan
Auteur Maartje Borst
Fotografie Lisette Kreischer
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 24,5 cm
Omvang 256 pagina’s
Prijs € 32,50
ISBN e-book 9789021588995
Prijs e-book € 12,99
NUR 440
ISBN folio 9789021588964

VA

HE F

ERRE
N ST NC

NIVEN
EN
VIRGINIE
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De lekkerste
groentemenu's
om thuis te koken

MARKETING \
→ Socialmediacampagne
→ Reviewmarketing

I
ENOM NEE

RD

G

→ Recept- en interviewpublicaties
in food- en lifestylemagazines,
blogs en dagbladen

D

G

KOOKBOEK
VAN HET JAAR
EN
O MINEER

9789021564722
AUTEUR \
Niven Kunz is Nederlands jongste
Michelinchef en samen met Virginie de
motor achter hun nieuwe restaurant
Tryptique. Als chef met roots in het
Westland zijn groenten zijn specialiteit.
Zijn kookfilosofie is 80% groenten,
20% vis of vlees.

INHOUD \

In Groente menu's van Niven Kunz en Virginie van Bronckhorst,
vind je de leukste voor, hoofd-, en nagerechten met sterrentouch, om thuis zelf te koken. Verrassend makkelijk en
bijzonder tegelijk. Voor vrienden, of voor met z’n twee, voor
die momenten dat je lekker uit wilt pakken. Niet vega (kan wel), wel
met groenten als de absolute ster. Met dit boek laten
Niven & Virginie zien hoe je, ook zonder sterren, thuis kunt toveren
met groente.

Verschijningsdatum
2 november 2021
Titel Groente menu's
Ondertitel Etentjes voor thuis van
Nederlands beste groentechef
Auteurs Niven Kunz & Virginie van
Bronckhorst
Uitvoering gebonden
Formaat 19,5 x 27 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 29,99
ISBN e-book 9789021588179
Prijs e-book € 19,99
NUR 440
ISBN folio 9789021588162

IT'S GOING TO BE A SM

HÉT CADEAU VOOR ALLE BBQ-LIEFHEBB

9789021577852

'man, man, man, wat een
knaller! Gewoon weer een
overtreffende gemaakt!'
- marcel de groot,
marketingmananegr libris

MOKEY SINT & X-MAS!

BERS – ZORG DAT JE ZE IN HUIS HEBT!

9789021562292

9789021568881

9789021575957

9789021578644

VAN ALLE SMOKEYS WORDT

30% TIJDENS DE
FEESTDAGEN
VERKOCHT
HOLY SMOKE!

9789021564746

9789021565255

9789021568898

9789021570761

KOSMOS \
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De beste gerechten van
Black Smoke
BBQ’en als een pro, dat kan iedereen!

MARKETING \
→ Retailadvertenties
→ Socialmediacampagne
→ Reviewmarketing
→ Aandacht in print- en
onlinemedia
55.000 volgers

ERED BY
POW

SMOKEY
GOODNESS
PO

W E R ED BY

9789021570761

INHOUD \

Dit tweede kookboek van de populaire Black Smokerestaurants – vurige broertjes van Smokey Goodness
– belooft met fire, ice & BBQ-attitude weer volop feest! Niet alleen
vind je de allernieuwste, stoerste gerechten van dit geweldige BBQrestaurant in Rotterdam en Antwerpen om thuis zelf op
het vuur uit te proberen, maar ook de coolste cocktails en sterkste
verhalen. Met een extra vleug Rotterdamse charme: niet lullen, maar
BBQ’en!

AUTEUR \
BBQ-restaurants Black Smoke Rotterdam
en Antwerpen zijn in handen van Jord
Althuizen en Kasper Stuart. Eerder
verscheen van hen Black Smoke: BBQ,
Booze & Attitude.

Verschijningsdatum
26 oktober 2021
Titel Black Smoke 2
Ondertitel Fire, Ice & BBQ Attitude
Auteurs Jord Althuizen, Kasper Stuart
Uitvoering gebonden
Formaat 23 x 28,7 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 32,50
NUR 440
ISBN folio 9789021585093

20 KOSMOS \

Wagamama’s favorieten
Voor de thuiswok
MARKETING \
→ Socialmediacampagne
→ Receptpublicaties in food- en
lifestylemagazines en online
→ Reviewmarketing
632.000 likes
9500 volgers

INHOUD \

Verschijningsdatum
25 januari 2022
Titel Wagamama Your Way
Ondertitel Snelle flexrecepten voor
body + mind
Auteur Wagamama
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 23,5 cm
Omvang 208 pagina’s
Prijs € 20,NUR 440
ISBN folio 9789021590097

Van ’s werelds beroemdste noodlebar Wagamama verschijnt
dit najaar een geweldig nieuw kookboek met meer dan
70 heerlijke Asian-inspired dishes om thuis te
maken. Vanaf nu kan iedereen dus de beroemde Chicken
Katsu, Japanse pancakes of een goedgevulde pho of ramen zelf
op tafel toveren! Wagamama heeft in totaal 9 restaurants in
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Roermond en Antwerpen.

KOSMOS \
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De beste Bourdainbiografie

Up close & personal met Anthony’s producer
MARKETING \
→ Auteur beschikbaar voor
interviews
→ Socialmediacampagne
→ Perskit naar foodjournalisten,
foodbloggers en foodinfluencers
→ Interviews en publicaties
in dagbladen, food- en
lifestylemagazines en online

Inclusief
katern
met unieke
foto's

INHOUD \

Anthony Bourdains vaste producer, Tom Vitale, neemt ons in Over
de kook in ware Bourdain-stijl mee achter de schermen
van ’s werelds meest iconische foodprogamma’s, en
de chaos en gekte die bij het draaien in de meest exotische en
explosieve landen komt kijken. Vitale laat ons zien hoe het was
om te werken met deze absolute culi-held, die unedited
een stuk vertwijfelder en onzekerder was dan op tv. En die uiteindelijk zelfs voor zijn familie, vrienden en collega’s een raadsel bleef.

AUTEUR \
‘Als je ooit Anthony Bourdain op tv hebt
gezien, grote kans dat dit mijn shot was.’
Niemand kende Tony beter dan zijn
toegewijde crew, met zijn regisseur en
producer van het eerste uur, Tom Vitale
op de eerste rang. In de ruim zestien jaar
dat zij samen de wereld over reisden
was Tony zijn baas, vriend, held en soms
kwelgeest.

Verschijningsdatum
12 oktober 2021
Titel Over de kook
Ondertitel De wereld rond en achter de
schermen met Anthony Bourdain
Auteur Tom Vitale
Uitvoering paperback
Formaat 15,3 x 22,9 cm
Omvang 288 pagina’s
Prijs € 21,99
NUR 440
ISBN folio 9789021590042

Het nieuwe seizoensboek:
bak mee met tv!

KOSMOS \
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Heel Holland Bakt
voor elkaar
MARKETING \
→ Socialmediacampagne
→ Recepten en interviews in fooden lifestyleblogs en in print

Voorlopig omslag

→ Auteur in overleg beschikbaar
voor boekhandelsbezoeken

INHOUD \

Na een lang jaar thuis snakken we naar twee dingen: een beetje zon
en vrolijkheid én tijd voor elkaar! Dit nieuwste seizoensboek met als
gast-redacteur Heel Holland Bakt-winnaar Elizabeth
biedt precies dat: vrolijke, een tikje tropische – en volstrekt
originele – bakrecepten met een Caribische twist, die het leukste zijn
om te bakken voor elkaar. Daarnaast, als altijd, volop inspiratie vanuit de tent, met alle technische opdrachten van komend HHBseizoen. Bak mee met tv, de grote editie!
Met gastredacteur
Elizabeth!

9789021578088
Verschijningsdatum
16 november 2021
Titel Heel Holland Bakt voor elkaar
Ondertitel Verrassend, een tikje tropisch en
altijd lekker
Auteur Heel Holland Bakt, Elizabeth Lopez
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 24,5 cm
Omvang 160 pagina’s
Prijs € 24,99
NUR 440
ISBN folio 9789021584973

De nieuwe hit
van
Heel Holland Bakt!

500.000
kijkers

Seizoen 2
start
september
2021

KOSMOS \
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Heel Holland Bakt Kids
Het nieuwe kinderbakboek - deel 2

MARKETING \
→ Overhandigingsmoment met
winnaars in media
→ Retailadvertenties
→ Socialmediacampagne
→ Reviewmarketing
→ Recept- en interviewpublicaties
in food- en lifestylemagazines,
blogs en dagbladen

Voorlopig omslag

→ Sluit aan bij thema kinderboekenweek: Worden wat je wil

12.000 ex.
verkocht

INHOUD \

Heel Holland Bakt Kids was dit najaar een grote hit op tv. En met
een tweede seizoen voor de boeg is het tijd voor een nieuw
Heel Holland Bakt Kinderbakboek. Met geheel nieuwe
recepten en – net als bij het grote HHB-seizoensboek – inclusief
alle technische opdrachten uit de serie. Bak samen
koekjes, maak een over-de-top verjaardagstaart voor een kinderfeestje of lekkere (gezonde) traktaties voor in de klas. Leuk om te
doen, en jong geleerd is oud gedaan.

9789021571737
Verschijningsdatum
28 september 2021
Titel Heel Holland Bakt Kinderbakboek seizoen 2
Ondertitel De leukste bakrecepten voor
jonge thuisbakkers
Auteur Heel Holland Bakt, Anouk
Glaudemans
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 24,5 cm
Omvang 144 pagina’s
Prijs € 22,50
NUR 440
ISBN folio 9789021584478

GEGARANDEERD EEN
SUCCESVOLLE DECEMBERMAAND
MET DE ZOET E ZUSJES!

0
511.00

s
volger

ers
00 volg

34.50

‘Een gezellig sinterklaasverhaal van
nu, in de traditie van Dag Sinterklaasje
van Jacques Vriens en doet daar niet
voor onder!’
– Dorothé Cras, Utrechtse Kinderboekwinkel

vrol
kerstfeijesk

t!

HIE R T E KO O

9789043922487 / € 13,99

9789043922913 / € 22,50
Nooit meer boze gezichten aan tafel
met dit perfecte familiecadeau!
Groot 3D-omdraaiboek met de
kerst- en Sinterklaascover

P!
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Kerst vieren met de
Zoete Zusjes

Dé kinderboekenserie van dit moment
MARKETING \
→ PR-campagne gericht op
kidsmedia
→ Actieve promotie via De Zoete
Zusjes
→ Perskit naar influencers met
kids in de doelgroep
→ Betaalde socialmediacampagne

Meer da
120.000 n
e
in de ser x.
verkochtie
!

→ Retailadvertenties
→ Gratis POS-pakket: 3D
reuzenomkeerboek, poster en
kerstkaarten

‘Hallo!
Wij zijn de ZOET E ZUSJES
weer en vandaag gaan we wat
superleuks doen!’
INHOUD \

Het is bijna Kerstmis! Natuurlijk helpen de Zoete Zusjes mee
met het versieren van de kerstboom, vieren ze kerst op school, gaan
ze naar de kerstmarkt en spelen ze het kerstverhaal na. En dit jaar
gaan ze kerst vieren op een wel heel bijzondere manier: ze mogen
namelijk meedoen met de lichtjestocht en de levende kerststal in
de wijk. Maar er komt een grote sneeuwstorm aan! Zal het Saar en
Janna lukken om het kerstfeest te redden?
Met het nieuwste deel in de populaire kinderboekenserie van de Zoete Zusjes wordt het weer lekker lezen op de bank
met een dekentje, een beker warme chocolademelk en een zelfgebakken kerstkransje!

Verschijningsdatum
2 november 2021
Titel De Zoete Zusjes vieren kerst
Auteur Hanneke de Zoete
Illustrator Iris Boter
Uitvoering gebonden met glitter
Formaat 17 x 24 cm
Omvang 96 pagina’s
Prijs € 13,99
NUR 280
ISBN e-book 97890439230959
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789043923101
Prijs audioboek € 9,99
ISBN folio 9789043923088

Zwanger zijn
was nog nooit
zo lekker!

9789021579382

Van
Ouders
van Nu

9789021572239

9789021574127

bereikt maandelijks
ruim 2,2 miljoen
(aanstaande) ouders

9789021574097

Ouders van Nu
is dé expert voor
zwangeren en
jonge ouders
9789021578705

9789021574110

KOSMOS \
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Het beste voor je buik
Zwangerschap – gezond en lekker eten

MARKETING \
→ Mailing naar zwangere
vrouwen via database Ouders
van Nu
→ Perspakketten naar zwangere
BN’ers en influencers
→ Year-round
onlinemarketingcampagne
207.000 likes
75.000 volgers

AUTEUR \
Ouders van nu is al ruim vijftig jaar het
meest innovatieve blad voor jonge ouders.
Met een magazine, site, box, festival en
app informeert het blad maandelijks
meer dan 2,2 miljoen (groot)ouders in
Nederland en Vlaanderen.

INHOUD \

Een geweldige aanvulling op de succesvolle serie van de experts
van Ouders van Nu: een kookboek voor alle ouders in spe. Een
boek boordevol gezonde en lekkere gerechten voor tijdens
de zwangerschap en de eerste weken erna. Binnen een
halfuur staat er een lekkere maaltijd op tafel, die ook nog eens
voedzaam en gevariëerd is. Inclusief handige tips, good to
know-weetjes en antwoorden van de voedingsdeskundigen
van Ouders van Nu op de meest gestelde vragen van jonge ouders.

Kee Huidekoper is presentatrice en
actrice, maar bovenal ook de gedreven
foodblogger achter ketenstijd.nl. Met haar
veelzijdige gerechten weet ze niet alleen
haar eigen gezin te verrassen, maar ook
het grote publiek.

Verschijningsdatum
5 oktober 2021
Titel Eten voor twee
Ondertitel Recepten en tips voor tijdens de
zwangerschap
Auteur Ouders van Nu i.s.m. Kee
Huidekoper
Uitvoering hardcover
Formaat 17 x 24 cm
Omvang 128 pagina’s
Prijs € 20,99
ISBN e-book 9789021588896
Prijs e-book € 12,99
NUR 853
ISBN folio 9789021588827

30 KOSMOS \

Wat drijft de generatie
van Greta Thunberg?
MARKETING \
→ Publicaties in online- en
printmedia
→ Betaalde socialmediacampagne
→ Reviewmarketing
→ Influencercampagne
→ Samenwerking Youngworks
3.500 connecties
100.000 en
15.000 ex.
verkocht

9789021568911

9789021589015

AUTEUR \
Yvonne van Sark (Amsterdam) is expert in
jongerencommunicatie en schreef samen
met Huub Nelis de bestsellers Puberbrein
binnenstebuiten, Motivatie binnenstebuiten en Talent binnenstebuiten

INHOUD \
Verschijningsdatum
28 september
Titel Opgroeien terwijl de wereld
in brand staat
Ondertitel Hoe jongeren de weg naar een
duurzame toekomst versnellen
Auteur Yvonne van Sark
Uitvoering paperback, duurzame productie
Formaat 17 x 24 cm
Omvang 192 pagina’s
Prijs € 20,99
ISBN e-book 9789021584096
Prijs e-book € 9,99
NUR 854
ISBN folio 9789021584089

De coronacrisis heeft de klimaatcrisis meer dan ooit op de
kaart gezet. Steeds meer jongeren maken zich druk
om de opwarming van de aarde en de toestand van de natuur. Hoe
kunnen ouders met hun kind het gesprek aangaan als het ineens
vegetariër wordt? Hoe kunnen docenten leerlingen ondersteunen
die meer aandacht willen voor duurzaamheid? In dit boek staan

inzichten, voorbeelden en handvatten voor
ouders, docenten en werkgevers over hoe met

jongeren het gesprek aan te gaan, hoe van en met ze te leren.
Met portretten van jonge duurzame voorlopers.

KOSMOS \
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Pandemie maakt pubers
mentaal kwetsbaar
Hoe houd je ze gemotiveerd?

MARKETING \
→ Publicaties in online- en
printmedia
→ Betaalde socialmediacampagne
→ Reviewmarketing
→ Influencercampagne
→ Samenwerking Youngworks
3.500 connecties

!

nieuw

AUTEUR \
Yvonne van Sark en Huub Nelis (beiden
Amsterdam) zijn expert in jongerencommunicatie en schreven samen met de
bestsellers Puberbrein binnenstebuiten, Motivatie binnenstebuiten en
Talent binnenstebuiten.

INHOUD \

Herziene editie van het succesvolle boek Motivatie binnenstebuiten met aandacht voor de begeleiding van jongeren tijdens
de coronacrisis. De basis voor motivatie is dat jongeren perspectief ervaren, dat ze het gevoel hebben dat ze ergens naar op
weg zijn. Deze voorwaarde is de afgelopen tijd onder druk komen te
staan. Uit onderzoek blijkt dat jongeren het mentaal zwaar hebben
tijdens de pandemie. Dit boek vertelt ouders, docenten en
professionals hoe ze hen kunnen ondersteunen en motiveren.

Verschijningsdatum
28 september 2021
Titel Motivatie binnenstebuiten
Ondertitel Het geheim achter gemotiveerde pubers, enthousiaste leerlingen en
gedreven studenten
Auteurs Huub Nelis en Yvonne van Sark
Uitvoering paperback met flappen
Formaat 17 x 24 cm
Omvang 288 pagina’s
Prijs € 25,99
ISBN e-book 9789021589121
Prijs e-book € 13,99
NUR 847
ISBN folio 9789021589015

32 KOSMOS \

Betere band,
minder ruzie

Hoe doe je dat in vredesnaam?
MARKETING \
→ Publicaties in online- en
printmedia
→ Betaalde socialmediacampagne via netwerk auteurs
→ Reviewmarketing
155.000 likes

35.000 en
9000 ex.
verkocht
9789021583709 9789021560236
AUTEUR \
Eva Bronsveld (Eindhoven) is pedagoge
en auteur. Elsbeth Teeling is succesvol
blogger (De Club van de Relaxte moeders)
en auteur. Eerder schreven zij samen
Van achter het behang tot over je oren en
Samen spelen, wat nou delen?

Verschijningsdatum
18 januari 2022
Titel Maakt me niet uit wie er begon!
Ondertitel Zo krijgen kinderen een betere
band en minder ruzie
Eerder verschenen als: Samen spelen, wat
nou delen!
Auteurs Eva Bronsveld en Elsbeth Teeling
Uitvoering paperback
Formaat 17 x 24 cm
Omvang 192 pagina’s
Prijs € 20,99
ISBN e-book 9789021584881
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789021589466
Prijs audioboek € 16,99
NUR 854
ISBN folio 9789021584874

INHOUD \

In dit boek vertellen bestsellerauteurs Eva Bronsveld
(Temperamentvolle kinderen) en Elsbeth Teeling (Relax mama!) ouders hoe ze kinderen kunnen helpen al vroeg een stevige band met
elkaar te krijgen. Daarmee geef je kinderen een stevige sociale
basis. Met kennis van zaken en humor geven ze tips over wanneer
en hoe je moet ingrijpen, wat je moet doen als je kind fysiek
wordt, wat het nut is van ruziemaken, en nog veel meer.
Met toegankelijke achtergrondinformatie, herkenbare

ervaringsverhalen en praktische tips.
ger in huis!

Zo wordt het gezelli-

KOSMOS \

Bucketlist voor de
slaapkamer

33

Succesformule om het spannend te houden
MARKETING \
→ Betaalde socialmediacampagne

45.000 ex.
verkocht

DE COSMO
KAMA SUTRA
DE COSMO KAMA SUTRA

De Kama Sutra en Bucketlist zijn allebei bestsellers in
hun soort. De coronacrisis heeft de verkoop van erotische lectuur een
extra push gegeven: we willen het graag spannend houden
tussen de lakens in tijden van lockdown. Combineer deze twee
succesformules en je krijgt een opwindend inspiratie- en
afvinkboek vol met spannende standjes!

9

77 spannende seksstandjes

I S B N 978-90-215-5664-2

INHOUD \

77 spannende
seksstandjes

789021 556642

9789021556642
Verschijningsdatum
9 november 2021
Titel Kama Sutra Bucketlist
Ondertitel Spannende standjes die je
gedaan moet hebben
Uitvoering paperback
Formaat 17 x 23 cm
Omvang 196 pagina’s
Prijs € 12,99
prijs e-book € 9,99
ISBN e-book 9789021590004
NUR 865, 860
ISBN folio 9789021589947

Fit Fab 40
in 10 stappen:
1 MOTIVATIE
2 VOEDING
3 KRACHT
4 LICHT
5 BEWEGING
6 RUST
7 TIME
RESTRICTED
EATING
8 KOU
9 MINDSET
10 GENIETEN

KOSMOS \
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Een KILLERBODY voor
40+ vrouwen
Superfit na je 40ste

MARKETING \
→ Interviews en publicaties in
(online) magazines
→ Perskit influencers
→ Reviewmarketing

9789021569635

9789021574264

AUTEUR \
Nanneke Schreurs (Mijdrecht) is
voedingsdeskundige, orthomoleculair
therapeut en personal trainer. Zij
publiceerde eerder Fit vega(n) Food en
Intermittent Fasting en schreef recepten
voor onder andere Fajah Lourens en
Vivian Reijs.

INHOUD \

Na je 40ste verandert het lichaam: de

kilo’s komen er
makkelijker aan maar gaan er niet meer
zo gemakkelijk af. Dit boek leert vrouwen hoe ze in
10 stappen met de juiste aanpassingen in voeding, training
en leefstijl na hun 40ste alsnog de fitste versie van zichzelf kunnen
worden. Vol met praktische tips, oefeningen en lekkere, makkelijke
én snelle recepten.

Verschijningsdatum
4 januari 2022
Titel Fit Fab 40
Ondertitel In 10 stappen de fitste versie
van jezelf na je 40e
Auteur Nanneke Schreurs
Uitvoering paperback
Formaat 19 x 24,5 cm
Omvang 192 pagina’s
Prijs € 20,99
ISBN e-book 9789021582696
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789021589565
Prijs audioboek € 16,99
NUR 443
ISBN folio 9789021582689

Sinds 2019
is meer dan
de helft van
de bevolking
van Nederland
50 jaar of
ouder

Inspiratie en
empowerment
voor de
50+ vrouw

© Michael Kubenz

PETRA VAN BREMEN
CLASSIC GREY HAIR MODEL

© Michael Kubenz

HELENE VAN SANTEN
HOOFDREDACTEUR MARGRIET
EN WINNAAR MERCUR 2020

Iedereen moet weten:
vrouwen hebben geen
houdbaarheidsdatum

© Nine IJff

– Petra van Bremen

KOSMOS \
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50+ empowerment:
dé grote trend
MARKETING \
→ Publicaties in online- en
printmedia
→ Betaalde socialmediacampagne via netwerk auteurs
→ Reviewmarketing
→ Influencercampagne
55.000 volgers

AUTEURS \
Petra van Bremen is 62 jaar, internationaal topmodel en grey hair influencer.
Helene van Santen is hoofdredacteur van
Margriet, journalist en winnaar Mercur
hoofdredacteur 2020.

INHOUD \

Vrouwen hebben geen houdbaarheidsdatum, is Petra’s levensmotto.
Het begint met de juiste mindset: de innerlijke instelling dat
je je leeftijd accepteert en tegelijkertijd zorgt dat je fit,
energiek en vitaal blijft. Body & mind gaan hand in hand. In
dit boek deelt Petra haar tips voor een gelukkige en actieve
tweede helft van je leven. Als rolmodel voor vrouwen met grijs
haar pleit Petra voor natuurlijke schoonheid en is zij een boegbeeld
voor 50+ empowerment.

Verschijningsdatum
5 oktober 2021
Titel De tijd van je leven
Ondertitel Energiek en stijlvol leven
na je 50ste
Auteurs Petra van Bremen en Helene
van Santen
Uitvoering paperback
Formaat 15 x 22.8 cm
Omvang 208 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789021588513
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789021588520
Prijs audioboek € 16,99
NUR 860
ISBN folio 9789021588483

Wijnberg pleit
voor een
hier-en-nutherapie en de
provocatieve
therapeutische
aanpak van de
psycholoog die
vanuit zijn luie
stoel opveert en
het lef heeft om
te zeggen wat hij
echt vindt. Want
zachte heelmeesters maken
maar stinkende
wonden [...]
Een moedig
en overtuigend
boek.
Volzin. magazine over
Zachte heelmeesters

KOSMOS \
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Psychische volksziekte
nummer 1: depressie
Wat kun je eraan doen?

MARKETING \
→ Publicaties in online- en
printmedia
→ Betaalde socialmediacampagne
→ Reviewmarketing
→ Samenwerking met Inspirerend
Leven

AUTEURS \
Jeffrey Wijnberg (Groningen) is ruim
40 jaar werkzaam als psycholoog en
therapeut. Hij is vaste columnist bij
Telegraaf VROUW en schreef vele boeken,
onder andere Dat moet ik nog een plekje
geven, De kunst van het kwetsen en Het
anti-assertiviteitsboek.

INHOUD \

Een op de vijf mensen krijgt te maken met depressieve
klachten. Psycholoog Jeffrey Wijnberg is niet alleen
professioneel deskundig, maar ook ervaringsdeskundig;
hij weet wat het is om een depressie door te maken. Gelukkig is een
depressie te genezen. Wijnberg weet als geen ander dat hier meer
dan enkel ‘pillen en praten’ bij komt kijken. Dit boek is geschreven
op een provocatieve toon: de lezer wordt uitgedaagd met
liefde en humor. Alles wetenschappelijk onderbouwd,
praktisch en prikkelend.

Verschijningsdatum
12 oktober 2021
Titel Ik kan weer lachen
Ondertitel Raad en daad van een
psycholoog die zelf een depressie overwon
Oorspronkelijke titel Gebroken wilskracht
Auteur Jeffrey Wijnberg
Uitvoering paperback
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 176 pagina’s
Prijs € 20,99
ISBN e-book 9789021588421
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789021589633
Prijs audioboek € 16,99
NUR 770
ISBN folio 9789021588414

17.500 ex.
verkocht

© Joshua Rood

9789021569741
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Loopt het leven niet
zo lekker?

Kleine veranderingen kunnen helpen
MARKETING \
→ Auteur beschikbaar voor
interviews
→ Interviews en aandacht in dag-,
week- en maandbladen
→ Onlinemarketingcampagne
→ Influencercampagne
→ Samenwerking met
Inspirerendleven.nl (500.000
bezoekers per maand)

AUTEUR \
Liesbeth Kamerling is holistisch coach,
auteur, actrice en moeder van drie
kinderen.

INHOUD \

Liesbeth Kamerling weet het inmiddels: kleine veranderingen
kunnen veel doen. Zij is coach, maar coacht zichzelf ook al van jongs
af aan. Ze wéét of ze alles uit zichzelf haalt of niet. Als zij zich niet
goed voelt zonder aanwijsbare reden, gaat ze ermee aan de slag.
Doordat zij dit al haar hele leven doet, heeft ze veel gelezen, ervaren
en ingezien. In dit boek fungeert ze als wegwijzer voor iedereen
die even vastloopt. Het boek bestaat uit 3 delen: de geest, het lichaam
en de ziel.

Verschijningsdatum
19 oktober 2021
Titel Uit je dip gaan!
Ondertitel Eerste hulp voor vastlopers
Auteur Liesbeth Kamerling
Uitvoering gebonden
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 240 pagina’s
Prijs € 20,ISBN e-book 9789021587059
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789021587165
Prijs audioboek € 14,99
NUR 770
ISBN folio 9789021587035

Zo rebels en tegendraads als
Tony Robbins en Marianne Williamson,
maar jonger en hipper!

'Ik haal meer uit
jouw posts dan uit
jarenlange sessies.
Thank you, a
million times over!'
– Hilary Swank op
Instagram

'Op briljante wijze
het mysterie van
therapeutische
principes ontrafeld
[...] een must-read
voor iedereen
op het pad van
persoonlijke groei.'
– Gabrielle Bernstein,
#1 bestsellerauteur

Instant
bestseller in
de VS, VK en
Australië

HOT
BOOK

KOSMOS \
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Al 3,7 miljoen
#selfhealers overtuigd
Deze methode is beter dan therapie

MARKETING \
→ Auteur beschikbaar voor
interviews
→ Aandacht in dag- week- en
maandbladen
→ Onlinemarketingcampagne
→ Influencercampagne
→ Reviewmarketing
→ Samenwerking met
Inspirerendleven.nl (500.000
bezoekers per maand)
340.000 likes
3,7 miljoen volgers
261.000 abonnees

AUTEURS \
Psycholoog Nicole LePera, traditioneel
opgeleid maar overtuigd holistisch, is een
radicale stem in de moderne psychotherapie. Ze creëerde een revolutionaire
zelfhulpmethode en staat aan het roer
van de #selfhealers beweging (3,7 miljoen
volgers).

INHOUD \

Dit baanbrekende boek laat zien dat mentale, fysieke en
spirituele gezondheid bij elkaar horen. Nicole LePera nodigt je uit
om deze holistische benadering van de psychologie iedere dag toe te passen. Het resultaat is een vitaal, authentiek
en vreugdevol leven waarin je je eigen gedrag écht onder
ogen ziet en jezelf daardoor blijvend heelt. Met dit boek ontdek je
waarom je niet optimaal gelukkig bent en hoe je dat wordt.
Bekrachtigend en life changing, vol wetenschappelijke en holistische
inzichten.

Verschijnt in
26 talen

Verschijningsdatum
5 oktober 2021
Titel How To Do The Work – Nederlandse
editie
Ondertitel Herken je patronen, laat je
verleden los, kies wie je wilt zijn
Auteur Nicole LePera
Uitvoering paperback
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 336 pagina’s
Prijs € 24,99
ISBN e-book 9789021588773
Prijs e-book € 12,99
NUR 770
ISBN folio 9789021588650

Het wordt...
een geweldige...
dag!

De octopus voelt
zich niet altijd
heel sterk, maar hij
doet stoer. Dat kun
jij ook!

Leer van de spin hoe je
altijd een manier kunt
vinden om je doelen te
bereiken, leer van de egel
dat pijnlijke ervaringen
geen falen betekenen...
en nog veel meer!

wat
heb je
daar?

NIETS

ZELFLIEFDE:

het ondernemen van actie
om je eigen gezondheid te behouden
of te verbeteren

KOSMOS \
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Leer zelfliefde van
experts uit de natuur

Speelse illustraties en inhoudelijk sterk
MARKETING \
→ Aandacht in dag-, week- en
maandbladen
→ Betaalde onlinemarketingcampagne
→ Reviewmarketing
→ Samenwerking met
Inspirerendleven.nl (500.000
bezoekers per maand)

INHOUD \

Van het planten- en dierenrijk kunnen we veel leren over
goed leven. De oester bijvoorbeeld, leert ons schoonheid vinden
in tegenslagen: hij heeft zo’n sterk immuunsysteem dat een aanval
van buitenaf (een zandkorrel) een parel wordt. Of de octopus, die
ons leert dat het oké is om te bluffen als we onzeker zijn. Van de avocado tot de garnaal, van zonnebloem tot libelle, de natuur leert ons
rust vinden, in harmonie leven en liefhebben. Een aandoenlijk en wetenschappelijk boek vol tips en inzichten.

AUTEURS \
Rani Shah woont in Brooklyn, New York
en is al haar hele leven gefascineerd door
het dieren- en plantenrijk.

Verschijningsdatum
9 november 2021
Titel Wijsheid van de stoere octopus
Ondertitel Lessen over zelfliefde uit de
natuur
Auteur Rani Shah
Uitvoering Gebonden, full color
Formaat 15 x 21 cm
Omvang 160 pagina’s
Prijs € 17,50
ISBN e-book 9789021586243
Prijs e-book € 9,99
NUR 410, 450
ISBN folio 9789021586137

Eveline
Helmink
brengt een
ode aan
moed,
troost en
veerkracht
– Jan Magazine

10.000 ex.
verkocht

9789021584454

KOSMOS \

47

Troost en inzicht voor
500.000 mensen

Voor iedereen met een dementerende naaste
MARKETING \
→ Hartverwarmende
postercampagne
→ On- en offline
lanceringscampagne
→ Auteur beschikbaar voor
interviews
→ Interviews en aandacht in
dag-, week- en maandbladen, o.a.
Happinez Magazine (bereik van
1,1 miljoen lezers per maand)
→ Grote onlinemarketingcampagne
→ Influencercampagne
→ Reviewmarketing
11.000 volgers

INHOUD \

In Nederland en Vlaanderen zorgen 500.000 mensen thuis voor een
dementerende geliefde. Nog meer mensen hebben een naaste die
aan dementie lijdt. De ziekte heeft veel impact, óók op de omgeving. Waar vind je troost als iemand in je omgeving dementeert?
Zijn er inzichten in de schaduw? Wat doet dementie met de manier
waarop je leeft en liefhebt? Eveline Helmink gaat persoonlijk
en openhartig in op de impact van dementie, met gevoel en
zonder de focus op het ziektebeeld. Een troostend boek vol
betekenis.

AUTEUR \
Eveline Helmink (1980) is journalist en
bladenmaker. Ze werkt als hoofdredacteur
bij Happinez. Eerder schreef zij Handboek
voor mindere dagen. De moeder van
Eveline lijdt aan dementie.

Verschijningsdatum
2 november 2021
Titel Niet vergeten
Ondertitel Als iemand die je lief is
dementie heeft. Troostende inzichten
Auteur Eveline Helmink
Uitvoering gebonden
Formaat 15 x 21 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 22,50
ISBN e-book 9789021586809
Prijs e-book € 11,99
NUR 770
ISBN folio 9789021586748

Dr. Jill Bolte Taylor

D r . Ji ll B o lt e Tay l o r



Onverwacht

Onverwacht inzicht

inzicht

O

p de ochtend van 10 december 1996 kreeg Jill Bolte
Taylor, een 37-jarige in Harvard opgeleide hersenwetenschapper, een ernstige beroerte toen een bloedvat in de linkerhelft van haar hersenen sprong. Als professionele neuroanatoom
observeerde ze hoe haar eigen brein volledig uitviel. Al naargelang
de beschadigde linkerhelft van haar brein – de rationele, logische, op
details en tijd gerichte helft – heen en weer schommelde tussen functioneren en niet-functioneren, schommelde ook Taylor zelf heen en
weer tussen twee verschillende en tegenovergestelde vormen van werkelijkheid: het euforische nirwana van de intuïtieve en emotionele
rechterhersenhelft, waar ze een gevoel van volkomen welbevinden en
vrede ervoer, en de logische, sequentiële linkerhersenhelft, die besefte
dat Jill een beroerte had, en die haar in staat stelde om hulp te zoeken
voordat ze volstrekt verloren zou zijn.
In Onverwacht inzicht schrijft Taylor over haar unieke blik op het
brein en zijn herstellend vermogen, en over het inzicht dat ze verkreeg dankzij haar ongewone en inspirerende tocht uit de afgrond van
een beschadigd brein. Het duurde acht jaar voordat zij geheel genezen
was. Dankzij haar kennis van de werking van het brein, haar respect
voor de cellen die haar menselijke gedaante vormen, en vooral dankzij een fantastische moeder lukte het Taylor om haar brein geheel
te herstellen.

Onverwacht inzicht is een fascinerende ontdekkingsreis naar de
werking van de hersenen, een gids voor iedereen die worstelt met het
herstel van een hersenbloeding, en het ontroerende bewijs dat een
diepe innerlijke vrede bereikbaar is voor iedereen op elk moment.

Het persoonlijke verhaal van een neurologe
over haar h e r s e n b lo e d i n g
‘Mijn leven lang was ik mijn eigen hersenspinsel geweest!’

15.000 ex.
verkocht

De TEDTalk
van Jill Bolte
Taylor werd
al 26 miljoen
keer bekeken

Leer je de vier breinpersoonlijkheden kennen en
hun specifieke kenmerken en
talenten
Breng je deze persoonlijkheden met elkaar in gesprek,
zodat je kunt kiezen welke
persoonlijkheid op welk
moment het voortouw moet
nemen

Verschijningsdatum
7 december 2021
Titel Onverwacht inzicht
Ondertitel Het persoonlijke verhaal van
een neurologe over haar hersenbloeding
Auteur Jill Bolte Taylor
Uitvoering paperback
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 192 pagina’s
Prijs € 15,ISBN e-book 9789021589800
Prijs e-book € 7,99
NUR 770
ISBN folio 9789021589664

In Grip op je brein:

Als je bereid bent goed
en met regelmaat in je
eigen hoofd te kijken,
zullen je relaties,
je leven en je wereld
veranderen.
– Dr Jill Bolte Taylor

Leer je hoe je emotionele
reacties de baas kunt zijn
Ontvang je een totale
routekaart naar diepe innerlijke
vrede, vreugde en voldoening

KOSMOS \
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Baanbrekende inzichten
voor een brein in balans
Bestsellerauteur Bolte Taylor is terug!

MARKETING \
→ Interviews en aandacht in dag-,
week- en maandbladen
→ Onlinemarketingcampagne
→ Reviewmarketing
→ Samenwerking met
Inspirerendleven.nl (500.000
bezoekers per maand)

AUTEUR \
Jill Bolte Taylor werd in 2008 wereldberoemd toen haar TEDTalk ‘A stroke of
insight’ de eerste TEDTalk werd die viral
ging. Ze is behalve neurowetenschapper
ook bestsellerauteur en een veelgevraagde spreker.

INHOUD \

Ons is altijd verteld dat we een linker, rationeel, en een rechter,
emotioneel, brein hebben. Nu laat onderzoek van de wereldberoemde neurowetenschapper Jill Bolte Taylor echter zien dat een
brein in vier ‘persoonlijkheden’ is verdeeld. Als we deze
leren kennen, ontstaat meer begrip voor onze impulsen en keuzes.
Als we ze laten samenwerken, ervaren we balans en is
innerlijke rust dichterbij dan ooit. Grip op je brein biedt een
duidelijke en baanbrekende methode om evenwichtig in
het leven te staan.

Verschijningsdatum
7 december 2021
Titel Grip op je brein
Ondertitel Voorkom dat jouw 4 hersendelen elkaar tegenwerken en vind meer rust
en welzijn
Auteur Jill Bolte Taylor
Uitvoering paperback
Formaat 15 x 22 cm
Omvang 320 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789021587226
Prijs e-book € 11,99
NUR 770
ISBN folio 9789021587196

50 KOSMOS \

Poëtische reflecties van
Instagramsensatie
Vertaling: Susan Smit
MARKETING \
→ Aandacht in dag-, week- en
maandbladen
→ Betaalde
onlinemarketingcampagne
→ Influencercampagne
→ Reviewmarketing
→ Samenwerking met
Inspirerendleven.nl (500.000
bezoekers per maand)
→ Socialmedia-aandacht van
Susan Smit ( 37.000 volgers)
97.000 likes
1,2 miljoen volgers

AUTEUR \
Yung Pueblo is het pseudoniem van
Diego Perez: spreker, influencer en
meditatiebeoefenaar. De van oorsprong
Ecuadoraanse Perez gelooft dat zelfheling
het resultaat is van zelfkennis en zelfliefde
– en dat we hiermee samen een betere
wereld creëren.

INHOUD \
Verschijningsdatum
23 november 2021
Titel Naar binnen
Ondertitel Je bent je eigen held,
heler en leider
Auteur Yung Pueblo
Vertaler Susan Smit
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 240 pagina’s
Prijs € 15,ISBN e-book 9789021587547
Prijs e-book € 9,99
NUR 720
ISBN folio 9789021587530

Naar binnen is een verzameling reflecties, gedichten en
proza die je inspireren om vanuit meer zelfliefde onvoorwaardelijke liefde te ervaren, die je laten zien dat loslaten altijd
een optie is, en je in contact brengen met de diepe innerlijke
wijsheid die ontstaat wanneer je jezelf echt leert kennen. Elke
pagina bevat een herinnering dat heling, transformatie en
vrijheid voor iedereen mogelijk zijn. Met Naar binnen kun je
niet anders dan volkomen eerlijk en liefdevol met jezelf
omgaan.

#\
Op een bijna bezwerende manier wil Yung
Pueblo ons ervan doordringen dat we
onszelf van elke innerlijke beperking kunnen
bevrijden – Susan Smit, auteur

KOSMOS \
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Geheim van succesvol
daten in grappige gids

Genoeg van swipen? Tijd voor de liefde…
MARKETING \
→ Interviews en aandacht in dag-,
week- en maandbladen
→ Onlinemarketingcampagne
→ Influencercampagne
→ Reviewmarketing
→ Samenwerking met
Inspirerendleven.nl (500.000
bezoekers per maand)

AUTEUR \
Logan Ury, gedragswetenschapper op
Harvard en datingcoach, is een erkend
expert als het gaat over de moderne
liefde. Het stappenplan in dit boek is het
resultaat van onderzoek, haar werk voor
bekende dating-apps, en haar ervaring als
datingcoach.

INHOUD \

Geweldige relaties zijn geen toevallige verschijnselen, maar
het resultaat van een reeks beslissingen. Met wie date je wel

(en met wie niet), wanneer is het tijd om een (slechte) relatie te
beëindigen, en wanneer ga je wél een commitment aan? Juist bij
beslissingen over de liefde gaan we te vaak de mist in. Met
als resultaat: weer alleen op de bank! Deze grappige gids helpt
de relatie van je dromen te vinden, en vast te houden!
Wetenschappelijk, herkenbaar én toepasbaar. Gun jezelf ware

liefde!

#\
IJzersterke gids voor wie de valkuilen van de
moderne liefde probeert te omzeilen
– Esther Perel

Verschijningsdatum
4 januari 2022
Titel Wat je moet doen om niet alleen dood
te gaan
Ondertitel De verrassende wetenschap die
je helpt liefde te vinden
Auteur Logan Ury
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 352 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789021586076
Prijs e-book € 11,99
NUR 770
ISBN folio 9789021586038

52 KOSMOS \

Een masterclass in
verbinden

Goede relaties leiden tot geluk en succes
MARKETING \
→ Aandacht in dag-, week- en
maandbladen
→ Onlinemarketingcampagne
→ Influencercampagne
→ Reviewmarketing
→ Samenwerking met
Inspirerendleven.nl (500.000
bezoekers per maand)

AUTEUR \
David Bradford en Carole Robin doceren
aan Stanford University waar zij al
decennia de cursus interpersoonlijke
relaties geven, mogelijk de populairste
cursus in de geschiedenis van Stanford.
Ze schreven dit boek voor wie niet naar
Stanford kan.

Verschijningsdatum
26 oktober 2021
Titel Een goede band
Ondertitel Creëer uitzonderlijke relaties
met familie, vrienden en collega’s
Auteurs David Bradford en Carole Robin
Uitvoering paperback
Formaat 15 x 22 cm
Omvang 320 pagina’s
Prijs € 22,50
ISBN e-book 9789021585949
Prijs e-book € 12,99
NUR 740, 770, 400
ISBN folio 9789021585918

INHOUD \

In een uitzonderlijke relatie, of dat nu een vriend, partner of collega betreft, voelen we ons begrepen en kunnen
we onszelf zijn – een magisch gevoel dat voldoening en rust
brengt. Dergelijke relaties zijn niet vanzelfsprekend en vaak hebben we moeite om solide verbindingen aan te gaan en vast
te houden. Een goede band beschrijft hoe we belangrijke relaties
gezond en sterk kunnen houden. Met inzichten over kwetsbaarheid, risico’s, grenzen en onenigheid. Voor bestaande en nieuwe
relaties.

#\
‘Een praktisch boek op het juiste moment aanrader!’ – Arianna Huffington

***
ONZE
BESTSEL
LERS
** *

9789021578415

9789021579801

9789021577111
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7 jaar overleven tussen
de herten
Een fascinerend natuurverhaal

MARKETING \
→ Publicaties en interviews in
dag-, week- en maandbladen
→ Betaalde socialmediacampagne
→ Reviewmarketing

Internationale
bestseller

INHOUD \

De hertenman is het fascinerende verhaal van Geoffroy
Delorme. Op zijn 19de besluit hij het gewone leven achter zich te
laten en zeven jaar door te brengen in een Normandisch bos.
Alleen, zonder tent, beschutting of zelfs maar een slaapzak of deken.
Na een tijdje wordt hij geaccepteerd door een familie wilde
herten en er ontstaat een innige band tussen hem en Daguet, een
van de dieren. Geoffroy schrijft prachtig over zijn unieke ervaringen en wat het inhoudt te overleven in de natuur.

#\
Voor liefhebbers van Miriam Lancewood en
Tamar Valkenier, maar ook Peter Wohlleben.

AUTEUR \
Geoffroy Delorme (Frankrijk, 1984) is
natuurfotograaf en schrijver. Hij leefde
7 jaar tussen de herten om ze van dichtbij
te leren kennen. Hij wilde hun gedrag
bestuderen, ze begrijpen en zich aanpassen aan hun tempo.

Verschijningsdatum
5 oktober 2021
Titel De hertenman
Ondertitel Zeven jaar overleven in het wild
Auteur Geoffroy Delorme
Uitvoering paperback met flappen en buikband, geïllustreerd met zwart-witfoto's
Formaat 14 x 22 cm
Omvang 256 pagina’s
Prijs € 20,99
ISBN e-book 9789021585628
Prijs e-book € 9,99
NUR 522
ISBN folio 9789021585604

'Een introverte jongen die het
liefst alleen maar muziek
wilde maken op zijn zolderkamertje. Hij ging van nul
naar de gekte. Tourde de
wereld rond, terwijl hij dat
verschrikkelijk vond. Avicii’s
dood mag niet voor niets zijn.'
– Laidback Luke, AD

Tims
allereerste
optreden in
2009

Wereldwijde
lancering
16 november
2021

Van zijn dood was
ik echt kapot. Ik
was goed bevriend
met Tim en heb
vaak samen met
hem getourd. Bizar
wat er met hem is
gebeurd, maar zijn
dood heeft wel iets
in gang gezet in de
scene.
– Martin Garrix,
Het Parool

KOSMOS \
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Geautoriseerde
biografie van Avicii

Aangrijpend verhaal over Tims worsteling
MARKETING \
→ Grote publiciteitscampagne:
recensies in bladen en kranten,
aandacht via radio en tv
→ Landelijke abricampagne
→ Influencer- en
socialmediamarketing
→ Inzet videomarketing, podcasts
en samenwerkingen met
bekende Nederlandse dj’s
→ Samenwerking met een PRbureau in de muziekbranche en
maatschappelijke organisaties
18 mln. likes
6,9 mln. volgers

Tim is de officiële biografie van dj Avicii. Tim Bergling was een succesvolle dj en producer maar ook een introverte jongen
die moeilijk om kon gaan met zijn wereldwijde succes met mentale
en fysieke problemen en zelfs het einde van zijn leven als gevolg.
Onderzoeksjournalist Måns Mosesson schetst aan de hand van
interviews met Tims familie, vrienden en collega’s uit de muziekindustrie een eerlijk beeld van Tim en zijn zoektocht in het leven. Tim
is een aangrijpend verhaal over stress, depressie, angst, succes,
roem en verslaving op jonge leeftijd.

#\
Een deel van de opbrengst van dit boek gaat
naar de Tim Bergling Foundation.

AUTEUR \
Måns Mosesson is een Zweedse onderzoeksjournalist. Hij heeft een achtergrond
als documentairemaker en werkt momenteel als verslaggever bij de grootste krant
van Zweden.

Verschijningsdatum
16 november 2021
Titel Tim - De officiële biografie van Avicii
Auteur Måns Mosesson
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 320 pagina’s
Prijs € 22,50
ISBN e-book 9789021576480
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789021585574
Prijs audioboek € 15,99
NUR 661/770
ISBN folio 9789021576473
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Uitzonderlijk portret van
de wereldkampioen
In tekst én beeld

MARKETING \
→ Recensies en interviews in dag-,
week- en maandbladen
→ Reviewmarketing
→ Onlinemarketingcampagne
→ Samenwerkingen met
wielertijdschriften en websites
776.000 volgers

Me
prachtti
g
foto's e

INHOUD \

Julian Alaphilippe is het succesvolle en populaire Franse wielerfenomeen dat overal wint. Van etappekoersen in grote rondes
tot klassiekers. Van veldrijden tot het wereldkampioenschap
op de weg. Mijn regenboogjaar volgt Julian tijdens het jaar waarin hij
koerst met de mooiste trui om zijn schouders: de regenboogtrui. Het boek volgt hem op de voet, zowel thuis omringd door
familie en vrienden als tijdens wedstrijden. Een onvergetelijk
jaar in tekst én beeld, voor en achter de schermen.

Verschijningsdatum
19 oktober 2021
Titel Julian Alaphilippe
Ondertitel Mijn regenboogjaar
Auteur Julian Alaphilippe
Uitvoering paperback, full colour
Formaat 17 x 24 cm
Omvang 192 pagina’s
Prijs € 22,50
ISBN e-book 9789021587707
Prijs e-book € 9,99
NUR 491
ISBN folio 9789021587677

62 KOSMOS \

33 kampioenen in een
koffietafelboek
De herziene editie
MARKETING \
→ PR-campagne
→ Reviewmarketing

AUTEUR \
Maurice Hamilton maakt sinds 1977 deel
uit van de Formule 1-scene en was twintig
jaar lang correspondent motorraces van
The Observer. Hij deed verslag van formuleraces voor BBC Radio en heeft meer dan
twintig boeken geschreven.

Verschijningsdatum
28 september 2021
Titel Formule 1: De wereldkampioenen
Ondertitel 33 legendarische F1-coureurs
Oorspronkelijke titel Formula One: The
Champions
Auteur Maurice Hamilton
Uitvoering gebonden
Formaat 24,8 x 30,4 cm
Omvang 240 pagina’s
Prijs € 29,99
NUR 491
ISBN folio 9789021586731

INHOUD \

Sinds de start van de Grand Prix hebben slechts 33 mannen
de titel F1-wereldkampioen behaald. Voor het eerst
brengen de legendarische F1-commentator Maurice Hamilton
en de bekroonde fotografen Bernard en Paul-Henri Cahier deze
iconische helden samen in dit fantastische boek. Met 33
biografieën, verbluffende fotografie, exclusieve citaten
van o.a. Lewis Hamilton en historische interviews met reeds
overleden helden is dit een subliem eerbetoon aan deze

ongelofelijke sport en haar coureurs.
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Mijn coach is Bond,
James Bond

Van de schrijver van Doe en denk als een kat
MARKETING \
→ Onlinecampagne met
illustraties en quotes uit het boek
→ Reviewmarketing

DEZE SER
I
AN

E

V

→ PR-campagne

100.000
ex.
VE

RKOCHT

9789021577081

INHOUD \

In Doe en denk als James Bond deelt Stéphane Garnier de levenslessen van de beroemdste spion ter wereld. Wie heeft er niet van
gedroomd ooit in de schoenen van dit iconische personage te staan?
Wat is het geheim van 007 waardoor hij zo charismatisch,
gevoelig, grappig en overtuigend kan zijn? Kwaliteiten die wij allemaal wel willen bezitten en, dankzij dit unieke persoonlijke
ontwikkelingsboek, kunnen ontwikkelen. Bevrijd de James
Bond die in iedereen sluimert.

#\
'Op 8 oktober wordt filmgeschiedenis
geschreven met de grootste première ooit van
de nieuwe James Bond-film No Time to Die.'
– Manners Magazine

9789021567778

Verschijningsdatum
5 oktober 2021
Titel Doe en denk als James Bond
Ondertitel Charmant, kalm, loyaal, sluw,
besluitvaardig, moedig, vastberaden
Oorspronkelijke titel Agir et penser comme
James Bond
Auteur Stéphane Garnier
Uitvoering gebonden
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang 256 pagina’s
Prijs € 15,99
ISBN e-book 9789021587936
Prijs e-book € 7,99
ISBN audioboek 9789043923286
Prijs audioboek € 9,99
NUR 770
ISBN folio 9789021587844

‘Een schop onder de kont voor
iedereen met de neiging tot
uitstelgedrag.’
– Esquire

‘Als je een motivatieboek zoekt om
een nieuwe uitdaging aan te gaan,
wilt stoppen met iets, of ergens juist
een succes van wilt maken, dan is
dit HET boek voor jou!’
– Johan

‘Of je nu wilt gaan schrijven,
schilderen, muziek maken of
een bedrijf starten, dit
enthousiasmerende boek geeft je
de noodzakelijke duw om het echt
te gaan doen.’
– Michel

KOSMOS \
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Het geheim om creatieve
doelen te behalen
Vertaling van een succesvolle klassieker

MARKETING \
→ PR-campagne gericht op
persoonlijke groei
→ Samenwerking met
Inspirerendleven.nl (500.000
bezoekers per maand)
→ Betaalde socialmediacampagne

AUTEUR \
Steven Pressfield (1943) is een
Amerikaanse bestsellerauteur van fictie
en non-fictie. Zijn strijd om de kost te
verdienen als schrijver wordt beschreven
in zijn boek The War of Art. Hij schreef
27 jaar voordat zijn eerste roman werd
gepubliceerd.

INHOUD \

Wat weerhoudt ons ervan om de dingen te doen die we graag
willen? Waarom zit er een doemdenker in ons hoofd? Welke
obstakels verhinderen ons een bedrijf te beginnen, een boek te
schrijven of een schilderij te maken? Steven Pressfield identificeert
de vijand die we onderweg tegenkomen, biedt een strijdplan
om deze innerlijke tegenstander te overmeesteren en legt uit
hoe we daadwerkelijk onze (creatieve) doelen kunnen bereiken. The
War of Art is een praktische gids die een einde maakt aan alle
blokkades.

Verschijningsdatum
28 september 2021
Titel The War of Art - Nederlandse editie
Ondertitel Het strijdplan om (creatieve)
doelen te behalen
Auteur Steven Pressfield
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21 cm
Omvang 176 pagina’s
Prijs € 15,ISBN e-book 9789021590028
Prijs e-book € 7,99
ISBN audioboek 9789021590035
Prijs audioboek € 12,99
NUR 770
ISBN folio 9789021590011

Voor (beginnende)
ondernemers en
freelancers die al
jaren dromen van
een dikke(re)
bankrekening

Per 1 januari 2021
telt Nederland
1,4 milljoen zzp'ers
– Kamer van Koophandel

Het meest
voorkomende inkomen
van zzp’ers bedraagt
€23.100 bruto per jaar
– ABN Amro

Ik ontdekte dat
ik om mijn inkomen
te laten groeien, eerst
zelf moest groeien
– Suzanne van Duijn

KOSMOS \
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De route naar
€ 100.000 per jaar
Dankzij persoonlijke groei

MARKETING \
→ Socialmediacampagne
→ Aandacht via bloggers en
influencers
→ Publicaties en interviews in
tijdschriften en kranten
→ Actieve promotie via auteur
@vrijemeid
30.000 unieke bezoekers per
maand

AUTEUR \
Suzanne van Duijn is blogger, auteur en
businesscoach. Op haar blog begon ze de
rubriek Zij/ Hij verdient een ton, waarin ze
elke maand een succesvolle ondernemer
interviewt die een ton per jaar of meer
verdient.

INHOUD \

Suzanne van Duijn werkte 3 jaar de longen uit haar lijf als
freelancer voor een inkomen onder modaal toen in 2019 de
maat vol was. Het moest anders. In 2020 verdiepte ze zich in
de psychologie van geld, nam een businesscoach in de arm en
interviewde meer dan 20 ervaringsdeskundigen die ruim
een ton per jaar verdienen. In De route naar een ton per jaar deelt ze
hoe ze die inzichten in de praktijk bracht en haar inkomsten
verdrievoudigde. Belangrijkste les: om je inkomen te laten
groeien, moet je eerst zelf groeien.

#\
Voor liefhebbers van o.a. De weg naar
financiële vrijheid, Think and Grow Rich,
Blondjes Beleggen Beter en Koop je Rijk.

Verschijningsdatum
30 november 2021
Titel De route naar 100.000 euro per jaar
Ondertitel Meer verdienen, meer vrijheid
Auteur Suzanne van Duijn
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 240 pagina’s
Prijs € 20,99
ISBN e-book 9789021588032
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789021588094
Prijs audioboek € 15,NUR 800
ISBN folio 9789021587981

CRIMIBOX IS EEN DETECTIVESPEL
WAARMEE JE ALS 'RECHERCHETEAM' OF IN
JE UPPIE ONLINE OP ZOEK GAAT NAAR EEN
MOORDENAAR.
- AD

CRIMIBOX EN
KOSMOS UITGEVERS
PRESENTEREN:
CRIMIBOOK

VERGEET CLUEDO. MODERNE
SPEURNEUZEN LATEN HET
MOORDMYSTERIE THUIS BEZORGEN.
- HET LAATSTE NIEUWS OVER CRIMIBOX

SILENCE IS GOLD
DUCT TAPE IS SILVER

KOSMOS \
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Interactieve thriller

Uniek boekconcept met online omgeving
MARKETING \
→ Perspakketten naar gameinfluencers
→ Reviewmarketing
13.000 likes
11.000 volgers
75.000 unieke bezoekers per
maand

Nieuw!

INHOUD \

Crimibox en Kosmos Uitgevers presenteren Crimibook: een
interactieve thriller waarbij de lezer wordt uitgedaagd om zelf de
moordenaar te ontmaskeren. Een man en zijn hond worden
dood aangetroffen in een afgesloten hondenhok nabij een kasteel.
Iedereen lijkt een reden te hebben voor de moord. Karen Maeyer,
de wijkagente, ziet hoe aanwijzingen door de recherche worden
genegeerd en bewijsstukken vergeten. De lezer wordt uitgedaagd, met de hulp van Karen, de identiteit van de koelbloedige
moordenaar te achterhalen. Een speciaal ontwikkelde online
omgeving waarin extra bewijslast te vinden is en waarin overlegd
kan worden met Karen, biedt de mogelijkheid om zelf op onderzoek
uit te gaan.

AUTEUR \
Benedicte C. Claus is werkzaam bij
Crimibox, een start-up die een uniek en
spannend spelconcept heeft ontwikkeld
waarbij je een politiedossier en bewijsstukken ontvangt van een onopgeloste
moordzaak. Dit succesvolle spelconcept is
nu ook in boekvorm beschikbaar.

Verschijningsdatum
26 oktober 2021
Titel Crimibook: Hondenlevens
Ondertitel Lukt het jou om deze moord
mede op te lossen?
Auteur Benedicte C. Claus
Uitvoering paperback, kleur op snede
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 288 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789021589299
Prijs e-book € 9,99
NUR 332
ISBN folio 9789021589275

70 KOSMOS \

Luxe uitgave van een
bestseller
Geïllustreerde biografie van Chanel
MARKETING \
→ Reviewmarketing
→ Socialmediacampagne gericht
op fans van Chanel

ER DAN
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15.000
ex.
VE
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AUTEUR \
Megan Hess is een Australische
mode-illustrator. Ze werkt voor
prestigieuze mode-ontwerpers en merken
zoals Prada, Dior en Yves Saint Laurent,
en voor de magazines Vogue en
Harpers Bazaar.

Verschijningsdatum
28 september 2021
Titel Coco Chanel (luxe editie)
Ondertitel De wereld van een fashion icon
Oorspronkelijke titel Coco Chanel
Auteur Megan Hess
Uitvoering gebonden
Formaat 18,7 x 24,8 cm
Omvang 208 pagina’s
Prijs € 24,99
NUR 452
ISBN folio 9789021584577

INHOUD \

Weinig namen dwingen in de modewereld zoveel respect
af als Chanel. Nog minder mensen kunnen zeggen dat ze zoveel
invloed hebben gehad. In 2021 is het 50 jaar geleden dat Coco
Chanel overleed en 100 jaar geleden dat Chanel N°5 werd
gelanceerd. Ontdek in deze speciale luxe-editie van de prachtig
geïllustreerde biografie van Megan Hess het verhaal van Coco’s
verbazingwekkende leven, het iconische mode-imperium
dat ze heeft opgebouwd en de erfenis die ze achterliet.

KOSMOS \
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Het iconische modehuis
Louis Vuitton
In de succesvolle Little book-serie

MARKETING \
→ Publicaties in lifestyle- en
modebladen

DEZE SER
I
AN

E

V

→ Perskit naar influencers

25.000
ex.
VE

RKOCHT

9789021579405

waaronder de Little Black Dress, het boucléjasje,
tijd ver vooruit en zag mogelijkheden om datgene aan
vrouwen te geven waarvan ze zelf nog niet wisten dat

LITTLE BOOK OF

Coco Chanel was verantwoordelijk voor een aantal
revolutionaire ontwerpen uit de modegeschiedenis,
namaakparels en de tweekleurige schoen. Ze was haar

9789043922265

ze het nodig hadden. Ze gebruikte herenkleding als basis
uiteindelijk droeg haar tijdloze en elegante mode bij aan
gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Little Book of Chanel gaat over het leven en werk
van deze invloedrijke couturier, van haar nederige
afkomst en groeiende succes tot de oprichting van een
wereldmerk waarvan de legendarische collectie naast
mode ook uit parfums, sieraden en accessoires bestaat.
Vele jaren na haar dood is Coco Chanel nog altijd

CHANEL

voor ontwerpen die vrouwen vrijheid en macht gaven en

het boegbeeld van het Huis Chanel.

LITTLE BOOK OF

CHANEL
Het leven en de nalatenschap van Coco Chanel

EMMA BAXTER-WRIGHT

EMMA
BAXTER-WRIGHT

NUR 450
Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen
WWW.KOSMOSUITGEVERS.NL

INHOUD \

Little book of Louis Vuitton is een prachtig geïllustreerd
verhaal van een van ’s werelds meest luxueuze modehuizen. Over
de jonge Louis die zijn fortuin zocht in Parijs, de transformatie van
bagagebedrijf naar high fashion label, de wereldwijde expansie
in de jaren tachtig, de oprichting van het machtige modeconglomeraat LVMH en de aanstelling van Marc Jacobs. De
tassen met het kenmerkende LV-monogram bungelen al meer dan
150 jaar aan armen van beroemdheden en royals. Een stijlvol

cadeauboek.

9789021571980

9789021574769

Verschijningsdatum
9 november 2021
Titel Little book of Louis Vuitton
Ondertitel Het verhaal van het iconische
modehuis Louis Vuitton
Oorspronkelijke titel Little book of Louis
Vuitton
Auteur Karen Homer
Uitvoering gebonden
Formaat 12,5 x 18 cm
Omvang 160 pagina’s
Prijs € 17,50
NUR 452
ISBN folio 9789021587660

MUSTHAVE
VOOR
FASHION
LOVERS
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Vintage hunten als
een pro

Preloved fashion is meer dan ooit à la mode
MARKETING \
→ Publicaties in online- en
printmedia
→ Betaalde socialmediacampagne via netwerk van de
auteurs
→ Reviewmarketing
→ Influencercampagne

omslag volgt

14.000 volgers

INHOUD \

Tweedehands kleding shoppen is hot. Op online platforms

is er een gigantisch aanbod aan designerkleding, -tassen, -schoenen
en -accessoires. De echte pareltjes spotten is dan ook een ware kunst.
Twee Nederlandse topstylistes komen met deze ultieme
styleguide voor preloved fashion waarin ze al hun geheimen
onthullen: van kopen tot verkopen en het scouten van topstukken tot het vinden van een eigen stijl en het samenstellen van de
ultieme capsule wardrobe.

#\
Preloved is duurzamer, goed voor je
portemonnee en meer dan ooit à la mode.

AUTEUR \
Maartje van den Broek en Maartje Bodt
(Amsterdam) werken al meer dan tien jaar
als modestylist voor diverse magazines
(o.a. Jan Magazine, Kek Mama, Nouveau
en Libelle) dagbladen, modemerken en
tv-programma’s (o.a. Benelux Next Top
Model en Koffietijd). Maartje van den
Broek doet daarnaast imagestyling voor
bekende Nederlanders en anderen.
Maartje Bodt is ook kunstenaar/illustrator
en maakt onder de naam Marie Bodié
mode- en lifestyle-illustraties voor o.a. FD.

Verschijningsdatum
23 november 2021
Titel Preloved
Ondertitel Vintage hunten als een pro
Auteurs Maartje van den Broek en
Maartje Bodt
Uitvoering paperback met flappen
Formaat 19 x 24,5 cm
Omvang 176 pagina’s
Prijs € 20,99
ISBN e-book 9789021590127
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789021590134
Prijs audioboek € 16,99
NUR 452
ISBN folio 9789021590103

Internationale bestseller ook
in Nederland groot succes!
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Bestel nu ook
de tafeldisplay
met 8 invulboeken:
4x gouden editie / 2x mama / 2x papa
ISBN 9789043923293
Prijs € 80,-
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Het meest persoonlijke
cadeau om te geven
Speciale editie met een gouden hartje

Tijdelijk omslag

Dezelfde
inhoud,
ander
omslag

9789043922685

INHOUD \

Deze inspirerende invulboeken openbaren in één oogopslag
waarom twee mensen in de liefde verbonden zijn. In Waarom ik
van je hou staan diepgaande, grappige en emotionele vragen
en opdrachten, allemaal met maar één doel: de liefde tussen twee
mensen in woorden te vatten. Het boek is het meest persoonlijke cadeau dat je kunt geven, en eenmaal ingevuld is het ook nog
eens een bijzondere liefdesverklaring. Deze editie heeft een
prachtig omslag met een gouden hartje op de voorkant.

9789043922791

9789043922807

Verschijningsdatum
2 november 2021
Titel Waarom ik van je hou gouden editie
Ondertitel De bijzonderste liefdesverklaring om in te vullen en weg te geven
Auteur Alexandra Reinwarth
Uitvoering gebonden
Formaat 17 x 24 cm
Omvang 96 pagina’s
Prijs € 10,NUR 400
ISBN folio 9789043923200

76 KOSMOS \

Hét cadeau voor je
beste vriendin

100.000 exemplaren verkocht in Duitsland
MARKETING \
→ Betaalde socialmediamarketingcampagne
→ POS-materiaal beschikbaar op
aanvraag

INHOUD \

Verschijningsdatum
2 november 2021
Titel Waarom ik van je hou beste vriendin
Ondertitel De bijzonderste liefdesverklaring om in te vullen en weg te geven
Auteur Alexandra Reinwarth
Uitvoering gebonden
Formaat 17 x 24 cm
Omvang 96 pagina’s
Prijs € 10,NUR 400
ISBN folio 9789043923057

Een beste vriendin vertel je alles. Zij kent je geheimen, verdraagt
jouw nukken en deelt je humor. In dit bijzondere invulboek
kun je alles vastleggen: overeenkomsten, verschillen, bijzondere
belevenissen. Diepzinnige, grappige en emotionele vragen helpen
om de vriendschap te beschrijven. Oprechte complimenten,
verontschuldigingen, maar ook dankbaarheid vinden in dit invulboek een plek. Helemaal ingevuld is het ’t meest persoonlijke
cadeau voor een vriendin en een bewijs van echte vriendschap.
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Romantisch vragenspel
met kaarten

150.000 exemplaren verkocht in Duitsland
MARKETING \
→ Betaalde socialmediamarketingcampagne
→ POS-materiaal beschikbaar op
aanvraag

Tip voor
Valentijn
€10,-

INHOUD \

Hoe maak ik je meestal aan het lachen? Op welke momenten
mis je mij het meest? Waar je ook bent, thuis of ergens anders, op
vakantie of onderweg: het Waarom ik van je hou-vragenspel voor
koppels zorgt gegarandeerd voor vrolijke, onderhoudende
en intieme momenten voor stellen. Met 64 originele en
liefdevolle vragen raken partners op speelse wijze in gesprek
en leren ze elkaar nóg beter kennen. Het ideale cadeautje voor
Valentijnsdag!

Verschijningsdatum
4 januari 2022
Titel Waarom ik van je hou vragenspel
voor koppels
Ondertitel 64 liefdevolle vragen om elkaar
nog beter te leren kennen
Auteur Alexandra Reinwarth
Uitvoering losse kaarten in kartonnen
verpakking
Formaat 6,5 x 10 cm
Omvang 64 kaarten
Prijs € 10,NUR 400
ISBN folio 9789043923149

CHOOSE
YOUR
BATTLES

99

CHALLENGES
FOR LOVERS

Love is a battle field

THE WINNER
TAKES IT ALL

KOSMOS \
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Love is a battle field
De leukste challenges voor koppels

MARKETING \
→ Betaalde socialmediamarketingcampagne
→ Reviewmarketing
→ Perskit beschikbaar

INHOUD \

Dit is hét cadeauboek voor koppels die wel houden van een
uitdaging of spelletje. Het bevat maar liefst 99 verschillende
battles waarin je met elkaar de strijd aanbindt. De regels zijn simpel:
zet al je talenten in om de ander te verslaan!
• Wie plant de creatiefste date?
• Wie tekent het mooiste portret?
• Wie brengt de liefste serenade?
• Wie geeft het charmantste compliment?
• Wie weet het meeste over de partner?
Wie heeft geluk in de liefde én in het spel? Motiveer je keuzes, verzamel de meeste punten en win! … en leer tegelijkertijd je
geliefde nóg beter kennen.

Verschijningsdatum
5 oktober 2021
Titel Het battle boek voor koppels
Ondertitel 99 battles - ga de strijd aan met
je partner en leer elkaar nog beter kennen
Auteur Martijn Derikx
Uitvoering paperback
Formaat 17 x 24 cm
Omvang 128 pagina’s
Prijs € 15,NUR 400
ISBN folio 9789043923248

80 KOSMOS \

Somewhere…
over the rainbow

Vrolijke haakpatronen in regenboogkleuren
MARKETING \
→ Betaalde socialmediamarketingcampagne
→ Samenwerking met
freubelweb.nl

INHOUD \

Verschijningsdatum
4 januari 2022
Titel Regenbogen haken
Ondertitel 15 kleurrijke haakpatronen
Auteur Loes Verhoeven
Uitvoering paperback
Formaat 21 x 21 cm
Omvang 64 pagina’s
Prijs € 15,ISBN e-book 9789043922166
Prijs e-book € 9,99
NUR 474
ISBN folio 9789043922159

Iedereen krijgt gegarandeerd een goed humeur van dit fijne haakboek vol patronen in alle kleuren van de regenboog. Voor ieder
is er wel wat wils: sleutelhangers, sokken, dekentjes,
sjaals, tasjes, boekenleggers, en nog veel meer. De
patronen zijn eenvoudig te haken voor zowel beginners als
gevorderden.

KOSMOS \
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Meditatief kleuren en
ontspannen

Mandala’s en regenbogen bron van inspiratie

INHOUD \

Kleuren biedt rust, creativiteit en ontspanning. Dit
mooie regenboogkleurboek met hoogwaardig tekenpapier zal veel
liefhebbers blij maken. Van gedetailleerde mandala’s tot realistische
taferelen uit de natuur: de meer dan 60 handgetekende motieven
zijn een bron van inspiratie en mindfulness. Een
uitgebreide introductie aan het begin van het boek biedt een
inleiding in kleurenleer, kleurtechnieken en informatie over
het gebruik van verschillende materialen.

Verschijningsdatum
4 januari 2022
Titel Regenboog mandala’s kleurboek
Ondertitel Mindful kleuren en ontspannen
Auteur Ursula Schwab
Uitvoering paperback
Formaat 21 x 21 cm
Omvang 144 pagina’s
Prijs € 15,NUR 476
ISBN folio 9789043923217

82 KOSMOS \

Paperback van bestseller
over handlettering
Hét basisboek van Karin Luttenberg

Meer
dan een
250.000
boeken
verkocht!

INHOUD \

Verschijningsdatum
28 september 2021
Titel 72 tips - Handlettering doe je zo!
Ondertitel Alles wat je moet weten
Auteur Karin Luttenberg
Uitvoering paperback
Formaat 22 x 22,5 cm
Omvang 96 pagina’s
Prijs € 15,ISBN e-book 9789043920674
Prijs e-book €7,99
NUR 476
ISBN folio 9789043923132

In dit basisboek over handlettering geeft bestsellerauteur Karin
Luttenberg al haar geheimen prijs. Op de voor haar zo kenmerkende
enthousiasmerende wijze geeft Karin maar liefst 72 tips om tot de
beste resultaten te komen. Haar favoriete materialen,
ondergronden, tips en tricks: het komt allemaal aan bod.
Hoe lang moet je oefenen, wat is de handigste werkwijze en wat het
beste materiaal? Schrijf tekst die bij je past, gooi je liniaal aan de
kant en omarm je imperfecties!
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Botanisch tekenen
voor iedereen
Een jaar inspiratie uit de natuur

MARKETING \
→ Betaalde socialmediamarketingcampagne
→ Reviewmarketing
→ Perskit beschikbaar

INHOUD \

Elk jaargetijde heeft z’n eigen betovering, en Mijke Desserjer
slaagt er als geen ander in om dat gevoel over te brengen op
papier. Net zo leren tekenen als Mijke? In dit prachtige boek
laat ze zien dat echt iedereen kan tekenen: of het nu een
schitterende boom vol kersenbloesem, vallende herfstblaadjes of
allerhande veldbloemen betreft. Botanisch tekenen is niet voor niets
zo populair: de natuur is perfect in al haar eenvoud en schoonheid – de ideale inspiratiebron in alle seizoenen!

Verschijningsdatum
30 november 2021
Titel Ieder seizoen zijn groen
Ondertitel 365 dagen botanisch tekenen
Auteur Mijke Desserjer
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 24,5 cm
Omvang 96 pagina’s
Prijs € 20,ISBN e-book 9789043923071
Prijs e-book € 12,99
NUR 476
ISBN folio 9789043923064
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Borduur meesterwerken
met een knipoog
Kruissteken terug van weggeweest

MARKETING \
→ Betaalde socialmediamarketingcampagne
→ Reviewmarketing
→ Perskit beschikbaar

INHOUD \

Borduren suf en saai? Dacht het niet! Laat het maar aan Marieke
Voorsluijs van Club Geluk over om er iets bijzonders van te maken.
In dit schitterende boek staan borduurpatronen van de meest
geliefde en bekende geschilderde meesterwerken – met een
moderne twist. Borduur aan de hand van gedetailleerde patronen
nu zelf de Nachtwacht van Rembrandt en borduur dan voort: voeg
toeristen en selfiesticks toe. Of het beroemde schilderij De aardappeleters van Van Gogh met friet op tafel. Dit unieke boek is een
must voor iedereen die van handwerken houdt en echt iets
bijzonders wil maken.
Met o.a. de Mona Lisa, Het puttertje, de Nachtwacht, Meisje met de
parel, de Waterlelies van Monet, de Venus van Milo en nog veel meer.

Verschijningsdatum
5 oktober 2021
Titel Voortborduren
Ondertitel Meesterwerken borduren
met 'n knipoog
Auteur Marieke Voorsluijs
Uitvoering paperback
Formaat 19 x 24,5 cm
Omvang 96 pagina’s
Prijs € 18,50
ISBN e-book 9789043923262
Prijs e-book € 12,99
NUR 474
ISBN folio 9789043923170

86 KOSMOS \

Leuke haakpatronen
voor tassen
Van supermakkelijk tot uitdagend
MARKETING \
→ Betaalde socialmediamarketingcampagne
→ Samenwerking met
freubelweb.nl

INHOUD \
Verschijningsdatum
7 december 2021
Titel Tassen haken
Ondertitel Van klein tot groot, van
eenvoudig tot uitgebreid
Auteurs Jennifer Stiller en Karen Lee Luick
Uitvoering paperback
Formaat 17 x 24 cm
Omvang 48 pagina’s
Prijs € 15,ISBN e-book 9789043923194
Prijs e-book € 9,99
NUR 474
ISBN folio 9789043923187

Gehaakte tassen zijn een essentieel accessoire. Er is een tas voor
elke smaak en stijl. Eenvoudig of speels, elegant of bohemien,
groot of klein, snel gemaakt of meer uitgewerkt. Een tas is net zo
individueel en uniek als de drager ervan. Een groot aantal
verschillende tassen – zoals een shopper, mobiele-telefoontas,
boodschappentas, en nog veel meer – kan gemakkelijk gemaakt
worden dankzij de gedetailleerde instructies. De patronen
zijn geschikt voor beginners en gevorderden.
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Kringloopgeluk en
duurzame woonstyling

Originele projecten van hét DIY-merk Imakin
MARKETING \
→ Betaalde socialmediamarketingcampagne
→ Reviewmarketing
→ Perskit beschikbaar
8.500 volgers

INHOUD \

Imakin.nl is in korte tijd uitgegroeid tot hét DIY platform waar
je terecht kan voor originele en trendy ideeën. Eigenaresse Jinske
Verpalen heeft een neus voor trends en is als creatieve duizendpoot dé expert als het gaat om DIY en hobbymaterialen. Niet
verwonderlijk dat zij zich nu heeft gericht op duurzaamheid,
kringloopgeluk en aandacht voor styling in huis. Jinske laat
in dit boek zien hoe je op een eenvoudige manier fantastische resultaten kunt behalen met kringloopspullen en DIY-klussen. Zo maak je
je interieur helemaal up-to-date: stijlvol én duurzaam!

AUTEUR \
Jinske Verpalen (Utrecht) maakt DIY
leuk en makkelijk. Het is leuk om een
compliment te krijgen over iets dat je zelf
gemaakt hebt! Dat gevoel gunt zij elke
creatieveling. Jinske biedt op imakin.nl en
in haar boeken veel inspiratie om vaker
creatief aan de slag te gaan en zelf woonaccesoires te maken.

Verschijningsdatum
12 oktober 2021
Titel Doe het lekker duurzaam
Ondertitel Duurzame woonstyling met
opgeknapte kringloopvondsten
Auteur Jinske Verpalen
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 24,5 cm
Omvang 160 pagina’s
Prijs € 22,50
ISBN e-book 9789043923163
Prijs e-book € 13,99
NUR 400
ISBN folio 9789043923156

88 KOSMOS \

National Geographic
bestseller
Terug van weggeweest
MARKETING \
→ Reviewmarketing
→ Publicaties in diverse media

REISGIDS
Verschijningsdatum
26 oktober 2021
Titel National Geographic - Wereldplekken
Ondertitel Ervaar de mooiste en meest
afgelegen plaatsen op aarde
Oorspronkelijke titel Wild Beautiful Places
Auteur National Geographic
Uitvoering paperback
Formaat 19 x 24,5 cm
Omvang 320 pagina’s
Prijs € 25,99
NUR 500
ISBN folio 9789021590080

INHOUD \

National Geographic presenteert de 50 meest ongerepte,
verlaten, ruige en schilderachtige plaatsen op aarde. Van
afgelegen valleien, indrukwekkende woestijnen en adembenemende bergketens. Met oogverblindende beelden van wereldberoemde natuurfotografen en toegankelijke, pakkende beschrijvingen en praktische reisinformatie. Van het Nahanni
National Park in Canada tot de Skeleton Coast in Namibië: dit boek
is een toegangspas tot 's werelds meest woeste en zeldzame

bestemmingen.
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De mooiste nationale
parken van Europa
Op pad met Lonely Planet

MARKETING \
→ Publicaties in reismedia
→ Samenwerking met Lonely
Planet Magazine
25.000 volgers
19.400 likes

Incl.
NL & BE

INHOUD \

Ontdek 60 adembenemende nationale parken in Europa.
Betreed een wereld met kustdorpen op een heuveltop, bevroren
arctische landschappen en uitgestrekte bergketens. Deze
prachtige kennismaking met Europa’s nationale parken bevat
panoramische fotografie, originele illustraties, aanbevolen
routes, belangrijke bezienswaardigheden, praktische
informatie en tips. De Europese nationale parken bieden een
boeiende mix van verbluffende natuur, buitengewone dieren en
talloze activiteiten.

Verschijningsdatum
19 oktober 2021
Titel Lonely Planet – Nationale parken van
Europa
Ondertitel Ontdek 60 adembenemende
nationale parken in Europa
Auteur Lonely Planet
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 24,5 cm
Omvang 320 pagina’s
Prijs € 29,99
NUR 500
ISBN folio 9789021589152

KOSMOS \
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Wegdromen bij mooie
zonbestemmingen
MARKETING \
→ Publicaties in reis- en
lifestylemagazines
→ Betaalde socialmediacampagne
→ Influencer-campagne
→ Actieve promotie via auteur
@littlewanderbook
24.000 volgers

AUTEUR \
Lieke Pijnappels (Amsterdam) reist
sinds 2015, vaak alleen, de hele wereld
over. Ze deelt haar verhalen met vele
nationale en internationale volgers op
sociale media en haar reisblog Little
Wanderbook. Daarnaast is ze een veelgevraagde voice-over.

INHOUD \

Staat je gemoed al maanden op standje onweer? Zie je eruit
als Casper het Spookje? Dan is het de hoogste tijd om op te laden
in een bestemming waar de zon je vaste reisgenoot is. Er is geen
beter medicijn dan dobberen in een helderblauwe zee, blote
voeten in het zand en een flinke dosis zonne-energie. In Tropical
Escapes deelt Lieke Pijnappels van reisblog Little Wanderbook haar
favoriete tropische bestemmingen met prachtige foto’s en
leuke persoonlijke verhalen en adviezen. Wat dacht je van surfen
in avontuurlijk Sri Lanka, zeilen in betoverend Belize, slapen
onder de sterren in de oneindig mooie outback van Australië of op
zoek gaan naar de mooiste waterval in de Dominicaanse
Republiek?

Verschijningsdatum
9 november 2021
Titel Tropical Escapes
Ondertitel Droom weg bij de mooiste
zonbestemmingen
Auteur Lieke Pijnappels
Uitvoering gebonden
Formaat 17 x 24 cm
Omvang 208 pagina's
Prijs € 22,50
ISBN e-book 9789021580548
Prijs e-book € 12,99
ISBN audioboek 9789021586557
Prijs audioboek € 12,99
NUR 500
ISBN folio 9789021580500

Zeer rijk geïllustreerd
met ruim 500 foto's.
70 uitgebreide vertellingen
over verschenen en verdwenen
broedvogelsoorten.
6 themahoofdstukken over
actuele thema’s zoals de invloed
van het klimaat, biodiversiteit, de
komst van exoten en een blik op de
toekomst.

Aanduiding
groei/daling van populatie
in ruim 100 jaar
Met spectaculaire
foto's

Verspreidingskaarten
met historische
gegegevens

OVER DE VOGELATLAS:

'De Vogelatlas is een wetenschappelijk
en serieus boekwerk, maar het leent zich
ook prima om in te grasduinen op zoek
naar opmerkelijke getallen.'
– Trouw

'Het is een fantastisch mooi boek...
het is niet alleen een boek voor een
paar wetenschappers.'
– Vroege Vogels

KOSMOS \
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Van de makers van
de Vogelatlas
Uniek overzichtswerk

MARKETING \
→ Publicaties in dag-, week- en
maandbladen
→ Betaalde onlinecampagne
→ Promotionele samenwerking
met Sovon
→ Digitaal promotiemateriaal
beschikbaar voor boekhandels:
boektrailer en inkijkexemplaar
→ Gratis POS-materiaal
beschikbaar: plafondhanger

9.000 volgers
3.000 volgers

INHOUD \

Na De Vogelatlas van Nederland publiceert Kosmos nu samen
met Sovon Verschenen of verdwenen, een tijdsbeeld van meer dan
120 jaar ontwikkelingen met betrekking tot vogels,
landschap én vogelaars. Een boek vol verhalen over de opkomst
en ondergang van 70 aansprekende vogelsoorten in
Nederland van 1900 tot heden. Meer dan een eeuw aan veranderingen wordt inzichtelijk gemaakt door middel van aansprekende
teksten en spectaculaire foto’s, kaarten en infographics.

AUTEUR \
Sovon Vogelonderzoek Nederland legt
met behulp van duizenden tellers de
veranderingen vast met betrekking tot de
verspreiding en de aantallen van alle in
het wild voorkomende vogelsoorten in
Nederland.

Verschijningsdatum
25 november 2021
Titel Verschenen of verdwenen
Ondertitel Ruim een eeuw Nederlandse
broedvogels in beweging
Auteur Sovon
Uitvoering gebonden met leeslint
Formaat 19 x 24,5 cm
Omvang 320 pagina’s
Prijs € 50,00,
introductieprijs t/m 31 januari € 40,00
NUR 435
ISBN folio 9789021576459
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De mooiste vogelfoto’s
van de wereld
Oogverblindend koffietafelboek

MARKETING \
→ Reviewmarketing
→ Publicaties in diverse media
→ Betaalde Instagramcampagne
→ in samenwerking met
Vogelbescherming

€ 17,50

INHOUD \

Vogels van de wereld is een prachtig fotoboek met een
rijke collectie vogelfoto’s van natuurfotografen van over de hele
wereld. Het biedt een op onze gevederde vrienden in grappige,
ontroerende, hartstochtelijke en verbluffende poses. De
foto’s zijn voorzien van anekdotes, wetenschappelijke namen,
locaties en alle technische details. Samengesteld door David
Allen Sibley en natuurfotograaf Chris Gatcum en met een voorwoord
gericht op de Nederlandse markt, geschreven door natuurfotograaf
Erik Ruiterman.

Verschijningsdatum
5 oktober 2021
Titel Vogels van de wereld
Ondertitel De meest uitzonderlijke foto’s
Oorspronkelijke titel Birds of Instagram
Auteurs Erik Ruiterman / David Allen Sibley
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 23 cm
Omvang 192 pagina’s
Prijs € 17,50
NUR 435
ISBN folio 9789021584775

96 KOSMOS \

ANWB-natuurgidsen
Must-haves voor de natuurliefhebber
MARKETING \
→ Publicaties in diverse media
→ In samenwerking met ANWB

Uitvoering paperback met flappen
Formaat 13,5 x 19,5 cm
Omvang 416 / 456 / 432 / 448 pagina’s
NUR 420 / 432 / 433 / 411

Verschijningsdatum
21 september 2021
Titel ANWB Paddenstoelengids
Prijs € 27,50
ISBN folio 9789021585840

Verschijningsdatum
12 oktober 2021
Titel ANWB Insectengids
Prijs €32,50
ISBN folio 9789021585888

Verschijningsdatum
11 januari 2022
Titel ANWB Amfibieën- en reptielengids
Prijs €35,ISBN folio 9789021586724

Titel ANWB Vlindergids
Prijs €32,50
ISBN folio 9789021585741

INHOUD \

Iedere natuurliefhebber kan zijn hart ophalen met de ANWBnatuurgidsen. Deze gidsen zijn ideaal voor het herkennen
van alle dieren en planten in Nederland en Europa. Met eenvoudige kleurcodes en heldere foto’s zijn vlinders, amfibieën,
paddenstoelen en andere dieren en planten in een handomdraai
gevonden. De handige flappen zorgen voor extra zoekgemak. Zeer
uitgebreid, met honderden soorten en boordevol informatie
over alle flora en fauna. Onmisbaar tijdens elke wandeling.

KOSMOS \
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Langverwachte
aanvulling op dé ANWB
Vogelgids

MARKETING \
→ In samenwerking met ANWB
→ In samenwerking met
Vogelbescherming Nederland
→ Reviewmarketing

INHOUD \

Van de sierlijke torenvalk tot de indrukwekkende steenarend, dit is
het standaardwerk over alle roofvogels van Europa. Net als
zijn grote broer biedt deze gids informatie over kenmerken, habitat,
jachtmethoden, voortplanting en populaties. Betrouwbaar
en up-to-date met de laatste wetenschappelijke
ontwikkelingen en verspreidingskaarten, aangepast aan de
Nederlandse markt. Prachtig vormgegeven met
kwaliteitsfoto’s.

Verschijningsdatum
12 oktober 2021
Titel ANWB Roofvogelgids van Europa
Oorspronkelijke titel Greifvögel Europas
Auteurs Theodor Mebs, Winfried Nachtigall,
Daniel Schmidt-Rothmund
Uitvoering paperback met flappen
Formaat 13,5 x 19,5 cm
Omvang 248 pagina’s
Prijs € 25,NUR 435
ISBN folio 9789021585703

98 KOSMOS \

Het populairste huisdier:
de kat
Haar geheime leven ontrafeld
→ Betaalde socialmediacampagne

INHOUD \

Katten zijn hot! We kijken nog steeds massaal naar katten-

Verschijningsdatum
2 november 2021
Titel Wat wil de kat?
Ondertitel Leer het gedrag van je kat
echt begrijpen
Auteur Dr. Yuki Hattori
Uitvoering gebonden
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 160 pagina’s
Prijs € 15,NUR 431
ISBN folio 9789021590073

filmpjes om ons beter te voelen. Ook als huisdier staat de kat met
stip op nummer 1. Met deze prachtig geïllustreerde visuele gids
van de Japanse kattendokter Yuki Hattori leer je het gedrag van
je kat echt begrijpen. Waarom negeren katten hun baasjes soms
volledig? En wat betekent dat hoge gemiauw? Met dit boek heeft de
kat geen geheimen meer voor je.

najaar

2021

voorjaars
Omniboek
aanbieding
2018

100 OMNIBOEK

Bijna 35.000
boeken van
Dan Jones
verkocht in
Nederland
en België

Dan Jones is
een begenadigd
verhalenverteller,
wiens
psychologische
portretten de
onvergetelijke
personages zo
van de pagina
laten springen.
– Times Literary
Supplement

OMNIBOEK

101

Een nieuwe geschiedenis
van de middeleeuwen
De wording van het Westen in 1000 jaar

MARKETING \
→ Recensies en interviews in
kwaliteitsdagbladen
→ Digitale campagne inclusief
samenwerking met Dan Jones
→ Banners en omslagen socials
→ A2-posters beschikbaar
8 713791 072881

→ Advertenties in Historisch
Nieuwsblad en Geschiedenis
Magazine

AUTEUR \
Dan Jones is historicus, presentator
en gevierd journalist. Van zijn boeken,
waaronder De Tempeliers en De
Kruisvaarders en, in samenwerking met
Marina Amaral, De Tijd in kleur en Wereld
in Vlammen, zijn wereldwijd meer dan
een miljoen exemplaren verkocht.

INHOUD \

Bestsellerauteur Dan Jones vertelt het verhaal van een
duizendjarig avontuur dat begint in 410 bij de ruïnes van
het eens zo machtige Rome en eindigt als Karel V, de keizer van de
oude en de nieuwe wereld in de zestiende eeuw opnieuw
voor de poort van Rome staat. Het laat zien hoe, vanuit een staat
van crisis en ineenstorting, het Westen werd herbouwd en
de hele wereld ging domineren: door te ontdekken, ontwikkelen of
domweg te stelen. Dit is een boek geschreven over – en voor – een
tijd van diepgaande verandering.

Verschijningsdatum
25 januari 2022
Titel Van Rome tot Rome
Ondertitel Een nieuwe geschiedenis van de
middeleeuwen
Oorspronkelijke titel Powers and Thrones
Auteur Dan Jones
Vertaler Roelof Posthuma
Uitvoering gebonden met stofomslag
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 720 pagina’s
Prijs tot 25 april € 39,99, daarna € 45,00
ISBN e-book 9789401918367
Prijs e-book € 19,99
NUR 684
ISBN folio 9789401918350

9 789401 918350
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‘De inkleurtechnieken verlenen
de oude opnamen
in De tijd in kleur
een gevoel van
actualiteit.’
★★★★
– de Volkskrant

9789401914284

9789401916547

9789401917025

9789401917667

9789401917087
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Iconische momenten
uit de geschiedenis
Oude opnamen herleven in deze tijd

MARKETING \
→ Bestseller nu voor een heel
aantrekkelijke prijs
→ Een editie voor onderweg:
meepakker!

Nu slechts
€ 12,50
INHOUD \

De tijd in kleur omspant een periode van ruim een eeuw

wereldgeschiedenis, van koningin Victoria tot de moord
op president Kennedy. Het toont de opkomst en ondergang van
wereldrijken, mijlpalen van kunst en wetenschap, industrie,
oorlogstragedies en vredesstichters. Kortom: de levens van mensen
die de geschiedenis hebben gevormd. Door de gekleurde
beelden komt de historie tot leven en biedt het een uniek
perspectief op het verleden. Dit succesvolle boek is nu verkrijgbaar
als goedkope pocketeditie.
#\

‘Een verfrissend verhaal en een nieuwe,
completere, blik op de wereldgeschiedenis.
Met waanzinnige foto’s.’ – Jonge Historici

AUTEUR \
Dan Jones (1981) is een talentvolle Britse
historicus, journalist, tv-presentator en
schrijver. Marina Amaral (1994) is een
Braziliaanse kunstenares, die op een
historisch verantwoorde manier zwartwitfoto’s pixel voor pixel inkleurt. Ze is
onder andere bekend van het project
Faces of Auschwitz.

Verschijningsdatum:
28 september 2021
Titel De tijd in kleur
Ondertitel Beelden uit de
wereldgeschiedenis, 1850-1960
Oorspronkelijke titel The Colour of Time
Auteurs Dan Jones & Marina Amaral
Vertaler Alexander van Kesteren
Uitvoering paperback, genaaid
Formaat 12,5 x 16,3 cm
Omvang 432 pagina’s
Prijs € 12,50
NUR 370
ISBN folio 9789401918503

9 789401 918503
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Het kunstwerk voor
vrede en tegen terreur
Een doek dat de slachtoffers beweent
MARKETING \
→ Recensies in historische media
zoals het Historisch Nieuwsblad
→ Online campagne
→ Interviews en recensies in
landelijke (dag)bladen
→ Digitale content beschikbaar

AUTEUR \
Rob Hartmans (1959) is historicus,
journalist en vertaler. Hij publiceerde
naast een geschiedenis van De
Groene Amsterdammer ook een boek
over Freek de Jonge. Bij Omniboek
verschenen Schaduwjaren, Een revolutie
die niet doorging en het succesvolle
Zwarte bladzijden uit de vaderlandse
geschiedenis.

Verschijningsdatum
20 januari 2022
Titel Guernica
Ondertitel Symbool tegen terreur
Auteur Rob Hartmans
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 216 pagina’s
Prijs € 20,ISBN e-book 9789401917605
Prijs e-book € 9,99
NUR 686
ISBN folio 9789401917582

9 789401 917582

INHOUD \

Het schilderij Guernica wordt gezien als Picasso’s bijdrage aan
de verdediging van de vrede, een jammerklacht tegen
terreur. Het gigantische werk uit 1937 meet 27 vierkante meter.
Rob Hartmans schrijft de biografie van Guernica: zijn reis over de
wereld – het was in 1956 in Brussel en Amsterdam te zien –
als aanklacht tegen elke strijd, de achtergronden van de Spaanse
burgeroorlog, de kunst van Picasso en het kubisme. Het
boek eindigt met hoe het schilderij in 1981 uiteindelijk thuiskwam in
het Madrileense Reina Sofía Museum.
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Hannibal en de strijd
tussen Rome en Karthago
Over de oudheid en oudheidkunde

MARKETING \
→ Aandacht in landelijke kranten
→ Promotiefilmpje
→ Recensies op historische
platforms
→ Voorpublicatie op Historiek.net
→ Boekpresentatie in het
Rijksmuseum van Oudheden

INHOUD \

218 v.Chr. De Karthaagse veldheer Hannibal trekt in
vijftien dagen over de Alpen. Het is slechts een deel van een van
de vele militaire operaties in de Tweede Punische Oorlog
(218-201), die op zijn beurt weer deel uitmaakt van een langdurig
conflict tussen Karthago en Rome. De vraag over welke pas het
Karthaagse leger Italië binnenviel, houdt al twee eeuwen de
gemoederen bezig. In Hannibal in de Alpen benut Jona Lendering
het vraagstuk om de lezer te tonen tegen welke problemen
oudheidkundigen aanlopen bij de reconstructie van het
verleden. De Alpentocht mag dan een detail zijn, hij illustreert
ook de belangrijke wetenschappelijke vraag naar de mate waarin
individuen geschiedenis maken. Hannibal in de Alpen gaat over de
oudheid, maar ook over oudheidkunde.

AUTEUR \
Jona Lendering (1964) is historicus,
journalist, reisleider en docent. Hij
blogt al ruim tien jaar dagelijks over de
oudheid op MainzerBeobachter.com en
beheert Livius.org en Grondslagen.net.
Hij schreef eerder onder meer Bedrieglijk
echt (2020) en Xerxes in Griekenland
(2019). NRC Handelsblad prees zijn boek
De klad in de klassieken als ‘overtuigende
liefdesverklaring aan de oudheidkunde’.

Verschijningsdatum
18 januari 2022
Titel Hannibal in de Alpen
Ondertitel Een puzzel uit de oudheid
Auteur Jona Lendering
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 192 pagina’s
Prijs € 20,ISBN e-book 9789401918015
Prijs e-book € 9,99
NUR 683
ISBN folio 9789401918008

9 789401 918008
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NRC Handelsblad
over Vergeten
volkeren:
‘Met dit rijk
geïllustreerde
boek heeft hij een
prachtig monument opgericht
voor Euraziatische
volkeren die in de
nevelen der tijd
verdwenen zijn.’

‘Een zeer leesbare
sneltrein door een
aantal grote
militaire crises
in de Romeinse
geschiedenis (...)
goede, en ouderwets duidelijke
vertelstijl.’
– The Sunday Telegraph
over Vijanden van Rome

9789401916875

9789401917575
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Wie waren nu eigenlijk
die Romeinen?
Met kaarten en beeld in full colour

MARKETING \
→ A2-poster beschikbaar
8 713791 072799

→ Voorpublicatie op Historiek.net
→ Besprekingen in landelijke
kranten en bladen
→ Advertentie Historisch
Nieuwsblad en Geschiedenis
Magazine

AUTEURS \
Philip Matyszak, bekend van Vergeten
volkeren en Vijanden van Rome, doceert
over het oude Rome in Cambridge
en Joanne Berry geeft les in klassieke
oudheid in Swansea. Samen schreven ze
dit boek zonder elkaar ooit in levenden
lijve te hebben gezien.

INHOUD \

‘Hoewel keizers en generaals om aandacht schreeuwden,
was het onmogelijk om fascinerende verhalen van ogenschijnlijk
alledaagse burgers te negeren – want naar onze mening waren dit de
vertellingen die uiteindelijk fascinerender en veel boeiender bleken.’
Philip Matyszak en Joanne Berry brengen in Gifmengsters,
gladiatoren en geleerden de bijzonderste verhalen samen van zowel
hoofd- als bijrolspelers in de machtigste beschaving uit de
geschiedenis. Zo delen een centurion en de vrouw van een stukadoor
pagina’s met Cicero en Plinius, terwijl een vestaalse
maagd in een hoofdstuk belandt met Antinoüs, de favoriet van
Hadrianus.

Verschijningsdatum
14 december 2021
Titel Gifmengsters, gladiatoren en
geleerden
Ondertitel Mannen en vrouwen in het
Romeinse Rijk
Oorspronkelijke titel Lives of the Romans
Auteurs Philip Matyszak en Joanne Berry
Vertaler Bies van Ede
Uitvoering paperback met flappen
Formaat 17 x 24 cm
Omvang 320 pagina’s, full colour
Prijs € 29,99
ISBN e-book 9789401918275
Prijs e-book € 14,99
NUR 683
ISBN folio 9789401918268

9 789401 918268

‘Valerie Hansen
is geweldig en
werkt al jaren
aan de
zijderoutes.
Ze is een
inspiratie voor
mij op veel
verschillende
manieren.
(...) Ze schrijft
ook helder en
mooi.’
– Peter Frankopan,
auteur van
De Zijderoutes op
BBC History Magazine
online
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De historie van ’s werelds
oudste handelsweg
Het ware verhaal over de zijderoute

MARKETING \
→ Recensies in landelijke
kranten en magazines
→ Voorpublicatie op Historiek.net
→ Advertenties in historische
bladen
→ Videotrailer
→ Digitale content beschikbaar
met prachtig beeld
→ A2-posters beschikbaar
8 713791 072805

AUTEUR \
Valerie Hansen is professor Chinese en
wereldgeschiedenis aan Yale. Zij woonde
meer dan zes jaar in China, bezocht ruim
driehonderd tempels, beklom meermalen
de Grote Muur en poseerde elf keer naast
het Terracottaleger. Ze schreef er zes
boeken over.

INHOUD \

Valerie Hansen vertelt in haar boek over de zijderoute eens niet
over rijk beladen karavanen, onverschrokken godszoekers of
genadeloze veroveraars. Zij belicht de onbekende maar bijzonder
interessante geschiedenis van de enige echte zijderoute: de IraansChinese betrekkingen in Centraal-Azië, de oudste handelsweg
tussen Oost en West. Dat doet ze aan de hand van originele
primaire bronnen en archeologisch bewijs in een meeslepend
historisch verslag. Een monumentaal werk.
#\

‘Globalisering vormt de basis voor de huidige tijd. Dat is
de stelling van de Amerikaanse historica Valerie Hansen.
En in haar fascinerende en wervelende boek (...) maakt zij
dat alleszins aannemelijk.’ – NRC Handelsblad over Het Jaar 1000

Verschijningsdatum
12 oktober 2021
Titel De zijderoute
Ondertitel De oude handelswegen tussen
Oost en West
Oorspronkelijke titel The Silk Road
Auteur Valerie Hansen
Vertalers Maarten van der Werf en Brenda
Mudde
Uitvoering paperback
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 384 pagina’s
Prijs € 34,99
ISBN e-boek 9789401917865
Prijs e-boek € 14,99
NUR 683
ISBN folio 9789401917858

9 789401 917858
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Aangrijpend
oorlogsdagboek
Een waargebeurd verhaal
MARKETING \
→ Aandacht op grote historische
platforms
→ Online campagne
→ A2-poster beschikbaar
8 713791 067955

AUTEUR \
Amira Keidar (1963) studeerde in
Jeruzalem en in Parijs. Ze schreef diverse
scripts voor een televisiemaatschappij.
Lalechka, het dochtertje uit het boek, was
haar moeders hartsvriendin. Nadat Keidar
van het dagboek hoorde, reisde ze naar
Polen om ter plaatse onderzoek te doen
voor het boek.

Reeds eerder
aangeboden

Verschijningsdatum
28 september 2021

Titel Het meisje uit het Joodse getto
Oorspronkelijke titel Lalechka
Auteur Amira Keidar
Vertaler Henk Hardeman
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 288 pagina’s
Prijs € 17,50
ISBN e-book 9789401917728
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789401917735
Prijs audioboek € 14,99
NUR 402
ISBN folio 9789401917711

9 789401 917711

INHOUD \

Polen, 1941. In het getto van Siedlce, een klein stadje ten oosten
van Warschau, wordt een meisje geboren. Ze krijgt de naam
Rachel, maar haar ouders Jacob en Zippa noemen haar liefkozend
‘Lalechka’. Terwijl de liquidatie van de bewoners van het getto al
begonnen is, smokkelt Jacob zijn vrouw en dochter het getto
uit. Zippa brengt haar kind, met alle risico’s van dien, naar twee
oude vriendinnen, Irena en Sophia. Zij nemen de zorg voor haar op
zich. Zippa keert terug naar Jacob. Het meisje uit het Joodse getto is
gebaseerd op het dagboek dat Zippa samen met haar dochter
achterliet.

OMNIBOEK
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Het levensverhaal van
Sam en Henny Eisenmann
Orthodoxe Joden in de 20e eeuw

MARKETING \
→ Online campagne
→ Recensies en interviews in
landelijke en historische bladen
→ Radio-optredens

INHOUD \

De twintigste eeuw was een eeuw van uitersten, zeker voor Europese
Joden. In Sam en Henny beschrijft historicus Bart Wallet het leven van
Sam en Henny Eisenmann-Cohen. Sam Eisenmann (1904-1976) was
een succesvolle houthandelaar die midden in het bestuurlijke hart
van de orthodoxe Amsterdamse gemeenschap zat.
Zijn vrouw, Henny Cohen (1916-1990), gaf bij hun huwelijk haar werk
op en wijdde zich aan het groeiende gezin. Hun beider leven stond in
het teken van ‘de joodsche zaak’. Maar wat was die ‘joodsche
zaak’ precies? Hoe zetten ze zich daarvoor in? En hoe droegen ze
hun jodendom over op de volgende generatie? Aan de hand van het
levensverhaal van Sam en Henny vertelt Wallet het grote verhaal van
geloven in een tijd van secularisatie, vervolging en onderduiking en
hoe orthodoxe joden reageerden op de opkomst van het zionisme en
de nieuwe Staat Israël.

AUTEUR \
Bart Wallet is universitair docent
politieke en religiegeschiedenis aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Tevens
doceert hij Hebreeuws, Joodse Studies en
Midden-Oostenstudies aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij publiceerde diverse
boeken op het terrein van joodse
geschiedenis en religiegeschiedenis
en talloze artikelen in nationale en
internationale tijdschriften.

Verschijningsdatum
19 oktober 2021
Titel Sam en Henny
Ondertitel Een eeuw orthodox-joodse
familiegeschiedenis
Auteur Bart Wallet
Uitvoering paperback met flappen
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 256 pagina’s
Prijs € 22,99
ISBN e-book 9789401918237
Prijs e-book € 9,99
NUR 686
ISBN folio 9789401918220

9 789401 918220
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AUTEUR \
Dick Harrison (1966) is hoogleraar geschiedenis aan
de prestigieuze Universiteit van Lund en de nationale
historicus van Zweden. Hij schrijft blogs, artikelen,
romans en boeken en maakt tv-documentaires over
Europese en Zweedse geschiedenis.

Een verbluffend
boek, dat
geopolitieke
complexiteit
en menselijke
eenvoud op
magistrale
wijze verbindt.
– Jonge Historici over
De Dertigjarige Oorlog
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Ratten, luizen en
andere rampspoed

De grote pandemie van de middeleeuwen
MARKETING \
→ A2-posters beschikbaar
8 713791 070283

→ Videotrailer
→ Aandacht in landelijke kranten
en magazines
→ Besprekingen in historische
media
→ Voorpublicatie op Historiek.net
→ Advertentie in NRC Handelsblad

Dick Harrison

‘De Dertigjarige Oorlog is zo ongelooflĳk veelzĳdig, dat
alleen een bĳzonder stoutmoedig historicus het in zĳn
hoofd haalt het hele conflict in één boek te beschrĳven.’

Bijna
20.000
verkocht
– NRC HANDELSBLAD

Dick Harrison (1966) is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Lund, Zweden. Hĳ schrĳft artikelen, blogs, romans en
non-fictieboeken en maakt tv-documentaires
over Europese
en
Dick Harrison (1966)
is hoogleraar
Zweedse geschiedenis.
geschiedenis aan de universiteit

van Lund in Zweden. Hĳ schreef

‘Dick Harrison weet op zeer leesbare wĳze orde te
meerdere bestsellers, waaronder De
brengen in de chaos van religieuze, geopolitieke en
Dertigjarige Oorlog, dat lovend ontlokale twisten. Daarnaast schildert hĳ levendig welke
vangen werd, en De geschiedenis van
gruwelĳke gevolgen de strĳd had voor de bevolking
slavernĳ
. Hĳ staat bekend als de
van Duitsedestaten
en staatjes.’

nationale
historicus van Zweden en
– HISTORISCH
NIEUWSBLAD

veelschrĳver. In 2021 verschĳnt de
Nederlandse vertaling
van zĳn boek
WWW.OMNIBOEK.NL
NUR 680
over de pest.
ISBN 978 94 019 1118 4

De Dertigjarige Oorlog

Op 23 mei 1618 gooiden protestantse edelen drie katholieke hoogwaardigheidsbekleders uit het raam van de Praagse Burcht: de
Defenestratie van Praag. Dat was het startsein voor een oorlog die
vrĳwel alle Europese landen en hun koloniën meesleurde in een
spiraal van geweld.
Dick Harrison toont de impact van dit politieke conflict op de
bevolking: op de huurling, de priester, de non, de schoenmaker,
de matroos en de burgemeester. Hĳ kruipt in het hoofd van deze
hoofdrolspelers en figuranten, en verbindt op briljante wĳze de
belangrĳkste strĳdtonelen. Harrison geeft in dit boek een bĳzonder leesbaar overzicht van het conflict vanuit pan-Europees
perspectief.

Van plunderende barbaren tot culturele
bloeiperiode: een nieuw perspectief op een
ondergewaardeerd tĳdperk

Dick Harrison

De Dertigjarige
Oorlog

Toen de Pax Romana, de lange periode van vrede en voorspoed in
het Romeinse Rĳk, in stukken brak, verspreidden woeste horden
Germanen en Hunnen zich over heel Europa op zoek naar graan
en goud. Eeuwenlang werd deze periode van volksverhuizingen
DEHarrison
ALLEREERSTE
afgeschilderd als choatisch. Historicus en hoogleraar Dick
nuanceert het beeld van die barbaarse plunderpartĳen WERELDOORLOG
en werpt
licht op de culturele bloei op verschillende plaatsen in Europa.
1618 – 1648
Harrison vertelt de verhalen van de slavin Bathildis, die verkocht
werd en eindigde als de echtgenote van de Frankische koning
Clovis; van de gewetenloze Merovingische koning Chilperik van
Soissons, wiens politiek gekenmerkt werd door intriges, plunderingen en geweld; van hertogin Romilda van Friuli, door de geschiedschrĳvers ten onrechte afgeschilderd als een ‘schaamteloze
lichtekooi’; en van Chrodechild en Bassina, de ‘wilde nonnen van
Poitiers’ die vanuit hun klooster een militaire expeditie opzetten.
De volksverhuizingen geeft een fascinerend, diep en complex beeld
Dick de
Harrison
hoogleraar
van West-Europa in de overgang tussen
oudheidisen
de vroege geschiedenis aan de Universiteit van Lund
middeleeuwen.

in Zweden. Hĳ schrĳft blogs, arti-

kelen, romans
en boeken
‘De Dertigjarige Oorlog is zo ongeloofl
ĳk veelzĳ
dig, dat en maakt
tv-documentaires
en
alleen een bĳzonder stoutmoedig
historicus hetover
in zĳEuropese
n
Zweedse
geschiedenis.
Zĳn boek
hoofd haalt het hele conflict in
een boek
te beschrĳven.’
Oorlog werd lovend
– NRC Handelsblad over De
De Dertigjarige
Dertigjarige Oorlog
ontvangen en binnen korte tĳd vĳf
keer herdrukt.

Dit boek geeft een indrukwekkend overzicht van de slavernĳ, van
de vroegst bekende beschavingen tot de gedwongen arbeid van nu.
Aandacht voor de trans-Atlantische slavernĳ ontbreekt niet, maar
ook minder bekende incidenten van slavernĳ komen aan bod. Dick
Harrison wisselt de grote lĳnen af met fragmenten uit brieven,
biografieën en citaten, waardoor hĳ steeds het menselĳke aspect
benadrukt.
Harrison schrĳft in dit boek over belangrĳke, maar weinig bekende slavengemeenschappen in Nederlandse koloniën zoals
Java en Colombo, over de rol van Congolese koningen als partners
van Europese slavenhandelaren, over marronsamenlevingen in
Zuid-Amerika die werden gecreëerd door weggelopen slaven, over
Vikingslavenmarkten in Noord-Europa, over de mammelukken,
machtige slaafsoldaten in het Ottomaanse Rĳk, over de bizarre
renaissance-slavernĳ die floreerde onder de aristocratie in Portugal,
en over slavenopstanden overal ter wereld.
Een magistraal overzicht van de zwartste bladzĳde in de geschiedenis van de mensheid, waar wereldwĳd nog steeds zo’n 40 miljoen
mensen onder lĳden.
‘Voor wie denkt dat slavernĳ alleen heeft bestaan in
kolonies in de Amerika’s is dit een confronterend
en soms schokkend boek.’
– NRC Handelsblad

Dick Harrison

De volksverhuizingen

‘[E]en boek dat de grote greep niet schuwt. We hebben
de geschiedenis niet achter ons gelaten, stelt Harrison,
we hebben slechts onze blikrichting veranderd.’
– Stephan Sanders in De Groene Amsterdammer

WWW.OMNIBOEK.NL
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NUR 680
ISBN 978 94 0191 700 1

NUR 680
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9 789401 911184

Uitgeverĳ Omniboek
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INHOUD \

De pestepidemie heeft naar verhouding meer mensenlevens
gekost dan welke andere historische ramp dan ook.
Dick Harrison reist de pest in de jaren 1347-1352 achterna.
Hoe werd de Europese samenleving beïnvloed door de pest?
Waar kwam de Zwarte Dood vandaan? Welke medicijnen
schreven de geleerden voor en welke geneeswijzen gebruikten
gewone mensen? Harrison brengt die geschiedenis dichtbij
met citaten uit primaire bronnen, en schenkt ook aandacht aan
de pest in de Lage Landen.

9 789401 917001 >

Uitgeverĳ Omniboek

DE GESCHIEDENIS VAN
WEST-EUROPA,
375-800
9 789401
916233 >

Dick Harrison

‘Een confronterend en
soms schokkend boek.’
NRC HANDELSBLAD

De geschiedenis
van de slavernĳ

De pers over De Dertigjarige Oorlog:

‘De Zweedse historicus Dick Harrison
weet op zeer leesbare wĳze orde te
brengen in de chaos van religieuze,
geopolitieke en lokale twisten.
Daarnaast schildert hĳ levendig welke
gruwelĳke gevolgen de strĳd had voor
MESOPOTAMIË
deVAN
bevolking
van de Duitse staten TOT
en staatjes.’
MODERNE
MENSENHANDEL
– Historisch Nieuwsblad
‘De schrĳver vertelt het verhaal mede
vanuit het perspectief van de gewone
man. Zo krĳgt de strĳd tussen het
Heilige Roomse Rĳk en Frankrĳk,
Zweden en Duitse vorstendommen de
dimensie van een echte wereldoorlog.
Een aanrader.’
– National Geographic Historia
‘Fenomenaal en toegankelĳk.’
– Nederlands Dagblad

Over De geschiedenis van de slavernĳ:
‘Voor wie denkt dat slavernĳ alleen
heeft bestaan in kolonies in de
Amerika’s is dit een confronterend
en soms schokkend boek.’
– NRC Handelsblad

18-09-20 11:59

BOslavernij(3eDRUK).indd 1
15-06-20 14:45
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Verschijningsdatum
28 september 2021
Titel De zwarte dood
Ondertitel De pandemie van de pest
Oorspronkelijke titel Stora döden
Auteur Dick Harrison
Vertaler Ger Meesters
Uitvoering gebonden met stofomslag
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 496 pagina’s
Prijs € 39,99
ISBN e-book 9789401917780
Prijs e-book € 19,99
NUR 680
ISBN folio 9789401917773

9 789401 917773
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Aan het werk in de
vroege middeleeuwen

Arbeid en koophandel in de Lage Landen
MARKETING \
→ Thema Maand van de
Geschiedenis
→ Aandacht op historische
platforms
→ Recensies en interviews in
historische bladen

AUTEUR \
Luit van der Tuuk heeft zich
gespecialiseerd in middeleeuwse
geschiedenis. Speciaal voor de Maand van
de Geschiedenis bewerkte hij zijn met de
W.A. van Es-prijs bekroonde
De eerste Gouden Eeuw tot dit
handzame en toegankelijke boek.

Verschijningsdatum
5 oktober 2021
Titel Handelaren en ambachtslieden
Ondertitel Een economische geschiedenis
van de vroege middeleeuwen
Auteur Luit van der Tuuk
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 160 pagina’s
Prijs € 15,ISBN e-book 9789401918251
Prijs e-book € 7,99
NUR 684
ISBN folio 9789401918244

9 789401 918244

Thema
Maand van de
Geschiedenis
2021
INHOUD \

Hoewel de Lage Landen nooit een politieke eenheid

vormden, namen de bewoners in de vroege middeleeuwen een
centrale plaats in in het economische leven van NoordwestEuropa. In Handelaren en ambachtslieden verkent Luit van
der Tuuk, zich baserend op archeologische bronnen en schaarse
geschriften, de bedrijvigheid van de vele boeren en vissers die
onze streken bevolkten. Hij gaat op zoek naar de handelaren en de
ambachtslieden, de schippers en de scheepsbouwers die de basis van
de vroegmiddeleeuwse economie vormden.

OMNIBOEK

115

Het motto van de vikingen:
lachend zullen we sterven!
De doodsverachting van de Noormannen

MARKETING \
→ Voorpublicatie op Historiek.net
→ Advertentie in Historisch
Nieuwsblad en Geschiedenis
Magazine
→ Recensies in kranten en bladen

AUTEUR \
Tom Shippey heeft lesgegeven aan zes
universiteiten in het Verenigd Koninkrijk
en de Verenigde Staten, waaronder
Oxford en Harvard. Hij is bekend en
vermaard om zijn vele publicaties over
middeleeuwse literatuur.

INHOUD \

De literatuur van de Noormannen wordt gedomineerd door

heldhaftige sterfscènes, beroemde laatste woorden,
doodsliederen en grootse gebaren, veelal gepresenteerd met
grimmige humor. Hoewel vreemd aan ons moderne
sentiment over leven en dood, is het juist de doodsverachting van
de Vikingen die eeuwenlang heeft geïntrigeerd. Professor
Tom Shippey weegt de waarde van sagen en gedichten af
tegen archeologische vondsten en de bronnen van slachtoffers.
Tussendoor vertelt hij fantastische verhalen uit de
Oudnoorse literatuur.

Verschijningsdatum
16 november 2021
Titel Lachend naar Walhalla
Ondertitel De heroïsche dood en de
Vikingen
Oorspronkelijke titel Laughing Shall I Die
Auteur Tom Shippey
Vertaler Roelof Posthuma
Uitvoering paperback
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 424 pagina’s
Prijs € 29,99
ISBN e-book 9789401918299
Prijs e-book € 14,99
NUR 684
ISBN folio 9789401918282

9 789401 918282

116 OMNIBOEK

Een ABC van het
mythologisch spectrum
Handzaam, overzichtelijk en compact
MARKETING \
→ Online quiz
→ Online campagne
→ Aandacht op historische
platforms

INHOUD \
9789401918121 9789401918145

Verschijningsdatum
23 november 2021
Titel Wie is wie in de mythologie
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang 320 pagina’s
Prijs € 20,ISBN e-book 9789401918381
Prijs e-book € 9,99
NUR 680
ISBN folio 9789401918374

9 789401 918374

Wie is wie in de mythologie is een handzaam naslagwerk, dat op
overzichtelijke en vakkundige wijze alle belangrijke mythologische
figuren belicht. Naast de klassieke mythologie wordt in
dit boek ook ruim aandacht geschonken aan de Egyptische en
oosterse mythologie. Verder komen ook de mythologieën
van de Amerikaanse en de Afrikaanse volkeren aan bod.
Onmisbaar bij museumbezoek, studie of welke andere
gelegenheid dan ook waar men in aanraking komt met onbekende
mythologische figuren of gebeurtenissen.

OMNIBOEK

117

Alle koninginnen
geportretteerd

Drie eeuwen Nederlandse geschiedenis
MARKETING \
→ Winactie in Vorsten
→ Besprekingen in relevante
media
→ Boekpresentatie
→ Radio-optredens

INHOUD \

Op 7 december wordt prinses Amalia 18 jaar. De Grondwet
bepaalt dat een troonopvolger vanaf dat moment ‘het koninklijk
gezag’ zelfstandig kan uitoefenen. Ooit wordt de Prinses der
Nederlanden dus de tiende vrouw die in ons staatsbestel de titel van
‘koningin’ draagt. Zes vorstinnen hebben die titel tot nu toe gedragen
als echtgenote van de regerende koning, drie koninginnen –
Wilhelmina, Juliana en Beatrix – waren zelf staatshoofd.
Arnout van Cruyningen schrijft naast deze tien portretten ook
over de bijzondere positie van de koningin in het
staatsbestel en over hoe het koningschap een zinvolle plaats kan
behouden in deze eeuw.

AUTEUR \
Arnout van Cruyningen is historicus,
die zich heeft gespecialiseerd in de
geschiedenis van de zeventiende eeuw
en die van het Nederlandse koningshuis.
Recent publiceerde hij onder meer De
boekenkist van Hugo de Groot, De koning
van Hispanje en De Opstand 1568-1648.

Verschijningsdatum
30 november 2021
Titel Van Hortense tot Amalia
Ondertitel Negen koninginnen en een
kroonprinses
Auteur Arnout van Cruyningen
Uitvoering paperback
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 256 pagina’s
Prijs € 23,50
ISBN e-book 9789401917889
Prijs e-book € 9,99
NUR 698
ISBN folio 9789401917872

9 789401 917872

118 OMNIBOEK

Boeken in
de media
#\

#\

Goed dus dat Banda er
nu is: een handzaam
boek voor een breed
publiek. ★★★– NRC

Het boek is erg toegankelijk
en leest makkelijk, met hier en
daar een vleugje humor (zo
opent Jones het eerste hoofdstuk
met de graaf van Sicilië die een
harde scheet laat). Het boek telt
bijna 500 bladzijden, maar je
leest er zo doorheen. Ten zeerste
aanbevolen. – Jonge Historici

#\

#\

Dat je er als lezer
echt bij bent, komt
door de vorm van
het verhaal.
★★★★ – Traces of War

Arnout van Cruyningen heeft de
afgelopen jaren status opgebouwd
als schrijver van verschillende
boeken over de Oranjes, de
vaderlandse Opstand tegen
het Spaanse bewind maar ook
over raadspensionaris Johan
van Oldenbarnevelt.
– Reformatorisch Dagblad

#\

Het mooie aan Het wereldrijk
van het Tweestromenland
van Daan Nijssen is dat
hij uitgebreid citeert uit
de originele bronnen
van deze volkeren. Dat
brengt hun geschiedenis
heel dichtbij. – de Volkskrant

#\

Bij Goldstones vaak lekker
droge verhaal over al
die eerzuchtige dames
met hun krijgshaftige
of kwakkelende broers,
afgeserveerde verloofdes
en lastige echtgenoten
heb ik me geen blad
zijde verveeld. – Trouw

#\

Tom Buijtendorp verstaat

de kunst om kleine
dingen te zien die

anderen niet zien. – NRC

#\

Met ruim zeshonderd
pagina’s lijkt dit een
compleet boek, waarin
het religieuze leven
op duizend manieren
verknoopt blijkt met
mens, machthebber en
maatschappij. – Friesch
Dagblad

najaar

2021

voorjaars
Ten Have
aanbieding
2018
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AUTEURS \
Gary Ferguson is een natuurschrijver en auteur van De
acht grote lessen van de natuur. Mary Clare is sociaal
psycholoog. In 2019 waren zij in Nederland te gast op het
Brainwash Festival.

TEN HAVE
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Lofzang op het
wonder van de natuur

Opvolger De acht grote lessen van de natuur
MARKETING \
→ Interviews is lifestylebladen
→ Aandacht in natuurbladen
→ A2 poster beschikbaar
8713791072249
→ Online materiaal beschikbaar
→ Samenwerking met
Inspirerendleven.nl (500.000
bezoekers per maand)
→ Interview in de Ten Have
Podcast

9.000
exemplaren
verkocht
9789025907334

INHOUD \

We zijn als mensheid losgeraakt van de natuur. Dit boek wil de
verbinding herstellen tussen de natuur – gezonde bossen,
oceanen en weilanden – en ons eigen fysieke en mentale welzijn.
Het fundamentele inzicht: we staan niet los van de natuurlijke
wereld.
Als we de band met de natuur herstellen, leven we meer vanuit
aandacht, ontwikkelen we wijsheid en zien we onze plek in het
grotere geheel. De grote samenhang is een hoopvol boek.
Wetenschappelijk onderbouwd en vol bijzondere inzichten
en prachtige verhalen.

Verschijningsdatum
9 november 2021
Titel De grote samenhang
Ondertitel Hoe we onze band met de
natuur kunnen herstellen
Oorspronkelijke titel Full ecology
Auteurs Gary Ferguson & Mary Clare
Vertaler Albert Bodde
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 176 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN e-book 9789025909543
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789025909550
Prijs audioboek € 14,99
NUR 730
ISBN folio 9789025909536

9 789025 909536

122 TEN HAVE

Parijs zien zoals je het
nog nooit beleefd hebt

Rondleiding door de geschiedenis van de stad
MARKETING \
→ Aandacht in kwaliteitsbladen
→ Interviews in filosofiebladen
→ Aansluitende reizen i.s.m.
Filosofie Magazine
→ Interview in de Ten Have Podcast

AUTEUR \
Alec van der Horst is schrijver, filosoof
en gids in Parijs. Stad van ideeën is zijn
eerste boek.

Verschijningsdatum
16 november 2021
Titel Stad van ideeën
Ondertitel Een biografie van Parijs
Auteur Alec van der Horst
Uitvoering paperback
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 496 pagina’s
Prijs € 29,99
ISBN e-book 9789025909765
Prijs e-book € 14,99
NUR 730
ISBN folio 9789025909758

9 789025 909758

INHOUD \

Stad van ideeën is een geschiedenis van Parijs vanaf de Romeinse
tijd tot nu. Alec van der Horst toont de stad als centrum van
intellectuele vernieuwingen in Europa. Het denken gaf
de stad vorm, maar omgekeerd drukte Parijs ook een duidelijk
stempel op het intellectuele klimaat in het Westen. Van der Horst
zet zijn boek op als een verrassende rondleiding door de
stad en door de tijd. Vol interessante en vermakelijke anekdotes,
toegankelijk zonder ooit oppervlakkig te worden.

TEN HAVE
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Een schoonmaker is soms
machtiger dan een CEO
De nieuwe gids voor macht en invloed

MARKETING \
→ Aandacht in de kwaliteitsmedia
→ Interviews psychologiebladen
→ Besprekingen in
managementbladen

AUTEUR \
Julie Battilana is hoogleraar aan de
Harvard Business School. Tiziana Casciaro
aan de Universiteit van Toronto. De
waarheid over macht is hun eerste boek.

INHOUD \

In onze maatschappij is macht is een heel belangrijk maar ook
een slecht begrepen concept. Volgens de nieuwe theorie van
Battilana & Casciaro is macht een dynamisch proces, waarbij het gaat
om het beïnvloeden van andermans gedrag. De middelen en
vaardigheden om deze invloed uit te oefenen zijn toegankelijk
voor iedereen, ongeacht iemands inkomen of status.
De auteurs geven inzicht in de machtsstructuren om ons heen
én laten zie hoe we deze structuren diepgaand kunnen
veranderen.

Verschijningsdatum
11 januari 2022
Titel De waarheid over macht
Ondertitel Hoe het werkt en waarom
iedereen dat zou moeten weten
Oorspronkelijke titel Power for All
Auteurs Julie Battilana &Tiziana Casciaro
Vertaler Rogier van Kappel
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 304 pagina’s
Prijs € 24,99
ISBN e-book 9789025908287
Prijs e-book € 12,99
NUR 740
ISBN folio 9789025908270

9 789025 908270

124 TEN HAVE
AUTEUR \
Amishi Jha, hoogleraar Psychologie
aan de Universiteit van Miami,
is befaamd vanwege haar
wetenschappelijk onderzoek
naar aandacht, werkgeheugen en
mindfulness. Ze presenteerde haar
werk op grote internationale podia,
zoals het World Economic Forum,
het Britse parlement, het Pentagon,
de Navo en bij de Dalai Lama.
Jha won meerdere prijzen voor
innovatieve wetenschap. Peak Mind
is haar langverwachte eerste boek.

‘We kunnen ons
concentratievermorgen
trainen, zodat
we er profijt van
hebben op de
momenten dat
we het het meest
nodig hebben.
En het goede
nieuws is: je kan
dit doen in slechts
12 minuten
per dag.’

TEN HAVE
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De juiste focus op de
momenten die ertoe doen
Van wereldberoemde neurowetenschapper
MARKETING \
→ Auteursbezoek in 2022 met
evenementen
→ Interviews en aandacht in
dag-, week- en maandbladen
→ Grote buitenreclamecampagne
→ Influencercampagne
→ Samenwerking met
Inspirerendleven.nl (500.000
bezoekers per maand)

INHOUD \

We leven in een cultuur waarin we chronisch afgeleid
zijn. Neurowetenschapper Amishi Jha doet al twintig jaar
wetenschappelijk onderzoek naar aandacht. In haar laboratorium
testte ze verschillende cognitieve technieken op mensen die onder
hoge druk staan, onder wie militairen, brandweerlieden,
rechters en topsporters.
In Peak Mind deelt Jha voor het eerst de resultaten van haar
jarenlange onderzoek. Bovendien onthult ze een methode waarmee
we ons concentratievermogen kunnen verbeteren.

Verschijningsdatum
26 oktober 2021
Titel Peak Mind
Ondertitel De nieuwe wetenschap van
focus en concentratie
Oorspronkelijke titel Peak Mind
Auteur Amishi Jha
Vertaler Karl van Klaveren
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 304 pagina’s
Prijs € 24,99
ISBN e-book 9789025908348
Prijs e-book € 12,99
ISBN audioboek 9789025908355
Prijs audioboek € 14,99
NUR 770
ISBN folio 9789025908331

9 789025 908331

Het spel
waarmee
je leert
filosoferen

INHOUD \

Hoort jaloezie bij liefde? Bestaan er
echte helden? Is privacy belangrijker
dan veiligheid? Verandert roem je
persoonlijkheid? Is een optimist
gelukkiger dan een pessimist?
Nomizo is een verfrissend
filosofiespel dat je ook kunt
spelen als je geen filosoof bent. Voor
4 tot 10 spelers, van 4 tot 104.

Verschijningsdatum
12 oktober 2021
Uitvoering box met losbladige spelkaarten
Formaat 21,5 x 30,5 cm
Prijs € 39,99
ISBN folio 9789025910389

9 789025 910389
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Zelf denken over de grote
vragen van het leven
Wat betekenen liefde en vriendschap?

MARKETING \
→ Aandacht in filosofiebladen
→ Groot eigen netwerk auteurs
→ Instagramcampagne
→ Interview in de Ten Have
Podcast

INHOUD \

Dit eerste zelfdenkboek gaat over liefde en vriendschap. Antwoorden
op filosofische vragen daarover noteer je in dit boekje.
Daarna kun je eigen ideeën vergelijken met die van bekende
filosofen, om uiteindelijk dieper inzicht te krijgen.
Manon Duintjer en Marlies Visser baseerden dit Zelfdenkboek op
het succesvolle spel Nomizo. In het spel bekijken mensen
gezamenlijk verschillende kanten van filosofische onderwerpen, met
het zelfdenkboek kan de lezer dit zelf doen.

AUTEUR \
Manon Duintjer is auteur, schrijfdocent,
schrijfcoach en interviewer. Marlies Visser
is ontwerper, artdirector, illustrator en
opleidingshoofd kunstacademie. Samen
zijn zij de bedenkers van Nomizo.
Verschijningsdatum
12 oktober 2021
Titel Zelfdenkboek
Ondertitel Zelf filosoferen en schrijven
over liefde en vriendschap
Auteur Manon Duintjer & Marlies Visser
Uitvoering paperback
Formaat 18,0 x 23,5 cm
Omvang 120 pagina’s
Prijs € 20,99
NUR 730
ISBN folio 9789025909970

9 789025 909970

128 TEN HAVE

Het belang van
verlangen

Nieuwe editie klassiek filosofisch werk
MARKETING \
→ Recensies kwaliteitskranten
→ Acties met filosofiebladen

AUTEUR \
Gilles Deleuze (1925-1995) was een
Frans filosoof die een invloedrijk en
vernieuwend filosofisch oeuvre schreef.
Samen met psychoanalyticus Felix
Guattari (1930-1992) schreef hij boeken
die onze kijk op de wereld volledig
veranderden.

INHOUD \
Verschijningsdatum
23 november 2021
Titel Anti-Oedipus
Ondertitel Kapitalisme en schizofrenie
Oorspronkelijke titel L’Anti-Oedipe
Auteurs Gilles Deleuze & Felix Guattari
Vertaler Joost Beerten
Uitvoering gebonden
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 512 pagina’s
Prijs € 39,99
ISBN e-book 9789025909864
Prijs e-book € 19,99
NUR 730
ISBN folio 9789025909857

9 789025 909857

In Anti-Oedipus laten Gilles Deleuze en Felix Guattari zien hoe

verlangen centraal staat in onze samenleving. Het is een

klassiek maar wild boek, dat veel met elkaar verbindt: psychologie,
economie, politiek, kunst en nog veel meer. De dwarse ideeën
en concepten als ‘verlangensmachine’ en ‘lichaam zonder organen’
sloegen bij verschijnen in als een bom. En ze zijn nog steeds
invloedrijk, niet alleen onder filosofen, maar ook onder
kunstenaars, architecten en andere vernieuwende geesten.

TEN HAVE
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Hoe krijgt het
alledaagse leven zin?

Het boek bij de geliefde rubriek in Trouw
MARKETING \
→ Lezingentournee bij 10 boek
handels: o.a. Broese, Scheltema,
Gianotten Mutsaers, Waanders,
De Drvkkery, Venstra en Donner
→ Nog beschikbaar voor
boekingen
→ Aansluitende podcastserie
→ Samenwerking met Trouw

AUTEUR \
Peter Henk Steenhuis (1969) is journalist
en schrijft veel over filosofie en zingeving.
Zijn boeken Filosofie van het kijken (2009)
en Denken over dichten (2011) kwamen
op de shortlist van de Socratesbeker.
Ander werk van Steenhuis is vertaald in
het Duits, Engels en Spaans.

INHOUD \

Zin in het alledaagse bevat gesprekken met gewone, maar altijd

bijzondere Nederlanders over hoe zij hun leven betekenis
geven. Peter Henk Steenhuis sprak met hen niet over zingeving
in theoretische zin, maar verzamelde verhalen over de manier

waarop zij zin doen. Betekenis geven aan het leven heeft altijd
een dimensie die is geworteld in het dagelijkse leven: zoals
bij sporten en muziek maken. Dit boek bundelt de meestgelezen
stukken uit de spraakmakende gelijknamige rubriek in Trouw.

Verschijningsdatum
28 september 2021
Titel Zin in het alledaagse
Ondertitel De kunst om ons leven
betekenis te geven
Auteur Peter Henk Steenhuis
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 272 pagina’s
Prijs € 20,99
ISBN e-book 9789025909123
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789025909130
Prijs audioboek € 14,99
NUR 740
ISBN folio 9789025909116

9 789025 909116
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Het perfecte opvoedboek van 				

En zijn bestseller in een nieuw jasje							
MARKETING \
→ Aandacht in lifestylebladen
→ A2-posters beschikbaar
8713791072256
→ Onlinemateriaal beschikbaar
→ Samenwerking met
Inspirerendleven.nl (500.000
bezoekers per maand)

MEER DAN

33.000 EX.
VERKOCHT

Verschijningsdatum
7 december 2021
Titel Stop met aardig zijn
Ondertitel Word jezelf door
grenzen te stellen
Oorspronkelijke titel Cessez
d’être gentil, soyez vrai
Auteur Thomas d’Ansembourg
Vertaler Annette van der Elst
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 288 pagina’s
Prijs € 22,99
ISBN e-book 9789025909925
Prijs e-book € 9,99
NUR 770
ISBN folio 9789025909918

9 789025 909918

INHOUD \

Dit boek is een klassieker die mensen helpt te zeggen wat ze
denken, voelen en nodig hebben. De auteur maakt geweldloze
communicatie toegankelijk. Doordat de onderbouwde
theorie gecombineerd wordt met praktische oefeningen leer je te
vertrouwen op je eigen gevoelens en behoeften. Zo kun
je bepalen wat goed voor je is. Dit geeft duidelijkheid: voor jezelf, je
familie en collega’s.
In deze jubileumeditie staat een speciaal nawoord van de auteur
over de lessen en impact van dit boek.
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Thomas d’Ansembourg
MARKETING \
→ Interviews in lifestylebladen
→ Aandacht in
ouderschapsbladen
→ Online campagne

AUTEUR \
Thomas d’Ansembourg heeft na zijn
rechtenstudie gewerkt als jurist. Later
voltooide hij de studie psychologie en een
opleiding tot therapeut met specifieke
aandacht voor Geweldloze communicatie.
Tegenwoordig werkt hij als therapeut,
leerkracht en auteur.

Verschijningsdatum
7 december 2021

INHOUD \

Thomas d’Ansembourg is bekend van de bestseller Stop met aardig
zijn, over geweldloze communicatie. In zijn nieuwe boek:

Word een goede ouder, past hij zijn ideeën toe op de opvoeding
van kinderen. De lezer krijgt praktische tips om duidelijk
grenzen aan te geven. Uiteindelijk draait het erom dat je je tot
kinderen richt op een manier die authentiek is en dicht
bij jezelf blijft. Alleen zo kun je ze leren op te groeien tot echte
volwassenen.

Titel Word een goede ouder
Ondertitel Jezelf zijn in de opvoeding
Oorspronkelijke titel Notre façon d’être
adulte fait-elle sens et envie pour les
jeunes?
Auteur Thomas d’Ansembourg
Vertaler Ellis Booi
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 256 pagina’s
Prijs € 22,99
ISBN e-book 9789025909895
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789025910334
Prijs audioboek € 14,99
NUR 770
ISBN folio 9789025909888

9 789025 909888
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Hoe leef je vanuit bezieling
en verwondering?
Van de auteur van Anam cara
MARKETING \
→ Aandacht op
zingevingsplatforms
→ Samenwerking met
Inspirerendleven.nl (500.000
bezoekers per maand)
→ Online campagne

AUTEUR \
John O’Donohue (1956-2008) was een
Ierse dichter, priester en filosoof. Van
hem verscheen in 2005 Anam cara bij
Uitgeverij Ten Have. Daarvan werden
6.000 exemplaren verkocht, waarvan
1.000 in 2021.

Verschijningsdatum
14 december 2021
Titel Op weg naar een bezield leven
Ondertitel De mystieke wijsheid van de
Kelten
Oorspronkelijke titel To Bless the Space
Between Us; A Book of Blessings
Auteur John O’Donohue
Vertaler Karin van Grieken
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 304 pagina’s
Prijs € 22,99
ISBN e-book 9789025910372
Prijs e-book € 9,99
NUR 728
ISBN folio 9789025910365

9 789025 910365

INHOUD \

John O’Donohue laat zien hoe we de oude

Keltische
wijsheid kunnen gebruiken bij grote en bij alledaagse

gebeurtenissen. Thema’s zijn onder andere trouwen, kinderen
of een nieuwe baan krijgen, een naaste verliezen, en andere
belangrijke veranderingen. De kenmerkende poëtische
stijl en spirituele inzichten troosten en bemoedigen op onze reis
door het leven.
Op weg naar een bezield leven biedt de lezer tijdloze wijsheid
die ons helpt om te gaan met verandering en het onbekende.
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Leer dromen onthouden,
interpreteren en sturen
Populairwetenschappelijk boek

MARKETING \
→ Interviews in lifestylebladen
→ Aandacht in psychologiebladen
→ Online campagne

AUTEUR \
Guillaume Jacquemont is
wetenschapsjournalist en redacteur
bij Cerveau & Psycho, een maandblad
voor psychologie en neuroweten
schappen. De wetenschap van
dromen is zijn eerste boek.

INHOUD \

Elke nacht dromen we urenlang – niet maar tientallen minuten
zoals vaak wordt gedacht. Van die dromen onthouden we maar
een uiterst klein deel. Recent onderzoek in de psychologie en

neurowetenschappen heeft de inzichten over dromen

ingrijpend gewijzigd: we leren veel over onszelf als we onze dromen
weten te decoderen. Guillaume Jacquemont nodigt uit tot
een reis door de wondere wereld van onze dromen, en
biedt technieken aan om onze dromen te onthouden, te begrijpen,
en zelfs te sturen.

Verschijningsdatum
25 januari 2022
Titel De wetenschap van dromen
Oorspronkelijke titel La science des rêves
Auteur Guillaume Jacquemont
Vertalers Mieken Maassen & Jacqueline
Wermers
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 208 pagina’s
Prijs € 20,99
ISBN e-book 9789025909796
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789025910341
Prijs audioboek € 14,99
NUR 770
ISBN folio 9789025909789

9 789025 909789
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© Rotterdamse
Armoedebestrijdingsbeweging

AUTEUR \
Vanessa Umboh (1978) is oprichter
van stichting Stem zonder Gezicht,
zij vormt een stem voor de
vele kinderen in Rotterdam die
opgroeien in armoede.

Veertigduizend
Rotterdamse
kinderen.
Veertigduizend
kwetsbare kinderen.
Veertigduizend
kinderen in
armoede. Ze zijn
in haar hoofd
gekropen, en ze
krijgt ze er niet
meer uit. Vanessa
voelt zich geroepen
iets te doen.
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Hoe verander je
de wereld?

Het verhaal van Vanessa Umboh
MARKETING \
→ Aandacht op televisie en radio
→ Interviews in kwaliteitskranten
en vrouwenbladen
→ Interviewtrailer beschikbaar bij
verschijning
→ Interview in de Ten Have
Podcast

INHOUD \

Vanessa Umboh kwam op voor de 40.000 kinderen in Rotterdam
die in armoede leven. Zij zette deze groep op de politieke
agenda en organiseerde met haar stichting Stem zonder
Gezicht activiteiten. Maar toen stortte ze in. Na een lang
louteringsproces kijkt zij met Jasper van den Bovenkamp terug.
Haar verhaal laat zien hoe moeilijk het is echt iets te veranderen
in de samenleving. Het bevat levenslessen voor mensen die
willen leven voor hun idealen.

Verschijningsdatum
4 januari 2022
Titel Moeder van 40.000 kinderen
Ondertitel Het verhaal van Vanessa Umboh
Auteur Jasper van den Bovenkamp
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 240 pagina’s
Prijs € 20,99
ISBN e-book 9789025908003
Prijs e-book € 9,99
NUR 728
ISBN folio 9789025907990

9 789025 907990
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Gebaseerd op gelijknamig
televisieprogramma
Full colour uitgave met foto’s
MARKETING \
→ Samenwerking EO
→ Aandacht op
zingevingsplatforms
→ Interview in de Ten Have
Podcast

AUTEUR \
Rob Bruntink (1967) is freelance
journalist, hoofdredacteur van Pallium
en oprichter van Bureau Morbidee. Van
hem verscheen eerder Ik weet niet wat ik
zeggen moet… bij Uitgeverij Ten Have.

Verschijningsdatum
19 oktober 2021
Titel De kist
Ondertitel Bekende Nederlanders
over de grote vragen van het leven
Auteur Rob Bruntink
Uitvoering paperback
Formaat 15 x 15 cm
Omvang 160 pagina’s
Prijs € 17,99
ISBN e-book 9789025910235
Prijs e-book € 9,99
NUR 740
ISBN folio 9789025910228

9 789025 910228

INHOUD \

Al meer dan tien jaar gaat presentator Kefah Allush in zijn Fiat 500
op bezoek bij bekende Nederlanders. Hij gaat met hen in
gesprek over leven en dood. Het boek De kist verzamelt de meest
prachtige en inspirerende uitspraken van hen. Ze spreken over
onderwerpen als verlies, rouw, sterfelijkheid, euthanasie, dementie,
zelfdoding, afscheid nemen en het leven na de dood. Bijna en
passant worden daardoor waardevolle levenswijsheden
en inzichten gedeeld.
Met uitspraken van Bibian Mentel, Kluun, Toprak Yalçiner, Ellen
ten Damme, Carola Schouten, Maarten van der Weijden, Katja
Schuurman, Ronald Giphart, René Gude en vele anderen.

najaar

2021

voorjaars
AnkhHermes
aanbieding
2018

AUTEUR \
Eckhart Tolle is een van de meest
geliefde en inspirerende spirituele
leraren van dit moment. Zijn
boeken, waarvan De kracht van
het Nu en Een nieuwe aarde
het meest bekend zijn, staan al
jaren op eenzame hoogte in de
bestsellerlijsten.
www.eckharttolle.com

Alles
gebeurt
in het Nu
en alles
vinden we
in het Nu

500.000
exemplaren
verkocht

ANKHHERMES
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Al 20 jaar hét spirituele
boek van Nederland
Prachtig vormgegeven limited edition

MARKETING \
→ Retailadvertenties
→ Backcard met vijf exemplaren
97890202218763
9 789020 218763

→ Beschikbaar: de mooiste
Tolle-inspiratie van de afgelopen
20 jaar
→ Livestreamactiviteiten rondom
De kracht van het Nu met
bekende namen

LUXE
Limited
Edition

→ Samenwerking met Inspirerend
leven (ruim 600.000 unieke
bezoekers per maand)

Verschijningsdatum
23 november

INHOUD \

De kracht van het Nu is een klassieker die elk jaar méér verkoop
weet te genereren. Deze everseller staat in Nederland al jaren
op nummer 1 van de spirituele non-fictie. Wereldwijd heeft Eckhart
Tolle met dit boek miljoenen mensen handvatten gegeven
om in het nu te leven om zo meer geluk en rust te ervaren. Nu is
er een schitterend verzorgde limited edition met een herziene
vertaling voor de 21e eeuw. Veel mensen zijn in deze moeilijke
tijd bezig met zingeving.

Titel De kracht van het Nu
Ondertitel Gids voor een bewust en
gelukkig leven
Auteur Eckhart Tolle
Oorspronkelijke titel The Power of Now
Vertaling Peter Roelofsen/Linda Jansen
Uitvoering gebonden, luxe limited edition
Formaat 16 x 20 cm
Omvang 208 pagina’s
Prijs € 25,00
ISBN E-book 9789020218701
Prijs E-book € 12,99
ISBN Audio NL 9789020213645
ISBN Audio BE 9789020217995
Prijs Audio € 17,50
NUR 728
ISBN folio 9789020218718

9 789020 218718
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Poëtische wijsheid van
een geliefd dichter

Prachtige nieuwe bundel met 200 gedichten
MARKETING \
→ Leesexemplaren beschikbaar
→ Aandacht in dagbladen
→ Aandacht in spirituele media
→ Campagne recht in
de doelgroep: Rumi-fans
→ Shareables: Rumi-wijsheden
voor fans via social media

AUTEUR \
Rumi was een dertiende-eeuwse
Perzische dichter, jurist, islamitisch
geleerde, theoloog en soefi-mysticus.

Verschijningsdatum
16 november 2021
Titel Het kleine boek van het leven
Ondertitel 200 gedichten voor de geest,
het hart en de ziel
Auteur Rumi
Oorspronkelijke titel Rumi’s Little Book
of Life
Vertaling Fiep van Bodegom
Uitvoering gebonden
Formaat 13,5 x 21 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 22,50
ISBN E-book 9789020218329
Prijs E-book € 12,99
NUR 306/728
ISBN folio 9789020218312

9 789020 218312

INHOUD \

Van Madonna tot Deepak Chopra, veel beroemdheden hebben

Rumi’s poëzie omarmd, waardoor deze veertiende-eeuwse
soefi-mysticus populair is geworden bij een groot publiek.

In het werk van Rumi komt één thema steeds weer terug: grip
krijgen op het innerlijke leven. Zijn poëzie is een trouwe
metgezel voor ieder van ons op de reis naar binnen. In deze nieuwe
uitgave zijn tweehonderd grotendeels niet eerder zo beschikbare
gedichten gebundeld. Bezorgd door moedertaalsprekers van het
Perzisch, Maryam Mafi en Azima Melita Kolin, in een prachtige
Nederlandse vertaling van Fiep van Bodegom.
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De laatste sjamaan
van Europa vertelt
Een spirituele parel

MARKETING \
→ Aandacht in relevante media
→ Reviewmarketing

AUTEUR \
Yurek Onzia (Antwerpen) is een storyteller
pur sang met verschillende boeken op zijn
naam. Hij werkt voorts als communicatieen strategie-expert, content creator,
project manager en community bouwer

INHOUD \

Dit is het verhaal van een van de laatste authentieke WestEuropese sjamanen, Joska Soos. Een uniek spiritueel

Verschijningsdatum
28 september 2021

omzwervingen kwam Joska Soos uit Boedapest in Antwerpen
terecht. Daar beoefende hij de praktische mystiek van
het sjamanisme, die hij in zijn jonge jaren doorgegeven had
gekregen. Hij vulde deze aan met inzichten uit andere tradities,
van Tibetaanse klankschalen tot energieleer, van oude mythes tot
helende rituelen. Een bijzonder rijk boek voor iedereen die
meer wil weten over de oude sjamanistische levensbeschouwing en
de toepassingen in het eigen leven.

Titel Leven en lessen van de
sjamaan Joska Soos
Ondertitel Oude wijsheid voor
nieuwe tijden
Auteur Yurek Onzia
Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21 cm
Omvang 256 pagina’s
Prijs € 24,50
ISBN E-book 9789020218725
Prijs E-book € 12,99
NUR 728
ISBN folio 9789020218664

testament, prachtig opgetekend door Yurek Onzia. Na allerlei

9 789020 218664
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Je kunt
zelf én
samen
met je arts
zoveel
doen

Duitse
bestseller
>100.000
exemplaren
verkocht

Bijna 1 miljoen
mensen worstelen
met chronische
vermoeidheid,
veel meer mensen
zouden meer energie
willen hebben
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We zijn allemaal moe en
willen meer energie
Dit boek biedt uitkomst!

MARKETING \
→ Gratis online content
beschikbaar
→ Samenwerking met Inspirerend
leven (ruim 600.000 unieke
bezoekers per maand)
→ Aandacht in relevante media
→ Social media campagne

AUTEUR \
Dr. Anne Fleck is een Duitse internist,
reumatoloog en een gerenommeerde
pionier op het gebied van holistische
gezondheid, die de laatste
wetenschappelijke inzichten combineert
met natuurlijke geneeskunde. Ze
is de bestsellerauteur van diverse
gezondheidsboeken. www.docfleck.com

INHOUD \

Zoek je al tijden naar een oplossing voor je aanhoudende
vermoeidheid, dan biedt dit boek uitkomst! Volgens Anne
Fleck liggen er aan onze vermoeidheid vaak tot nu toe ongekende,
niet-erkende lichamelijke oorzaken ten grondslag. Als we er
geen aandacht aan schenken, kunnen deze zelfs tot chronische
aandoeningen uitgroeien. Je moeheid is een signaal dat
er wel degelijk iets aan de hand is. Een verstoorde spijsvertering
bijvoorbeeld, de nummer één energierover en ziekmaker. Door
je lichaam te ontgiften en aan een gezonde darmflora te werken,
help je verborgen ontstekingen te helen, versterk je je
immuunsysteem en krijg je je energie weer terug.
Met handige checklists en gezonde recepten.

Verschijningsdatum
14 december 2021
Titel De gezonde weg uit het doolhof van
vermoeidheid
Ondertitel Meer energie door de kracht van
juiste voeding
Auteur Anne Fleck
Oorspronkelijke titel Energy! Der gesunde
Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth
Vertaling Linda Jansen
Uitvoering paperback
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 400 pagina’s
Prijs € 25,00
ISBN E-book 9789020218572
Prijs E-book € 12,99
NUR 860
ISBN folio 9789020218565

9 789020 218565
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De volgende stap in
persoonlijke ontwikkeling
Spiritueel volwassen worden
MARKETING \
→ Samenwerking met
Inspirerend leven
→ Aandacht in spirituele online
en offline media
→ Reviewmarketing

AUTEUR \
Langston Kahn is een zwarte
queer sjamanist uit New York en is
gespecialiseerd in emotionele bevrijding
en radicale transformatie. Hij studeerde bij
de sjamanistische lerares Christina Pratt en
verweeft in zijn praktijk spirituele tradities
uit het westen en de Afrikaanse diaspora.

Verschijningsdatum
30 november 2021
Titel Radicale transformatie
Ondertitel Op weg naar spirituele
volwassenheid met het
Deep Liberation Process
Auteur Langston Kahn
Oorspronkelijke titel Deep Liberation
Vertaling Ananto Dirksen
Uitvoering paperback
Formaat 15 x 22,8 cm
Omvang 336 pagina’s
Prijs € 25,00
ISBN E-book 9789020218640
Prijs E-book € 12,99
NUR 728
ISBN folio 9789020218633

9 789020 218633

INHOUD \

Wanneer we lichter willen leven, moeten we aan de slag met de
dingen die ons bezwaren. Maar hoe bevrijd je jezelf uit de greep van
de oude pijn en teleurstellende ervaringen? En durf
je je eigen aandeel daarin onder ogen te zien? Tijdens het krachtige
Deep Liberation Process, vol sjamanistische tools, laat
Langston Kahn ons definitief afstand te doen van ingesleten
patronen, triggers en overtuigingen. Wanneer we uit
ons hoofd durven stappen, zullen we de antwoorden vinden in een
andere verbinding met onszelf en elkaar. Het is de weg naar
spirituele volwassenheid en een radicaal nieuw verhaal
over wie wij ten diepste zijn.
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We zijn allemaal
gemaakt van sterrenstof
Verbinding met het universum

MARKETING \
→ Samenwerking met
Inspirerend leven
→ Gratis online content
beschikbaar
→ Online Starseed-challenge
→ Reviewmarketing

AUTEUR \
Rebecca Campbell is een mystica,
spirituele creatieveling en visionair
die mensen hun zielsmissie wil laten
ontdekken. Ze is de bestsellerauteur van
diverse boeken, kaartensets, cursussen en
workshops. www.rebeccacampbell.me

INHOUD \

In Starseed helpt Rebecca Campbell de

Verschijningsdatum
7 december 2021

allemaal gemaakt van sterrenstof en velen van ons zijn als
sterrenkinderen naar de aarde gekomen om hun
zielsmissie te vervullen. Met de inzichten en ervaringen uit dit
boek kom je erachter of jij ook een sterrenkind bent. Je begrijpt
eindelijk waar je vandaag komt en waar je in deze roerige tijd naar
toe gaat. Je vindt diepe verbinding en hoeft je niet meer
alleen te voelen. Je herinnert je waarom je juist nu hier bent, in een
cruciale fase van de menselijke ontwikkeling. Deze spirituele
gids is een aanmoediging voor het integreren van het mystieke in
het alledaagse.

Titel Starseed
Ondertitel Je ware kosmische aard en
zielsmissie leven als sterrenkind
Auteur Rebecca Campbell
Oorspronkelijke titel Letters to a Starseed
Vertaling Hennie Volkers
Uitvoering paperback
Formaat 14,5 x 22 cm
Omvang 240 pagina’s
Prijs € 22,50
ISBN E-book 9789020218749
Prijs E-book € 12,99
NUR 728
ISBN folio 9789020218732

kosmische
oorsprong van je ziel bloot te leggen. We zijn

9 789020 218732
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Een nieuwe
en effectieve
methode
om af te
rekenen
met de
stemmetjes
in je hoofd

9789020213089

9789020209013

20.000
exemplaren
verkocht
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Niet langer vechten
met jezelf

De sleutels naar meer zelfvertrouwen
MARKETING \
→ Auteur is beschikbaar voor
interviews
→ Uitgebreide online marketing
campagne i.s.m. auteur
→ Webinar ‘Vleugels van
vertrouwen’ in november/
december
→ Gratis video’s beschikbaar met
de houdingen uit het boek

INHOUD \

In dit boek gaat Paul Loomans dieper in op de patronen en
overtuigingen die je zelfvertrouwen ondermijnen.
Daartoe heb je twee sleutels tot je beschikking die je in de loop
van het boek zult ontdekken en gebruiken. Hij leert je in het eerste
hoofdstuk welke patronen en overtuigingen jou dwarszitten
(bijvoorbeeld pleasen, klagen, oordelen of moeten) en hoe je deze
kunt ontmantelen. Je moet ze liefdevol omarmen is de sleutel
die je aangereikt krijgt. In het tweede hoofdstuk ga je ze ombuigen
door nieuwe overtuigingen te laten groeien. De sleutel die je hiertoe
tot je beschikking hebt zijn krachtspreuken. Eindelijk kun je voor
eens en voor altijd afrekenen met al die stemmetjes in je
hoofd. Het derde boek in een serie die staat als huis.

AUTEUR \
Paul Loomans (Amsterdam) is
zenmonnik en oprichter en coach van de
StressOntknoping. Hij begeleidt mensen
om vanuit aandacht te leven en stimuleert
instellingen en bedrijven om een gezonde
manier van werken te hanteren. Daarbij
gebruikt hij een zelf ontwikkelde methode
op basis van inzichten uit de zen.
Verschijningsdatum
26 oktober 2021
Titel Vleugels van vertrouwen
Ondertitel Gids voor de innerlijke
metamorfose
Auteur Paul Loomans
Uitvoering gebonden
Formaat 23 x 16,5 cm
Omvang 192 pagina’s
Prijs € 21,50
ISBN E-book 9789020218503
Prijs E-book € 12,99
NUR 728
ISBN folio 9789020218497

9 789020 218497
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Oosterse antwoorden op
vragen over gezondheid
Een boek dat al veel mensen heeft geholpen
MARKETING \
→ Online artikelserie gezondheid
en taoïsme
→ Reviewmarketing

AUTEUR \
Conny Coppen (Maartensdijk) is al meer
dan dertig jaar natuurgeneeskundig
therapeut. Zij is verder geschoold in
massage, acupunctuur, healing en
traint therapeuten om naast de nodige
technische kennis en technieken ook
de vrouwelijke pool in hun werk te
integreren. www.connycoppen.nl

Verschijningsdatum
5 oktober 2021
Titel De tao van gezondheid
Ondertitel Een natuurlijke weg van
groei en evenwicht
Auteur Conny Coppen
Uitvoering paperback
Formaat 14,5 x 22 cm
Omvang 280 pagina’s
Prijs € 22,50
ISBN E-book 9789020218626
Prijs E-book € 12,99
NUR 860/728
ISBN folio 9789020218619

9 789020 218619

INHOUD \

In De

tao van gezondheid onderstreept Conny Coppen
het belang van balans, inzicht en groei. De crisis van ons
persoonlijke welzijn en onze samenleving kunnen we oplossen met
de holistische zienswijze van het taoïsme. Onze organen
vormen de verbindende schakels tussen psychologie, bezieling
en het lichaam. Wanneer zij niet goed functioneren, stagneert
onze levensenergie, de bron van veel klachten op fysiek en
emotioneel vlak. Een praktisch werkboek dat de kwaliteit van
je leven verandert.

ANKHHERMES
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Helende reizen door het
landschap van je ziel
Met behulp van sjamanistische technieken

MARKETING \
→ Gratis minitraining ‘De kamers
van je ziel’
→ Reviewmarketing

AUTEUR \
Alberto Villoldo, psycholoog en medisch
antropoloog, doet al meer dan 25 jaar
onderzoek naar geneespraktijken van
de sjamanen van de Amazone en Andes.
Hij is ook expert op het gebied van de
psychosomatische factor in ziekte en
gezondheid. www.thefourwinds.com

INHOUD \

Met behulp van journeying (meditatiereizen) kun je jezelf en
anderen helen. Deze techniek komt van de oude sjamanen uit de
Amazone en de Andes en wordt daar al eeuwenlang toegepast.
Door middel van geleide meditaties en ademhalingsoefeningen
maak je een helende reis door ruimte en tijd en bereik je een unieke
staat van bewustzijn. In enkele sessies kun je bereiken

waar je anders jaren psychotherapie voor nodig
hebt. Alberto Villoldo rijkt je in dit boek alles aan wat je hiervoor
nodig hebt.

Verschijningsdatum
12 oktober 2021
Titel Afdalen in je ziel
Ondertitel Verloren zielsdelen herstellen
Auteur Alberto Villoldo
Oorspronkelijke titel Mending the past and
healing the future with soul retrieval
Vertaling Nicole de Haas
Uitvoering paperback
Formaat 14,5 x 22 cm
Omvang 208 pagina’s
Prijs € 22,50
ISBN E-book 9789020218602
Prijs E-book € 12,99
NUR 728
ISBN folio 9789020218596

9 789020 218596
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Geluk zit in
een klein boekje

Een hart onder de riem voor de zorg
MARKETING \
→ Exemplaren beschikbaar
voor de boekhandel
→ LinkedIn campagne
→ Reviewmarketing

AUTEURS \
Inge Jager (Amsterdam) en Maria Grijpma
(Waalre) zijn vriendinnen, trainer en
coach in o.a. de zorg. Zij richten zich in
elke situatie op de mogelijkheden van
het leven en worden daar erg vrolijk van.
www.kleingeluk.nu

Verschijningsdatum
19 oktober 2021
Titel Klein geluk voor de zorg
Auteurs Inge Jager en Maria Grijpma
Uitvoering gebonden
Formaat 17 x 17 cm
Omvang 96 pagina’s
Prijs € 12,50
ISBN E-book 9789020218688
Prijs E-book € 9,99
NUR 860
ISBN folio 9789020218671

9 789020 218671

INHOUD \

Wie voor anderen zorgt, moet ook goed voor
zichzelf zorgen. Maar in tijden van grote drukte en stress en
zeker nu is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Voor al die handen
aan het bed, alle mensen die direct met patiënten werken, maakten
Inge Jager en Maria Grijpma Klein geluk voor de zorg. Een hart onder
de riem met tientallen tips om te ontspannen, goede
boeken om te lezen en fijne dingen om te doen voor jezelf. Zodat
je het vol blijft houden en kunt blijven doen waar je hart ligt. Met

een voorwoord van Diederik Gommers!

9789020213201

9789020217261

najaar

2021

voorjaars
Zomer &
aanbieding
Keuning
2018

152 ZOMER & KEUNING
MARKETING \
→ Grootschalige bloggerscampagne
→ Promotievideo door auteur
→ Najaarsevent met auteursbezoek

Marte Lundby Rekaa

→ Boekenlegger exclusief in 1e druk

AUTEUR \
Nicola May valt op met haar recht-voor-z’n-raap
Britse humor en sprankelende personages. Haar
vierdelige Cockleberry Bay-serie was een enorm
succes, ook in Nederland en België. De Ferry
Lane-serie verschijnt in drie heerlijke delen met
een edgy look en feel.

Nicola is de absolute
koningin van het
feelgoodgenre.
– Goodreads

45.000
exemplaren
verkocht in
deze serie
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Neem de feelgoodferry
naar Engeland

Dé nieuwe hitserie van bestsellerauteur May

Verschijningsdatum
28 september 2021
Titel Welkom in Ferry Lane
Serie Ferry Lane 1
Oorspronkelijke titel Welcome to Ferry
Lane Market
Auteur Nicola May
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 336 pagina’s
Prijs € 18,99
ISBN e-book 9789020545852
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789020545869
Prijs audioboek € 9,99
NUR 340
ISBN folio 9789020545845

9 789020 545845

INHOUD \

Het dorpje Hartmouth in Cornwall is het decor van de nieuwe
feelgoodserie van Nicola May, de Britse hitauteur van de
Cockleberry Bay-serie. De 33-jarige Kara droomt van een opleiding
tot bloemist. Ze kan haar alleenstaande vader echter niet in
de steek laten en dus kiest ze voor the next best thing: bloemen
verkopen op de markt. Als er meerdere dingen gebeuren die Kara’s
leven op z’n kop zetten, ontdekt ze dat je er niet voor anderen
kunt zijn als je er niet in de eerste plaats voor jezelf bent.

Verschijningsdatum
30 november 2021
Titel De sterrenhemel boven Ferry Lane
Serie Ferry Lane 2
Oorspronkelijke titel Stars Align in Ferry
Lane Market
Auteur Nicola May
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 336 pagina’s
Prijs € 18,99
ISBN e-book 9789020545821
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789020545838
Prijs audioboek € 9,99
NUR 340
ISBN folio 9789020545814

9 789020 545814
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Hartverwarmende
slow burn romance
Wordt een gerucht waarheid?
MARKETING \
→ Blogtour
→ 11 oktober is Coming Out Day
→ Genomineerd voor de Goodreads
Best Romance Award 2020

AUTEUR \
Meryl Wilsner oogstte met de debuutroman
Heb je het al gehoord? veel lof met onder
meer starred reviews van Kirkus en
Publisher’s Weekly, maar werd ook massaal
omarmd door fans.

Verschijningsdatum
12 oktober 2021
Titel Heb je het al gehoord?
Oorspronkelijke titel Something to
Talk About
Auteur Meryl Wilsner
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 352 pagina’s
Prijs € 16,99
ISBN e-book 9789020543629
Prijs e-book € 7,99
ISBN audioboek 9789020543636
Prijs audioboek € 8,99
NUR 340
ISBN folio 9789020543612

9 789020 543612

INHOUD \

Producent Jo en haar assistent Emma worden samen lachend
gefotografeerd op de rode loper. De bladen bombarderen de

twee tot een stel. Met overal paparazzi en vragende blikken
van collega’s is het moeilijk vol te houden, maar ze geven geen
commentaar. Ondertussen brengen ze wel steeds meer tijd
met elkaar door… en dreigt het gerucht waarheid te worden. Maar
moeten ze de wereld dat plezier wel gunnen? Debuutauteur Meryl
Wilsner maakt alle warm & fuzzy feelings los!

#\

‘Een sprankelend debuut met levendige
personages, een betoverende Hollywood-setting
en een zoete slow-burn romance.’ – Kirkus
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De hopeloze
romanticus

en de vrouw die niet in liefde gelooft
MARKETING \
→ Boekenlegger in 1e druk
→ Samenwerking met bloggers
→ Social Media campagne

AUTEUR \
Alexandria Bellefleur debuteerde met Elle
& Darcy, dat ook in Nederland heel goed
werd ontvangen. Londen & Seattle is het
tweede deel in deze serie.

9789020539776

INHOUD \

Brendon gelooft in de liefde. Hij heeft een datingapp gebouwd en
is ervan overtuigd dat de ware ergens rondloopt, ook al heeft hij
haar nog niet ontmoet. Of toch wel? Als de beste vriendin van zijn
zus onverwacht naar Seattle komt, maakt zijn hart een sprongetje.
Hij was als jongen al verliefd op Annie. Annie daarentegen is niet
op zoek naar liefde. Na verschillende slechte ervaringen gelooft
ze er niet meer in. Het enige probleem is dat ze zich tot Brendon
aangetrokken voelt. Heel erg zelfs.

#\

‘De perfecte combi van de voorspelbaarheid die
feelgood feelgood maakt en genoeg originaliteit om
het spannend te houden.’ – Chicklit.nl over Elle & Darcy

Verschijningsdatum
14 december 2021
Titel Londen & Seattle
Oorspronkelijke titel Hang the Moon
Serie Written in the Stars 2
Auteur Alexandria Bellefleur
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 352 pagina’s
Prijs € 16,99
ISBN e-book 9789020543599
Prijs e-book € 7,99
ISBN audioboek 9789020543605
Prijs audioboek € 8,99
NUR 340
ISBN folio 9789020543582

9 789020 543582
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INHOUD \

Alleenstaande moeder Zoë is
trouwambtenaar, maar heeft zelf niet veel op met het
huwelijk. Maar kan ze weerstand bieden aan Thijs,
een van de sportschoolbezoekers die toevallig altijd
op hetzelfde moment als zij naar de spinningles komt?
Of blijft haar bindingsangst haar liefdesgeluk in
de weg staan?

Verschijningsdatum
6 januari 2022
Titel Niemand zoals Zoë
Serie Sportschool 2
Auteur Renée Olsthoorn
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 240 pagina’s
Prijs € 15,ISBN e-book 9789020541250
Prijs e-book € 7,99
NUR 340
ISBN folio 9789020541243

9 789020 541243

INHOUD \

Ga mee van de Achterhoek naar Amsterdam!
Dertiger Amelia heeft wat schade in te halen. Ze
verhuist naar Amsterdam en gaat bij de OBA werken.
Net gesetteld ontmoet ze haar knappe buurman,
en ze zou zweren dat ze hem kent. Hij weet wel
waarvan, maar vertelt haar niks.

Verschijningsdatum
26 oktober 2021
Titel Misverstand in de urban jungle
Serie Misverstand 2
Auteur Lis Lucassen
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 240 pagina’s
Prijs € 15,ISBN e-book 9789020538328
Prijs e-book € 7,99
ISBN audioboek 9789020538335
Prijs audioboek € 8,99
NUR 340
ISBN folio 9789020538311

9 789020 538311

#2
van de
hilarische
hitserie

#2
sportschoolserie
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Ze gaat naar Kreta
voor haar rust…
Maar vindt heel wat meer!

MARKETING \
→ Eva de Wit is terug van
weggeweest
→ Online campagne met o.a.
nieuwsbrieven en teasers
→ Z&K Reviewteam

Meer dan

45.000

→ Perfect leesclubboek
→ Aandacht op Hebban

exemplaren van
Eva de Wits boeken
verkocht!

9789401913829 9789401917033 9789401904384

INHOUD \

Modeontwerpster Barbara besluit vanwege gedoe op haar
werk een paar dagen eerder naar Curaçao te gaan om al aan
haar vakantie te beginnen. Daar aangekomen ziet ze haar man
Norbert met een andere vrouw. Tot overmaat van ramp komt
ze erachter dat Norbert degene is die haar bedrijf dwarsboomt.
Verlangend naar rust gaat ze naar Kreta, waar ze echter heel
wat meer vindt. Deze nieuwe Eva de Wit is weer net zo fijn als haar
eerdere feelgoodtoppers.
#\

‘Zo leuk dat ik het in één keer heb uitgelezen.
Ik kon het gewoon niet wegleggenn.’ – Oh my book

AUTEUR \
Eva de Wit brak door met Een huis in
Frankrijk en schreef daarna Een zomer in
Frankrijk en Weerzien in Italië. Winter op
Kreta is haar vierde roman.

Verschijningsdatum
2 november 2021
Titel Winter op Kreta
Auteur Eva de Wit
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 352 pagina’s
Prijs € 17,50
ISBN e-book 9789020542288
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789020542295
Prijs audioboek € 9,99
NUR 340
ISBN folio 9789020542271

over Weerzien in Italië
9 789020 542271
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€12,50
per stuk
vanaf 5 oktober 2021

9789020544701
9 789020 544701

9789020544718
9 789020 544718

9789020544565
9 789020 544565

9789020544732
9 789020 544732

9789020544725
9 789020 544725
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Van de Leidse naar
de Franse Revolutie
Slotdeel van historisch tweeluik

MARKETING \
→ Presentatie in Museum
Boerhaave in Leiden
→ Promotievideo door auteur
→ Boekenlegger exclusief in
1e druk
→ Auteur is beschikbaar voor
lezingen, signeersessies en/of
interviews

AUTEUR \
Femke Roobol is een van Nederlands
meest toonaangevende auteurs van
historische romans. Eerder verschenen
van haar onder meer Tulpenliefde en
Koning in het Noorden.

9789020542103

INHOUD \

In de nasleep van de burgeroorlog eind achttiende eeuw waarin
de patriotten zijn verslagen, vluchten velen naar Frankrijk.
Cornelia en Severijn gaan naar de Nederlandse kolonie in
Saint-Omer en trekken later naar Parijs. Daar begint de revolutie
net en na de bestorming van de Bastille, in 1789, wordt de sfeer
grimmiger. Severijn trekt zich het lot van het volk sterk aan en brengt
daarmee zijn gezin in gevaar.
#\

‘Twee jonge mensen die om elkaar heen dansen
in een turbulente tijd met op de achtergrond
het sluimerende gevaar van besmettelijke
ziekten. Femke Roobol sleept de lezer mee in dit
betoverende verhaal.’ – Jean-Marc van Tol, tekenaar/schrijver

Verschijningsdatum
5 oktober 2021
Titel Vogelvrij
Serie De kleine revolutie 2
Auteur Femke Roobol
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 352 pagina’s
Prijs € 17,50
ISBN e-book 9789020542448
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789020542455
Prijs audioboek € 9,99
NUR 342
ISBN folio 9789020542431

9 789020 542431
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Historische
feelgood

Outlander meets Pride and Prejudice
MARKETING \
→ Alternatieve blogtour
→ Aandacht op Hebban
→ Auteur is beschikbaar
voor interviews, lezingen en
signeersessies

AUTEUR \
Marina Folkers is bekend van haar
feelgoodromans met een rauw randje.
Precies dat is dit verhaal ook, alleen dan in
een historische setting.

Verschijningsdatum
9 november 2021
Titel Het hart van Weshley Castle
Auteur Marina Folkers
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 320 pagina’s
Prijs € 16,ISBN e-book 9789020545005
Prijs e-book € 9,99
NUR 340/342
ISBN folio 9789020544992

9 789020 544992

INHOUD \

Engeland, 1546. Bij een brute moordpartij weten alleen

Aleyah en Manitas te ontkomen. Ze belanden in een herberg, waar
ze waar ze kost en inwoning vinden onder voorwaarde dat Aleyah
voor de gasten danst. Op een avond ontmoet ze daar een man die
haar niet onberoerd laat. Manitas daagt de man, de graaf van
Weshley, uit voor een duel. Dan komen ze erachter dat hij achter
de aanval zat. Aleyah trekt naar Londen, maar de graaf blijft haar
achtervolgen.
#\

‘Marina Folkers wist me te emotioneren en ervoor
te zorgen dat ik nog een traantje weg moest pinken
richting het einde.’ – Reviews and Roses over Meer dan ooit
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Viva Italia,
viva l’amore

Met Saskia Oudshoorn naar Milaan

Verscheen
eerder als e- en
audioboek. Nu
voor het eerst
gebundeld

INHOUD \

Als Annelies’ relatie

stukloopt en ze berooid achterblijft, gaat
ze in een snackbar werken. Daar ontmoet ze Gianluca. Deze
knappe Italiaan is te mooi om waar te zijn. Tijdens hun dates voelt
ze zich heel bijzonder, maar is ze niet te gewoontjes voor hem?
Dat gevoel blijft als ze meegaat naar Italië en zijn PA ontmoet, die
duidelijk geen trek heeft in concurrentie.
#\

‘De ontknoping zorgt voor een geweldig einde. Ik
heb de personages in mijn hart gesloten.’ – Koukleum.nl

AUTEUR \
Saskia Oudshoorn won de Kobo Talentwedstrijd met haar feelgoodroman Recept
voor geluk en is daarna niet meer gestopt
met schrijven.

Verschijningsdatum
14 oktober 2021
Titel Liefde in Milaan-bundel
Auteur Saskia Oudshoorn
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 320 pagina’s
Prijs € 16,NUR 340
ISBN folio 9789020546118

9 789020 546118
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Psychologische thriller
met een bizarre twist
Deze pageturner kan nachtrust kosten
MARKETING \
→ Boekenlegger exclusief
in eerste druk
→ Van vergelijkbare titel
De waarheid zijn meer dan
3500 exemplaren verkocht
→ Boeken van Colleen Hoover staan
garant voor prachtige recensies

AUTEUR \
Colleen Hoover is een van de grootste new
adult- en romanauteurs van het moment,
met een schare fans die alles leest wat er
uit haar pen komt. Layla is Colleen Hoover
op haar beklemmendst

9789020536393

INHOUD \
Verschijningsdatum
19 oktober 2021
Titel Layla
Oorspronkelijke titel Layla
Auteur Colleen Hoover
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 320 pagina’s
Prijs €17,50
ISBN e-book 9789020541700
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789020541717
Prijs audioboek € 12,99
NUR 330/340
ISBN folio 9789020541694

9 789020 541694

Colleen Hoover brengt met Layla psychologische

spanning

op topniveau. Leeds is ervan overtuigd dat hij de rest van zijn leven
met Layla zal zijn, maar dan belandt ze in het ziekenhuis met
hersenletsel. Ze verandert zo dat hij zich niet meer met haar
verbonden voelt. Dan ontmoet hij Willow en langzaam wordt hij
verliefd op haar. Hiermee brengt hij echter Layla in gevaar. Hij
moet kiezen, maar als hij de verkeerde keuze maakt, kan het voor
hen alle drie verkeerd aflopen.
#\

‘Hoovers uitstapje in het paranormale romance-genre
stelt niet teleur. Gevuld met elementen van mysterie,
psychologische thriller en romance is Layla een uniek
verhaal over transcendente liefde.’ – Kirkus
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Emotioneel, aangrijpend
en romantisch
Rebecca Yarros op haar best

MARKETING \
→ Blogtour
→ Prachtige boekenlegger in
1e druk
→ Rebecca Yarros is de queen van
feelgood met een rauw randje
→ Van soortgelijke titels De
laatste brief en De kleur van
Colorado zijn meer dan 17.500
exemplaren verkocht

Deze nieuwe
Yarros laat je
niet meer los!

AUTEUR \
Rebecca Yarros is een meester in het
schrijven van emotionele verhalen met
een diepe laag en lading, die toch warm
en feelgood blijven. Eerder verschenen
van haar onder meer De laatste brief en
De kleur van Colorado.

9789401916059 9789020537963

INHOUD \

Georgia moet helemaal opnieuw beginnen na haar scheiding:
ze is haar huis in New York, haar vrienden en haar trots kwijt. Terug
in Colorado ontmoet ze de arrogante bestsellerauteur
Noah Harrison, die is gevraagd om de onvoltooide roman
van haar overgrootmoeder Scarlett Stanton – een literair icoon – af te
ronden. Met tegenzin gaat Georgia met hem aan het werk. Als Noah
en Georgia een doos met brieven vinden, begrijpen ze waarom
Scarlett het boek nooit heeft afgerond.

#\

‘Ik heb een brok in mijn keel weggeslikt omdat
sommige dingen wel heel dichtbij kwamen en hier
en daar ook wel heel hard om bepaalde scenes
moeten lachen.’ – La Bella Fleur over De kleur van Colorado

Verschijningsdatum
16 november 2021
Titel Wat we achterlaten
Oorspronkelijke titel The Things
We Leave Unfinished
Auteur Rebecca Yarros
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 512 pagina’s
Prijs € 17,50
ISBN e-book 9789020544817
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789020544824
Prijs audioboek € 9,99
NUR 340
ISBN folio 9789020544800

9 789020 544800
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Ze zouden elkaar
nooit meer zien…

Deel 2 van de verslavende Kompas-serie
MARKETING \
→ Samenwerking met bloggers
→ Brittainy Cherry doet het goed op
Goodreads: ruim 4 sterren uit bijna
2400 reviews
→ Kompas-serie is een
internationaal succes

AUTEUR \
Brittainy C. Cherry is de auteur van
meer dan tien romans waarvan dit de
tweede is die in het Nederlands verschijnt.
Haar werk is al in meer dan achttien
landen verschenen.

9789020544022

Verschijningsdatum
11 januari 2022
Titel Oostenwind
Serie Kompas 2
Oorspronkelijke titel Eastern Lights
Auteur Brittainy C. Cherry
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 352 pagina’s
Prijs € 18,99
ISBN e-book 9789020544121
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789020544138
Prijs audioboek € 9,99
NUR 340
ISBN folio 9789020544114

9 789020 544114

INHOUD \

Tijdens een koude Halloween ontmoet Aaliyah een superheld:
Connor Roe. Ze hebben een geweldige tijd maar zien elkaar daarna
niet meer. Tot Aaliyah twee jaar later de kans van haar leven
krijgt: seniorredacteur worden bij een groot tijdschriftbedrijf. Ze moet
alleen een interview zien te regelen met de meest begeerde
vrijgezel van New York… Connor Roe. Deel 2 in de Kompas-serie
van Brittainy Cherry is net zo verslavend als Zuidenwind, en het is
onmogelijk om niet verliefd te worden op Connor.

ZOMER & KEUNING
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Er staat meer op
het spel dan ooit

Laatste deel in de Harbinger-serie

AUTEUR \
Jennifer L. Armentrout is bekend van
haar YA en NA-romans, maar steeds
meer ook van haar fantasy. Het laatste
deel in Harbinger-serie verschijnt net als
de eerste twee Storm and Fury en Rage
and Ruin in een waanzinnige limited
edition-uitgave.

INHOUD \

Trinity heeft de strijd en haar beschermer verloren. Zelfs met
demonen én wachters aan haar kant is het niet zeker dat ze de
Harbinger kan verslaan. Lucifer terugbrengen op aarde om mee
te vechten is een héél slecht idee, maar ze hebben geen keus: hij is
de enige die machtig genoeg is. Naarmate Trinity en Zayne een
gevaarlijk bondgenootschap aangaan en Lucifer de hel laat
losbarsten op aarde, dreigt de Apocalyps. Of ze nu winnen of
verliezen, één ding is zeker: niets zal ooit nog hetzelfde zijn.

#\

‘Pakkend, overtuigend en zeer
verslavend!’ – Boekhopper over Storm and Fury

Verschijningsdatum
23 november 2021
Titel Grace and Glory
Serie Harbinger 3
Oorspronkelijke titel Grace and Glory
Auteur Jennifer L. Armentrout
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 608 pagina’s
Prijs € 25,ISBN e-book 9789020543889
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789020543896
Prijs audioboek € 14,99
NUR 285/340
ISBN folio 9789020543872

9 789020 543872
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Het ultieme recept
voor geluk?
Haar eigen patisserie!

De paperbacks
van de succesvolle
Kobo Original-serie
verschijnen
tegelijk!

Verschijningsdatum
23 september 2021

Verschijningsdatum
23 september 2021

Verschijningsdatum
23 september 2021

Titel Recept voor geluk
Serie Geluk 1
ISBN 9789020546163

Titel Breekbaar geluk
Serie Geluk 2
ISBN 9789020546187

Titel Grenzeloos geluk
Serie Geluk 3
ISBN 9789020546200

9 789020 546163

9 789020 546187

9 789020 546200

AUTEUR \
Saskia Oudshoorn won de Kobo Talentwedstrijd met haar feelgoodroman
Recept voor geluk en is daarna niet meer
gestopt met schrijven. De complete serie
verschijnt nu voor het eerst op papier bij
Zomer & Keuning.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 240 pagina’s
Prijs € 15,NUR 340

INHOUD \

De jonge patissier Liv werkt in de keuken van een grote hotelketen.
Met haar opdringerige manager, de lange dagen
en het eentonige werk is ze het helemaal zat. Als ze op een
regenachtige middag met haar vriend langs een verwaarloosd
winkelpand slentert, komt de droom van haar eigen
patisserie weer in alle hevigheid terug – en nu gaat ze ervoor.
Deze trilogie van Saskia M.N. Oudshoorn gaat over kansen
grijpen of, als die er niet zijn, ze zelf creëren. Een inspirerend
verhaal om van te smullen!

najaar

2021

voorjaars
Veen
aanbieding
Media
2018
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Hoe vogels fluiten, dansen
en pronken met veren
De wetenschap achter vogelcommunicatie

MARKETING \
→ Voorpublicatie op
wetenschapspagina’s Het Parool
→ Advertentie in zaterdageditie
Algemeen Dagblad
→ Advertentiespread in New
Scientist
→ Mailing naar 40.000
nieuwsbriefabonnees
→ Online bannercampagne
newscientist.nl

INHOUD \

Achter de fluitconcerten van vogels gaan fascinerende
verhalen en wetenschappelijke inzichten schuil. Vogeltaal
vertelt hoe vogels liedjes leren en uitvoeren, waarom de kwaliteit
van het repertoire van een mannetje zijn paringssucces kan
beïnvloeden, en hoe vogels zang inzetten om hun territorium te
verdedigen. Ook minder bekende signalen passeren de revue.
Zo misleiden sommige vogels andere soorten met een ‘vals alarm’roep en voeren andere vogels indrukwekkende groepsdansen
uit. Tot slot beschrijft dit prachtig geïllustreerde boek hoe vogels hun
communicatie aanpassen in een veranderende wereld met
steeds meer menselijke invloeden en omgevingsgeluiden.

Met een voorwoord van Camilla Dreef.

AUTEURS \
Barbara Ballentine is universitair
hoofddocent biologie aan de Western
Carolina University. Ze onderzoekt
evolutionaire mechanismen bij vogels en
publiceerde artikelen over onder andere
zangproductie en paringspartnerkeuze.
Jeremy Hyman is hoogleraar biologie
aan de Western Carolina University en
doceert ornithologie en dierlijk gedrag.
Hij bestudeert vogelgedrag en territoriale
communicatie, en schreef het kinderboek
Bird Brains.

Verschijningsdatum
5 oktober 2021
Titel Vogeltaal
Ondertitel Hoe vogels met elkaar
communiceren
Oorspronkelijke titel Bird Talk
Auteur Barbara Ballentine &
Jeremy Hyman
Uitvoering gebonden
Formaat 21,5 x 23 cm
Omvang 192 pagina’s
Prijs € 45,00
NUR 922
ISBN folio 9789085717522

9 789085 717522
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‘Ans Hekkenberg
legt kraakhelder
uit.’ - NRC
‘R.I.P. Heelal
beschrijft alle
kosmische
doemscenario’s
op begrijpelijke
en humorvolle
wijze.’ - Astroblogs

9789085716990

Foto: Jean-Pierre Jans
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De theorie dat ons
universum niet het enige is
Reis langs parallelle werkelijkheden

MARKETING \
→ Persbericht naar alle
populairwetenschappelijke media
→ Advertenties in de Volkskrant
en Het Parool
→ Promotie in New Scientist en
op newscientist.nl
→ Advertentie en winactie in
New Scientist
AUTEUR \
Ans Hekkenberg studeerde natuur- en
sterrenkunde. Ze is redacteur bij New Scientist
en schreef eerder voor onder meer de
Volkskrant en KIJK. Van haar hand verschenen
eerder Het kosmisch rariteitenkabinet (2019)
en R.I.P. Heelal (2020).

9789085717287 9789085717409

INHOUD \

Is ons universum het enige? Of is het er slechts eentje in een

enorme verzameling van parallelle universa? En stel dat het
er meer zijn, waar houden al die geheimzinnige soortgenoten van
ons heelal zich dan schuil? In Het multiversum nodigt natuur- en
sterrenkundige Ans Hekkenberg je uit om over de grenzen van onze
werkelijkheid heen te denken. Op een heldere en beknopte
manier bespreekt ze hoe verschillende wetenschappelijke theorieën,
zoals kosmologie, quantummechanica en snaartheorie, de
deuren naar het multiversum openen. In dit pocketformaat boekje
staat je een onvoorstelbare reis tot ver buiten je dagelijkse
realiteit te wachten.

Verschijningsdatum
23 november 2021
Titel Het multiversum
Ondertitel Over het idee dat ons universum
niet het enige is
Auteur Ans Hekkenberg
Uitvoering paperback
Formaat 12 x 18 cm
Omvang 104 pagina’s
Prijs € 10,99
ISBN e-book 9789085717508
Prijs e-book € 9,99
ISBN audioboek 9789085717515
Prijs audioboek € 9,99
NUR 925
ISBN folio 9789085717492

9 789085 717492
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De geschiedenis achter
alle elementen
Een visuele ontdekkingsreis
MARKETING \
→ Voorpublicatie op
wetenschapspagina’s Het Parool
→ Advertentie in zaterdageditie
Algemeen Dagblad
→ Advertentiespread
in New Scientist
→ Mailing naar 40.000
nieuwsbriefabonnees
→ Online bannercampagne
newscientist.nl

AUTEUR \
Philip Ball schreef meer dan
twintig boeken over wetenschap en
wetenschapsgeschiedenis, die met
verschillende prijzen zijn bekroond. Ook
presenteert hij de serie Science Stories op
BBC Radio 4. Hij studeerde scheikunde
aan de University of Oxford, waarna hij
in de natuurkunde promoveerde aan de
University of Bristol.

Verschijningsdatum
7 december 2021
Titel Ontdekking van de elementen
Oorspronkelijke titel Elements
Auteur Philip Ball
Uitvoering gebonden
Formaat 21,5 x 23 cm
Omvang 224 pagina’s
Prijs € 45,00
NUR 913
ISBN folio 9789085717485

9 789085 717485

INHOUD \

Achter alle 118 elementen in het periodiek systeem schuilt een

bijzonder verhaal. Dit boek beschrijft de meeslepende
zoektocht naar datgene waar alles om ons heen uit is

opgebouwd. Vanaf de oude Grieken en de alchemisten tot het
huidige tijdperk, waarin wetenschappers in deeltjesversnellers
elementen kunnen maken die niet eens in de natuur
voorkomen. Het boek volgt de scheikunde die steeds
volwassener wordt, steeds systematischer te werk gaat en
langzaam maar zeker alle bouwstenen van de materie ontrafelt.
Deze ontdekkingstocht wordt ondersteund door prachtig
historisch beeldmateriaal.

Met een voorwoord van Nobelprijswinnaar
Ben Feringa
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Must-have voor het
cursusseizoen

MARKETING \
→ Presentatie op taal- en
onderwijsbeurzen
→ Mailingen en promotie naar
docenten
→ Online advertising en
aandacht op social media
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A VER CUÁNDO QUEDAMOS

}  Bueno, a ver cuándo nos vemos.

 Sí, sí, a ver si quedamos algún día.

me voy De eerste uitdrukking is neutraal, de andere
ik ga twee zijn echt spreektaal. Bij de laatste kun je
me largo voor de lol het rijmwoord toevoegen.
ik peer 'm }  Bueno, chavales, ha llegado la hora. Yo me
piro, vampiro.
me piro (, vampiro)
 Sí, yo también me largo.
aju (, paraplu)

ya no te quito más tiempo
ik zal je kostbare tijd niet
langer in beslag nemen
no quiero entretenerte más
ik wil je niet langer ophouden

Een hoffelijke, formele en indirecte manier om
een gesprek te beëindigen en afscheid te nemen. Je geeft aan dat je je gesprekspartner niet
langer wilt ophouden.

}  Bueno, ya no quiero entretenerte más,
gracias por tu ayuda.
 No te preocupes, cuando quieras.

hasta luego De eerste formulering kun je (ook) in een fortot straks / later mele situatie aanwenden, de tweede is meer
nos vemos omgangstaal.
tot ziens }  Bueno, hasta luego, mamá.
 Sí, hija, nos vemos.

hasta la próxima (vez) Dit zeg je als je iemand terug wilt zien. De
tot de volgende keer tweede is minder concreet en kan daarom ook
hasta otra (vez) worden opgevat als pure beleefdheid.

ES UNA
GOZADA

 Nos vemos, ¡hasta otra!

BEOORDELEN

positief
tener buena pinta Beschrijft een persoon, zaak of sitatie die er
er goed uitzien goed uitziet. Aan de pinta (streepje aan de
veelbelovend zijn rand van speciale Spaanse speelkaarten) kun
je snel zien of je kaarten goed zijn. Een mala
pinta bestaat natuurlijk ook.
} Lo que cocinaste tiene muy buena pinta.
¡qué guay! Zo geef je aan dat je iets echt goed vindt. Engaaf! kele varianten uit andere landen: ¡qué chévere!
cool! (Colombia en Caraïbisch gebied), ¡qué padre!
(Mexico), ¡qué macanudo! (Peru) en ¡qué bárbaro! (Argentinië).
} ¿Un regalo para mí? Gracias, ¡qué guay!
de puta madre* Informele manier om een groot enthousiasme
te gek uit te drukken.
supergaaf
}  Anoche lo pasamos de puta madre.
 Sí, fue una fiesta verdaderamente genial.

tot een volgende keer }  Adiós, señores Ruiz.

¡cuídate! Zorgzame groet; wordt veel gebruikt door
pas goed op jezelf! vrienden onder elkaar.
hou je taai!
} Bueno, me voy. Nos vemos, ¡cuídate!
doe voorzichtig!
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ES una gozada
BEWerten

a pedir de boca Een ietwat plechtige manier om grote tevrenaar wens denheid onder woorden te brengen.
van een leien dakje
} ¡Fantástico! Todo me sale a pedir de boca.
no tener precio Sommige dingen zijn meer waard dan alle geld
onbetaalbaar zijn ter wereld.
} La salud no tiene precio.

Verschijningsdatum
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Verschijningsdatum
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Titel Don’t get me wrong
Ondertitel 1.000 uitdrukkingen om Engels te
spreken als de Engelsen
Uitvoering paperback
Formaat 14,3 x 18 cm
Omvang 288 pagina’s
ISBN 9789460775970
Prijs € 17,99
NUR 632

Titel Te doy mi palabra
Ondertitel 1.000 uitdrukkingen om
Spaans te spreken als de Spanjaarden
Uitvoering paperback
Formaat 14,3 x 18 cm
Omvang 256 pagina’s
ISBN 9789460776007
Prijs € 17,99
NUR 634

9 789460 775970

9 789460 776007

VAN DALE

Don’t get
me wrong

Spreek Engels als de Engelsen!

INHOUD \

Uitdrukkingen zijn onmisbaar voor iedereen die een taal leert. Dus
ga je op vakantie om je Italiaans weer op te halen of volg je een cursus
Engels bij een volksuniversiteit of een talenschool? Dan zijn deze boeken dé
tool om uitdrukkingen op een leuke en systematische manier te leren.
Zo gebruik je elke uitdrukking op de juiste manier en kun je alle kanten
op met die vreemde taal.

Verschijningsdatum
5 oktober 2021

Verschijningsdatum
5 oktober 2021

Titel Vous avez la parole
Ondertitel 1.000 uitdrukkingen om Frans te spreken
als de Fransen
Uitvoering paperback
Formaat 14,3 x 18 cm
Omvang 256 pagina’s
ISBN 9789460775994
Prijs € 17,99
NUR 633

Titel Acqua in bocca
Ondertitel 1.000 uitdrukkingen om Italiaans te
spreken als de Italianen
Uitvoering paperback
Formaat 14,3 x 18 cm
Omvang 192 pagina’s
ISBN 9789460775987
Prijs € 17,99
NUR 630

9 789460 775994

9 789460 775987
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De afgelopen
vijf jaar ruim

20.000
verkocht!
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Titel Van Dale Dr. Verschuyl Woordenboek voor
puzzels – Groot
Auteur Dr. Verschuyl
Uitvoering integraalband
Formaat 13,5 x 21 cm
Omvang 976 pagina’s
ISBN 9789460775758
Prijs € 27,99
NUR 493

Titel Van Dale Dr. Verschuyl Woordenboek voor
puzzels - Klein
Auteur Dr. Verschuyl
Uitvoering paperback
Formaat 11,5 x 18 cm
Omvang 608 pagina’s
ISBN 9789460775734
Prijs € 16,99
NUR 493

9 789460 775758

9 789460 775734

VAN DALE

Puzzelzin?

Puzzelwoordenboeken voor starter én prof

INHOUD \

Voor de ruim zes miljoen fanatieke

puzzelaars in Nederland en België, zijn de drie
Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboeken helemaal vernieuwd. Met maar liefst duizenden nieuwe
puzzelwoorden, afkomstig van echte puzzelfanaten! Je vindt er nu puzzelvragen die
beginnen met een getal (007 (Bond) en 0-0 bij voetbal (brilstand)), overzichten van
internetextenties (.nl, .be, .com enz.) en Romeinse cijfers én trendwoorden: superfood,
vergeten groente, luizenmoeder (en -vader!), en nog veel meer.
Hoeveel vragen en antwoorden wil je hebben? Je hebt de keuze uit 250.000, 400.000 of
zelfs 600.000 vragen en antwoorden. Ervaren puzzelaar of niet, jij kiest!
Verschijningsdatum
12 oktober 2021
Titel Van Dale Dr. Verschuyl
Woordenboek voor puzzels – Extra groot
Auteur Dr. Verschuyl
Uitvoering gebonden boek in twee
delen
Formaat 16 x 24 cm
Omvang 1.504 pagina’s
ISBN 9789460775741
Prijs € 48,99
NUR 493

9 789460 775741
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september

week
37

week
38

Speciaal voor de
taalcursist: de Van
Dale Grammatica’s,
Oefenboeken en nieuwe
Uitdrukkingenboeken.
Zorg dat je ze in de
winkel hebt!

week
34-36

De scholen zijn
weer begonnen

week
39

week
45-46

week
47-51

januari

* Pocketwoordenboeken, Grote woordenboeken voor school en de Beeldwoordenboeken zijn voor
scholieren en taalcursisten noodzakelijk lesmateriaal
** Taalcursisten hebben heel veel aan de Van Dale Grammatica’s, bijbehorende Oefenboeken,
onze Beeldwoordenboeken (in 12 talen) en de nieuwe Uitdrukkingenboeken (zie deze aanbieding).
*** Sinterklaas en de Kerstman kopen samen in dit jaar: gloednieuwe Puzzelwoordenboeken
(zie deze aanbieding), de Woordenlijst voor Scrabble, het Spreekwoordenboek, de
Jeugdwoordenboeken Junior en Basis en het Junior Spreekwoordenboek.

week
1-2

Voorraad aanvullen:
de volgende ronde
taalcursussen begint!**

Op pakjesavond of onder de
kerstboom? Van Dale heeft
leuke cadeaus voor iedereen!

december

Van Dalecadeauboeken***
bestellen voor de
tafels met cadeauideeën

november

De taalcursussen
gaan beginnen,
dus cursisten hebben
lesmateriaal nodig.
Geef je klanten de
juiste tips!**

oktober

Nog steeds vraag naar
Pocketwoordenboeken*
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I

n 1996 kreeg jill bolte taylor een ernstige hersenbloeding. Als professioneel neuroanatoom observeerde ze hoe haar eigen brein volledig uitviel, zozeer
dat ze niet meer kon lopen, praten, lezen, schrijven of zich
nog iets van haar leven kon herinneren, en dat alles in een
tijdsverloop van vier uur. Taylor schrijft over deze bloedstollende ervaring en over haar ongewone en inspirerende
tocht uit de afgrond van een beschadigd brein. Het duurde
acht jaar voordat ze geheel genezen was.
‘Hoe je het ook wendde of keerde, ik was niet langer normaal. Ik was
mentaal ernstig gestoord geraakt. En ik moet zeggen dat het voor mij
een bevrijding en een uitdaging was te moeten erkennen dat onze waarneming van de externe wereld, en onze relatie daarmee, een product
is van de netwerken die onze neuronen vormen. Mijn leven lang was ik
eigenlijk mijn eigen hersenspinsel geweest!’
– Uit onverwacht inzicht

‘Fascinerend… Sprankelt van hoop voor iedereen die hersenletsel
heeft opgelopen (niet alleen slachtoffers van een beroerte), en biedt
artsen en andere hulpverleners in de gezondheidszorg heldere en
praktische informatie over de tekortkomingen van de gebruikelijke
behandeling van en houding tegenover mensen met een hersenletsel… Maar wat naar mijn mening Onverwacht inzicht niet alleen
zomaar waardevol, maar zelfs van onschatbare waarde maakt – een
geschenk voor iedereen op zoek naar inspiratie, voor alle vredesactivisten – is dat Taylor een moedige poging onderneemt om wat ik
zou willen noemen de fysiologie van medeleven, van het nirwana, in
kaart te brengen. Het is een boek over het wonder dat mens heet.’
– Robert Koehler, tribune media services

I SNB 978-90-215-3925-6
N 90-215-3925-X
ISB

9 789021 539256

Onverwacht inzicht

DECEMBER 2021

najaar 2021

Dr. Jill Bolte Taylor
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D r . Ji ll B o lt e Tay l o r



Onverwacht

inzicht

O

p de ochtend van 10 december 1996 kreeg Jill Bolte
Taylor, een 37-jarige in Harvard opgeleide hersenwetenschapper, een ernstige beroerte toen een bloedvat in de linkerhelft van haar hersenen sprong. Als professionele neuroanatoom
observeerde ze hoe haar eigen brein volledig uitviel. Al naargelang
de beschadigde linkerhelft van haar brein – de rationele, logische, op
details en tijd gerichte helft – heen en weer schommelde tussen functioneren en niet-functioneren, schommelde ook Taylor zelf heen en
weer tussen twee verschillende en tegenovergestelde vormen van werkelijkheid: het euforische nirwana van de intuïtieve en emotionele
rechterhersenhelft, waar ze een gevoel van volkomen welbevinden en
vrede ervoer, en de logische, sequentiële linkerhersenhelft, die besefte
dat Jill een beroerte had, en die haar in staat stelde om hulp te zoeken
voordat ze volstrekt verloren zou zijn.
In Onverwacht inzicht schrijft Taylor over haar unieke blik op het
brein en zijn herstellend vermogen, en over het inzicht dat ze verkreeg dankzij haar ongewone en inspirerende tocht uit de afgrond van
een beschadigd brein. Het duurde acht jaar voordat zij geheel genezen
was. Dankzij haar kennis van de werking van het brein, haar respect
voor de cellen die haar menselijke gedaante vormen, en vooral dankzij een fantastische moeder lukte het Taylor om haar brein geheel
te herstellen.
Onverwacht inzicht is een fascinerende ontdekkingsreis naar de
werking van de hersenen, een gids voor iedereen die worstelt met het
herstel van een hersenbloeding, en het ontroerende bewijs dat een
diepe innerlijke vrede bereikbaar is voor iedereen op elk moment.

Het persoonlijke verhaal van een neurologe
over haar h e r s e n b lo e d i n g
‘Mijn leven lang was ik mijn eigen hersenspinsel geweest!’

nur 860
Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen
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Overrompelend,
confronterend,
vertederend
Literair
debuut

Een jonge jongen die de zware
last van een heel gezin op zich
neemt. Deze roman doet
onderhuids iets met je. Heel
aangrijpend.
- Wim Krings,
boekhandel Krings, Sittard

Ik zou bijna zeggen: ‘Ze is de
nieuwe Renate Dorrestein.’ Niet
te geloven dat dit een debuut is.
- Ria van Halem,
boekhandel Verkaaijk, Gouda

Een zeer indrukwekkend
debuut! Heftige maar liefdevolle
roman tegen de achtergrond van
de onstuimige Hollandse kust.
- Nadine Mussert,
boekhandel van der Meer, Noordwijk
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