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Michelle Obama geeft haar
bestseller Mijn verhaal nu een
inspirerend vervolg
Het langverwachte tweede boek van Michelle Obama na
Mijn verhaal

Ê

Ideaal voor Sinterklaas & Kerst

Ê

Van Mijn verhaal zijn al meer dan 300.000 boeken
verkocht en het boek stond wekenlang op nummer 1 in
De Bestseller 60

Ê

Posters en ander POS-materiaal beschikbaar via de
uitgeverij

Ê

Wereldwijde release op 15 november met veel
internationale persaandacht

Ê
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Michelle Obama gelooft dat we
allemaal de tools kunnen vinden
en toepassen die ons zullen
helpen om ons succesvol aan
te passen aan veranderingen
en tegelijkertijd standvastig te
blijven, terwijl we met de stroom
meegaan. In Het licht in ons gaat
ze open en eerlijk het gesprek
aan met de lezer en behandelt
ze vragen waar velen van ons
mee worstelen: hoe bouwen we
langdurige en eerlijke relaties
op? Hoe pakken we onze
gevoelens van onzekerheid of
hulpeloosheid aan? Wat doen
we als we het gevoel krijgen dat
het allemaal te veel begint te
worden?

overamstel uitgevers

Michelle Obama
Het licht in ons

Michelle Obama was first lady van de
Verenigde Staten van 2009 tot 2017. Ze is
afgestudeerd aan Princeton University
en de rechtenfaculteit van Harvard en
begon haar carrière als jurist bij het
advocatenkantoor Sidley & Austin
in Chicago. Daar ontmoette ze haar
toekomstige echtgenoot, Barack Obama.
Later werkte ze voor de burgemeester van
Chicago, op de University of Chicago en bij
het medisch centrum van die universiteit.
Ze richtte de afdeling van Public Allies
in Chicago op, een organisatie die jonge
mensen voorbereidt op een carrière bij de
overheid. Ze is de auteur van de wereldwijde
bestseller Mijn verhaal. Michelle en Barack
Obama wonen in Washington, D.C. en
hebben twee dochters, Malia en Sasha.

978 90 488 6726 4 | p r i j s e - b o o k € 12,99
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HOLLANDS DIEP

Prijsactieprijzen met Een beloofd land en Renegades
voor € 25 van 15 oktober t/m 15 januari

Bestel deze boeken en Mijn verhaal van Michelle
Obama nu met dikke korting van 55%.
OVERAMSTEL UITGEVERS
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Een prikkelende en provocerende
roman over de grote vragen van
onze tijd
Ê

Ê

Van de romans van Leon de Winter zijn meer dan 1,5
miljoen exemplaren verkocht
De langverwachte nieuwe roman van een literaire
grootheid

Over het werk van Leon de Winter:
‘De Winters romans lezen met een vaart die een gestroomlijnde jaguar het nakijken zou geven.’ De Morgen
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In 2025 werd Max, de zoon van
Nico de Vries, op straat door
onbekenden doodgeslagen.
Hij had net een paar Crazy 1
gekocht, de sportschoen die voor
basketballegende Kobe Bryant
was ontworpen. Het paar werd
nooit gevonden; Nico denkt
dat de moordenaars ze hebben
meegenomen.
Tweeëntwintig jaar later – het
is 2047 – houdt Nico zich schuil
in een kelder ergens in Brabant.
Moderne supercomputers maken
in 2047 mogelijk wat in 2025
niet kon; zolang Nico uit handen
van de politie kan blijven, hoopt
hij met nieuwe informatie de
schoenen te traceren en de dood
van zijn zoon te wreken.
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Leon de Winter
Het lied van Europa

Leon de Winter (1954) studeerde aan
de filmacademie in Amsterdam. Zijn
debuutroman De (ver)wording van de
jongere Dürer werd bekroond met de
Reina Prinsen Geerligsprijs. Daarna
verschenen vele succesvolle romans
als Kaplan (1986), Hoffman's honger
(1990), SuperTex (1991), Gods Gym
(2002), Het recht op terugkeer (2008),
VSV (2012) en Geronimo (2015).

LEBOWSKI

Hilarisch en openhartig vertelt Lisa
Loeb over haar angststoornissen
en depressies
Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Lisa Loeb won De Slimste Mens in 2021, presenteert het
eerste reality-tv-programma van HBO Nederland: FBoy
Island (in oktober op tv) en ze was dit jaar te zien in
Amazing Grace
1 op de 5 Nederlanders kampt met een angststoornis
BANG is nadrukkelijk géén zelfhulpboek. Lisa vertelt
persoonlijk en eerlijk, over hoe het echt is om met een
angststoornis te leven
Voor de lezers van PAAZ en Taal is zeg maar echt mijn
ding
Twee van Lisa's nummers werden genomineerd voor de
Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied

‘Het vergt veel moed om met de nodige zelfspot en een
onverholen eerlijkheid op een podium te vertellen over je
eigen geestelijke gezondheid.’ De Telegraaf over Lisa‘s voorstelling Extase

© Anne van Zantwijk

Tijdens de finale van De Slimste
Mens lijkt Lisa Loeb rustig. Ze
wint. Maar in haar hoofd is er
iets heel anders aan de hand:
ze heeft een paniekaanval. Niet
omdat ze in de finale van een van
de best bekeken programma's
van Nederland zit, maar omdat
ze die nu eenmaal regelmatig
heeft. Lisa vertelt hoe het is om
met een angststoornis te leven:
de hilariteit en de ellende ervan.
Dit is geen hallelujaverhaal, dit
is de rauwe werkelijkheid. Er
zijn nu eenmaal stofjes verkeerd
afgesteld in haar hoofd. En ze
had het liever allemaal niet
gehad, maar zelfs als je bang
bent, valt er nog wat te lachen.

overamstel uitgevers

Lisa Loeb
BANG

Lisa Loeb (1989) is bekend als
zangeres, cabaretière, presentatrice
en nu ook als schrijfster. In de zomer
van 2021 won ze De Slimste Mens.
Eerder had ze een column in Flair en
stond ze in de theaters met Extase, een
hyper muzikale cabaretvoorstelling
over de moed om je angsten te
overwinnen.
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BANG | a u t e u r Lisa Loeb

ontwerp
o m va n g

Riesenkind | u i t v o e r i n g Paperback | f o r m a at 135 x 210 mm

320 blz. | i s b n 978 90 488 6536 9 | p r i j s € 22,99 | i s b n e - b o o k 978 90 488 6537 6

prijs e-book

€ 9,99 | n u r 320 | v e r s c h i j n i n g s d at u m november 2022

LEBOWSKI

Literaire herontdekking: Elin
Wägner had in 1908 al een scherpe
blik op onze tijd
Ê

Ê

Ê

Ê
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Jaarlijks willen we één nieuwe herontdekking uitgeven,
want classics horen bij Lebowski
Deze onontdekte literaire parel voelt niet aan als 110
jaar oud: sarcastisch, scherp, geestig en lekker kritisch
op haar eigen omgeving
Voor de liefhebbers van Lucia Berlin en Tarjei Vesaas
Vier jonge vrouwen proberen om te gaan met seksuele
intimidatie, burn-outverschijnselen, de salariskloof en
te hoge huizenprijzen: sounds familiar?
#MeToo, de woonprotesten, bewegingen als
#Stemopeenvrouw, deze roman uit 1908 raakt
zoveel vurige thema's die we toen ook al als 'actueel'
bestempelden, maar die dat helaas nog steeds zijn

‘Wägner combineert sociale en culturele kritiek met een
visionair milieubewustzijn.’ Nordic women’s literature

Stockholm, begin 1900. Vier
jonge vrouwen wonen samen
in een klein appartement.
Terwijl hun vrienden trouwen
en kinderen krijgen, werken zij
fulltime op kantoor. Daar worden
ze slecht betaald en proberen
ze de seksuele intimidatie van
hun mannelijke collega's te
verdragen. 's Avonds ontmoeten
de vrouwen elkaar thuis, waar ze
met veel humor het hoofd bieden
aan het alledaagse onrecht,
en dromen van een betere,
gelijkwaardigere toekomst.
Wägner toont de lezer wat het
is om een jonge vrouw te zijn in
een grote stad: het Stockholm
van begin 20e eeuw dat zowel
gevaarlijk als troostrijk is.
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Elin Wägner
Mannen en andere tegenvallers

Elin Wägner (1882-1949) was
schrijver en journalist. Ze schreef
ruim dertig boeken. Van 1903 tot
1936 werkte ze als journalist of
redacteur voor verschillende dagen weekbladen. Haar belangrijkste
thema's zijn vrouwenemancipatie
en burgerrechten. Wägner speelde
een rol in de beweging voor
vrouwenkiesrecht in Zweden. In
1944 werd ze verkozen tot lid van de
Zweedse Academie.
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Boekhandelslieveling in prachtige
midprice-editie: meer dan 25.000
exx. verkocht!
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Onder de Paramariboom

Onder de
Paramariboom
‘Persoonlijk, ontwapenend,
humoristisch,en pakt je
van begin tot eind.’
- Het Parool

Ê

Johan Fretz

Ê

Ê

Johan Fretz

Ê

Johan Fretz schrijft altijd met een mix van humor en
passie over de onderwerpen die hem bezighouden
Schitterend nieuw omslag, ontworpen door Nick
Liefhebber

titel

OVERAMSTEL UITGEVERS

Johan Fretz (1985) is schrijver, en
columnist van Het Parool en LINDA.
Hij debuteerde in 2012 met de roman
Fretz 2025, die genomineerd werd
voor de Bronzen Uil. Zijn tweede
roman Onder de paramariboom
won de Boekhandelsprijs in 2019
en wordt verfilmd door KeyFilm.
In 2020 schreef Fretz een van de
drie korte verhalen van 3PAK,
de geschenkbundel tijdens de
Boekenweek van Jongeren. Sinds
corona is zijn following online
explosief gestegen en in september
2022 verschijnt Met vriendelijke groet.

© Linda Stulic

Al van jongs af aan wordt
Johannes Fretz gevraagd waar
hij vandaan komt, waar hij
écht vandaan komt. Maar pas
wanneer hij wordt uitgenodigd
om op te treden in Paramaribo
en hij samen met zijn moeder
naar haar geboortegrond vliegt,
vraagt hij zich dat zelf voor het
eerst af. Suriname roept meer
herkenning in hem op dan hij
voor mogelijk had gehouden en
het is tijd om de demonen van
zijn familie voor eens en altijd
te begraven. Een ontwapenend
en ontroerend verhaal over
een moeder, een zoon en een
moederland.

Actuele roman die naadloos aansluit op vraagstukken
over identiteit, migratie en je plek vinden in de
samenleving

‘Een even geestige als emotionele ontdekkingstocht naar de
roots van de hoofdpersoon. De emotionele impact van zijn
bezoek aan Suriname geeft het verhaal een benijdenswaardige puurheid.’ **** De Limburger

Winnaar Boekhandelsprijs 2019

Johan Fretz
Onder de paramariboom

Onder de paramariboom werd bekroond met de
Boekhandelsprijs 2019 en wordt verfilmd door KeyFilm

Onder de paramariboom | a u t e u r Johan Fretz
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Roman van de maker van Rauw
Curaçao over zijn kansarme jeugd
in Tilburg
Ê

Ê

Ê

Ê

Voor de lezers van Eus en Wees onzichtbaar, maar dan
geschreven vanuit een Antilliaans perspectief
Een boek over afkomst en kansen: want met alleen hard
werken kom je 'er' niet, ook voor de kijkers van Klassen
Wensly Francisco is een grote naam binnen de
Antilliaanse en de urban gemeenschap
Bekend van de lovend ontvangen docu-serie Rauw
Curaçao, die hij maakte en presenteerde, en waarin hij
zijn militaire pad aanstipt

‘Wensly kwam met gestrekt been de mediawereld binnen en nam
geen genoegen met de status quo. Zijn militaire achtergrond
maakt hem onverwoestbaar en een keiharde doorzetter. We zullen nog veel van hem gaan horen & zien.’ Sinan Can
‘Een man die kansen ziet en grijpt! Zijn levensverhaal geeft mij
hoop voor een betere toekomst.’ Michel Nilissen & Anita Witzier
‘Als mens en maker is hij gul. Als er bij hem een lichtje gaat
branden, blijft hij niet in z’n eentje in het licht zitten maar zorgt
hij ervoor dat anderen ook verlicht worden.’ Nadia Zerouali

De jonge Lucci is gedoemd te
mislukken. Vanuit een arm,
gebroken en gewelddadig gezin
op Curaçao belandt hij op zijn
zevende in een achterstandswijk
in Tilburg. Zijn vader nam
de benen. Zijn moeder werkt
keihard en ontpopt zich,
uiteindelijk, tot drugskoningin.
Ondertussen droomt Lucci
van een carrière als rapper
of filmmaker, maar de
werkelijkheid bestaat uit
vernederingen, geweld en
anarchie. De verleiding van
de straat lonkt. Tegen alle
verwachtingen in vecht hij voor
een betere toekomst en wanneer
hij geen andere uitweg meer ziet,
besluit hij het leger in te gaan.
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Wensly Francisco
Rust

Wensly Luciano Francisco (1980) is
programma- en documentairemaker
en vader van twee dochters. Hij hecht
veel waarde aan (journalistieke)
onafhankelijkheid, inclusiviteit
en representatie. Hij maakte onder
andere de docu(series) Rauw Curaçao,
Zonen zonder vader, Bandidos, Stikken
in het paradijs (Zembla) en een serie
over bubbling.
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Origineel en gedurfd: een
bijzonder, eigentijds verhaal tegen
een middeleeuws decor
Ê

Ê

Ê

Ê
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Een moderne geschiedenis, vol symboliek en hoop, die
doet wat dit soort verhalen moeten doen: onze diepste
angsten en verleidingen blootleggen
Deze jonge auteur is uitgeroepen tot een van de grote
talenten van haar generatie door Hebban en werd
genomineerd voor de ANV Debutantenprijs
Er komt steeds meer aandacht voor lokale,
folkloristische verhalen: Hine is een prachtige
hervertelling van Mariken van Nimwegen
Met een betoverend omslag door de populaire
illustrator Rosa de Weerd
Ambassadeurs uit de theater- en literaire wereld volgen

Over Skydancer:
‘Lotte Kok is eerlijk en moedig. Een charmante brutaliteit
en ambitie kenmerken dit boek.’ **** Leeuwarder Courant
‘Een vermakelijk en goed geschreven boek, boeiend en
humoristisch.’ Hebban

Ooit woonde Hine met haar
moeder in een plaggenhutje,
jaagden ze op everzwijnen,
leefden ze schouder aan
schouder. Nu klopt er niets
meer. Hines moeder is weg.
Haar dochter heeft ze naar verre
familie gestuurd.
Wanneer Hine 14 is, krijgt ze
te horen dat de persoon die
het meest van haar houdt in
het naastgelegen bos is. Maar
iedereen die het bos betreedt,
komt er nooit meer uit. Zodra er
een plaag uitbreekt, heeft Hine
het gevoel dat ze geen andere
keus meer heeft en rent ze het
bos in. Daar is het nog duisterder
dan verwacht.
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Hine | a u t e u r Lotte Kok
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Lotte Kok
Hine

Lotte Kok (1996) is schrijver. Ze
begon haar literaire carrière op het
podium: als spokenwordartiest won
ze in 2014 al de Kunstbende Taal.
Daarna verschenen haar verhalen
in verschillende tijdschriften. Ze
debuteerde op 22-jarige leeftijd met
Skydancer (2018). Met Hine vestigt ze
zich permanent als authentieke stem
in de Nederlandse literatuur.
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Het aangrijpende verhaal van
Alejandra, een trans vrouw die
gevlucht is uit Mexico
Ê

Ê

Ê

Alejandra Ortiz is haar leven niet zeker in
haar geboorteland en vecht al jaren voor een
verblijfsvergunning in Nederland
Dit soort schrijnende verhalen kennen we uit de krant,
maar niet van de vluchtelingen zelf, haar eigen verhaal
staat centraal, maar er komen ook verhalen van andere
LHBTIQ+-vluchtelingen aan bod
Geschreven door Alejandra zelf, vertaald door
journalist Simone Peek: De waarheid zal me bevrijden laat
o.a. openhartig en onverbloemd zien hoe leven in een
azc eruitziet

‘Het verhaal van Alejandra Ortiz heeft diepe indruk op mij
gemaakt. Zelden vind je een boek dat het leven zo in al z’n
schoonheid én lelijkheid weet te vatten. Dit is een boek
over veerkracht, hoop en gerechtigheid dat een publiek van
duizenden verdient.’ Lieke Marsman
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De waarheid zal me bevrijden | a u t e u r Alejandra Ortiz
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In een klein dorp in Mexico
leeft Alejandra een uitzichtloos
bestaan. Door armoede gedreven
en op zoek naar genegenheid,
verkoopt ze al op haar 13e haar
lichaam. Ondertussen leert ze
dat ze anders is, dat het hier
voor haar niet veilig is. Ze
gaat naar de VS, maar zonder
papieren is het leven ook daar
niet gemakkelijk. In 2015 komt
Alejandra aan op Schiphol, en
krijgt ze een enkeltje Ter Apel.
Ondanks grote tegenspoed
- de stroperige procedures,
afwijzingen en depressie - houdt
ze haar ultieme zoektocht naar
vrijheid vol: ze verlangt te leven,
lief te hebben en te zijn wie ze
werkelijk is.
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Alejandra Ortiz
De waarheid zal me bevrijden

Alejandra Ortiz is een trans
vluchtelinge uit Mexico. In Nederland
zet zij zich in voor een beter leven
van trans personen, in het bijzonder
voor trans personen van kleur met of zonder papieren. Ze heeft
een taalhuis opgezet, symposia
georganiseerd en meegeschreven aan
onderzoeksrapporten, allemaal om
de positie van trans vluchtelingen te
verbeteren.

THE HOUSE OF BOOKS

Eindelijk weer een roman van
Myrthe van der Meer
Ê

Ê

Ê

Voor fans van The Rosie Project
Biedt een ontroerend inkijkje in het leven van iemand
met Asperger
Autisme bij vrouwen wordt minder goed herkend; veel
vrouwen kunnen de symptomen beter camoufleren

Ê

Filmrechten voor een tv-serie zijn al verkocht

Ê

Thema's als autisme en biseksualiteit passeren de revue

Over eerdere boeken:
‘Openhartig, met humor geschreven.’
‘Beklemmend herkenbaar.’ Mike Boddé
‘Rauw, confronterend en hartverscheurend mooi!’ Isa Hoes
‘Goed geschreven en opmerkelijk.’ Herman Finkers

© Jared Leed

Alex Zee is groot fan van
rust, reinheid en regelmaat
en heeft haar leven perfect
op orde: ze heeft een goede
baan als archeoloog, een eigen
appartement, nauwelijks contact
met haar familie en geen last van
vrienden die zich met haar leven
bemoeien. Wanneer ze ongewild
een niet-functionerende
hulphond moet opvangen, is er
van dat leven weinig meer over.
Maar Alex wil maar één ding:
haar oude leven terug. Ze besluit
om een zo normaal mogelijk
functionerend mens te worden
zodat iedereen haar zo snel
mogelijk weer met rust laat.
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Myrthe van der Meer
De wetten van Alex

Myrthe van der Meer (pseudoniem,
1983) debuteerde met PAAZ, een
boek dat ze schreef toen ze na een
burn-out vijf maanden lang op een
paaz opgenomen werd. Van het boek
zijn een kleine 100.000 exemplaren
verkocht en het werd genomineerd
voor de Dioraphte Jongerenliteratuur
Prijs. Myrthe won de Psyche
Mediaprijs en de Viva400-Award. Na
UP, Kalf en Het houden van mannen is
De wetten van Alex haar vijfde boek
voor volwassenen.
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Deel twee in deze razend
spannende en goed ontvangen
serie!
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Als de spelregels
veranderen, kan
niemand je meer
beschermen
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C AMI L L A

LÄCKBERG
HE N R I K
FEXEUS

CULT

Volgend deel in populaire serie
Klassieke Läckberg-ingrediënten: ogenschijnlijk
onoplosbare moorden en een memorabel speurdersduo
Verschijnt in aanloop naar een nieuw deel in de
Fjällbacka-serie
Box in Verenigd Koninkrijk door The Times tot beste
thriller van de maand mei benoemd

Over Box:

T HRILLER

‘De samenwerking Läckberg-Fexeus blijkt een gouden
greep. Box kan de vergelijking met het werk van Lars Kepler en het echtpaar Börjlind prima doorstaan. Niet alleen
qua plot en spanning, maar ook wat betreft gruwelijkheid.’
‘Ik kan niet wachten tot deel twee van deze serie.’ Koukleum

CamillaLäckberg
Läckberg
is een van
Camilla
(Author)

Wanneer een klein jongetje van
een
kinderdagverblijf
in de buurt
Wanneer
een klein jongetje
van
Södermalm
van Stockholm
een kinderdagverblijf
in de buurt
verdwijnt,
worden
rechercheur
Södermalm
van Stockholm
Mina
Dabiri
en haarrechercheur
team weer
verdwijnt,
worden
eens
ontdekken
Minaingeschakeld.
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overeenkomsten
met
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Ze ontdekken
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andere
verdwijningmet
die
gelijk
overeenkomsten
niet
goed eindigde.
Allesdie
wijst
een andere
verdwijning
erop
dat ereindigde.
meer kinderen
niet goed
Alles wijst
zullen
verdwijnen.
Mina neemt
erop dat
er meer kinderen
daarom
voor
het
eerst
sinds
de
zullen verdwijnen. Mina
neemt
dramatische
daarom voor gebeurtenissen
het eerst sinds de
van
twee jaar gebeurtenissen
eerder contact op
dramatische
met
Vincent
Walder.
van mentalist
twee jaar eerder
contact
op
Hun
band
is
bijzonder
gebleken,
met mentalist Vincent Walder.
maar
lukt het
ze ook om
degenen
Hun band
is bijzonder
gebleken,
die
hetlukt
meest
te
maar
hetkwetsbaar
ze ook om zijn
degenen
beschermen?!
die het meest kwetsbaar zijn te
beschermen?!
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Henrik Fexeus is mentalist,
auteur en tv-presentator – de
Zweedse Victor Mids. Van zijn
boeken zijn meer dan 1 miljoen
exemplaren verkocht en ze zijn
vertaald naar 30 talen. Samen
schreven Läckberg en Fexeus
vorig jaar het succesvolle Box.
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Camilla Läckberg & Henrik
Cult
Fexeus
Cultus

de succesvolste Zweedse
thrillerauteurs, met wereldwijd
meer dan 29 miljoen verkochte
boeken. Haar Fjällbacka-serie
heeft een groot en international
lezerspubliek, en krijgt volgend
jaar een vervolg!

THE HOUSE OF BOOKS

Nieuwe thriller van de Gouden
Strop-winnaar van 2021!
Ê

Nieuw werk van de Gouden Strop-winnaar van 2021

Ê

Herkenbaar en tegelijkertijd angstaanjagend

Ê

Populair bij boekhandelaren

Over eerdere boeken:
‘Bloedsteen is een knap geschreven en spannende thriller
[...] De auteur laat zien dat zij met dit boek een duidelijke groei heeft doorgemaakt sinds haar met lof overladen
debuut.’ Juryrapport Gouden Strop 2021
‘Bernice Berkleef heeft met Bloedsteen een uitstekende
thriller afgeleverd.’ Vrij Nederland
‘Een hele spannende thriller. Bedrieglijk eenvoudig...’ Gerda
Aukes
‘Cody heeft me volledig verrast en overdonderd!’ Arno Koek
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© Jan Reinier van der Vliet

Simone en Hein zijn midden
dertig, kinderloos en hebben een
hond. Na jaren in Amsterdam
gewoond te hebben zijn ze naar
een vinexwijk verhuisd, op zoek
naar meer rust, ruimte en natuur.
Langzaam maar zeker leren ze
hun buren een beetje kennen. Evi
en Thjis, jonge ouders met goede
banen en drukke levens. Joyce,
een jonge vrouw in de ziektewet
die 's ochtends regelmatig op
haar balkon te vinden is. Er wordt
zelfs een feest georganiseerd
om de nieuwkomers welkom te
heten. Maar al snel beginnen
mensen zich ook af te vragen
wat de echte reden is dat Simone
en Hein uit Amsterdam zijn
vertrokken.

overamstel uitgevers

Bernice Berkleef
Vinex

Bernice Berkleef is freelance
journaliste en continu om haar
heen op zoek naar dingen die haar
intrigeren en inspireren. Haar
thrillerdebuut Cody was favoriet bij
boekhandelaren en kreeg lovende
reacties. Bloedsteen was haar tweede
thriller en won de Gouden Strop 2021.

THE HOUSE OF BOOKS
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Nu verfilmd door Michiel van Erp
met in de hoofdrol Elise Schaap

<html><head><title>Object moved</title></
head><body>
<h2>Object moved to <a href=”/dam/dam.

Ê

Ê

Ê

Bestseller verfilmd
Geregisseerd door Michiel van Erp en met in de
hoofdrol Elise Schaap
Op 31 oktober in première, daarna ook te zien op Netflix

Over Stromboli:
‘Noort bewijst met haar eerste echte roman dat spanning ook
zonder thrillerelement kan.’ Zin Magazine
‘Dit is een van de boeken die iedereen deze zomer vermoedelijk
zal lezen en terecht, want de eerste roman van Saskia Noort overtuigt op alle fronten.’ JAN Magazine
‘Stromboli is een toegankelijke, goed geobserveerde en raak
getypeerde roman over een heikele kwestie.’ Het Nieuwsblad
‘Door haar eigen ervaring weet Noort seksueel misbruik heel
scherp neer te zetten en hierdoor met dit boek een verpletterende
indruk achter te laten. Een roman die als een thriller naar de keel
grijpt. Overtuigend en met kracht geschreven.’ Boekenbijlage

Camilla
Läckberg
(Author)
Saskia Noort
is schrijfster

Ê
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© Carli Hermès

Achter de façade van het
bohemienbestaan van
schrijversechtpaar Sara Zomer
en Karel van Bohemen ettert
al jaren een leven vol afgunst,
wrok en zelfs geweld. Na weer
een nachtelijke uitbarsting is
het genoeg: Sara besluit Karel
te verlaten. Al snel komt Sara
alleen te staan – niemand wil nog
iets met haar te maken hebben.
Om haar leven weer op de rails
te krijgen, boekt ze een retraite
op het idyllische vulkaaneiland
Stromboli. Onder leiding van
een wereldvermaarde goeroe
geeft ze zich met een bont
genootschap lotgenoten over aan
rollenspellen en oefeningen die
steeds een stap verder gaan.

Ê
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Saskia Noort
Stromboli

en
columniste. Van haar boeken
werden ruim 3 miljoen exemplaren verkocht. Haar werk
werd in vijftien talen vertaald
en werd bewerkt voor televisie,
film en theater. Van haar achtste
thriller Bonuskind werden ruim
100.000 exemplaren verkocht en
het was tevens het bestverkochte
spannende boek van 2020.
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De eerste roman bij de populaire
Netflix-reeks van Darren Star
Ê

Ê

Ê

Gebaseerd op het eerste seizoen van de populaire serie,
maar verteld in eerste persoon.
Vertaalrechten van het boek reeds verkocht aan 9
landen
Seizoen 3 en 4 van de Netflix-reeks werden ondertussen
bevestigd

Ê

Ê

Marketing manager Emily
Cooper uit Chicago vindt haar
droombaan in Parijs en start aan
een nieuw avontuur, waarbij ze
haar werk, vrienden en de liefde
probeert te combineren.
Dit boek bevat het verhaal
van het eerste seizoen van de
populaire Netflix-reeks, verteld
vanuit het perspectief van Emily
zelf.
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Catherina Kalengula
Emily in Paris
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Een ontroerend en diepmenselijk
verhaal over zelfliefde en
wilskracht
Ê

Voor de lezers van Eat Pray Love (Elizabeth Gilbert)

Ê

De auteur is beschikbaar voor interviews

Ê

Boekvoorstelling

Over Samen duizelen we:
‘Als je aan Samen duizelen we begint, zorg je maar beter
dat je niet te veel plannen hebt, want je zult het boek niet
kunnen wegleggen.’
Het Nieuwsblad
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(c) Maité Thijssen

Het leven van Eva wordt
overheerst door afscheid en
rouw. Ze groeide op bij haar
grootouders en haar drie
zonderlinge ooms, voor wie
ze als volwassene is blijven
zorgen. Liefdesrelaties
en vriendschappen zijn
haar vreemd, hoewel ze
snakt naar geborgenheid.
Op zevenendertigjarige
leeftijd besluit Eva diep in
zichzelf te duiken, op zoek
naar de oorsprong van haar
aseksualiteit. Tijdens haar
moedige ontdekkingstocht ziet
ze in dat ze niet krijgt wat ze wil,
maar wel wat ze nodig heeft. Zal
ze ook de liefde vinden?

overamstel uitgevers

Jaela Cole
Raak me (aan)

Jaela Cole (1973) was theatermaker en
scenarist. Ze werd als actrice vooral
bekend in vele tv-reeksen en doceerde
in België en Nederland communicatie,
presentatietechnieken en leidinggeven.
Ze combineert het moeder-zijn
van drie zonen met de studie
Gezinswetenschappen en Systemische
counseling. Jaela schrijft regelmatig
columns voor De Standaard, De Morgen
en Libelle. In 2020 debuteerde ze met
haar roman Samen duizelen we, een
urgent verhaal over veerkracht.

HORIZON

Meditatie voor kinderen: het
nieuwe boek bij de populaire
podcastreeks Nog 9 minuten
Ê

Ê

Ê

De Instagrampagina van Nog 9 minuten telt 29.000
volgers
Van het boek Nog 9 minuten. Inspiratie voor meditatie
werden 6000 exemplaren verkocht
Steeds meer ouders zoeken manieren om hun kinderen
tot rust te brengen

‘Met de tips van Hilde, Jutta en Evi kom je op elk moment
van de dag tot rust.’
Goed Gevoel
‘Met Nog 9 minuten wordt de drempel nog lager om
dagelijks even de pauzeknop in te drukken.’
Het Laatste Nieuws

In deze gejaagde tijden nemen
kinderen onze haast en stress
gemakkelijk over. Net daarom is
het belangrijk dat kinderen én
ouders af en toe een pauze inlassen,
om letterlijk op adem te komen,
te verstillen en hun emoties te
laten bestaan. Met de nieuwe
meditatiereeks van Nog 9 minuten
richten Jutta Borms, Evi Hanssen
en Hilde De Baerdemaeker zich
specifiek tot kinderen van 6 tot
12 jaar. In dit bijbehorende boek
geven ze oefeningen en tips aan
ouders om hun kinderen tot rust
te brengen en vertellen ze ook
honderduit over eigen ervaringen
met hun kroost. Mindful opvoeden
met vallen en opstaan.

Ê

Ê

Jutta Borms (1972) is een klassiek
geschoolde arts, gespecialiseerd
in holistische geneeskunde. Ze
publiceerde eerder De nieuwe dokter
(2018) en Na de crash (2020).

Hilde De Baerdemaeker (1978) is
actrice (Louis Louise, Dossier K, Lisa)
en yoga-teacher bij PlayPauze. Ze
schreef samen met Jutta Borms
en Evi Hanssen Nog 9 minuten.
Inspiratie voor meditatie (2021).
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Evi Hanssen, Jutta Borms en
Hilde De Baerdemaeker
Nog 9 minuten: meditatie voor
kinderen

Ê Evi
Hanssen(Author)
(1978) is een populaire
Evi
Hanssen
radio- en tv-presentatrice in
Vlaanderen en Nederland. Ze
schreef de boeken Ergens onderweg
(2020) en Sinds ik niet meer drink
(2021).

HORIZON

Opgepast: dit boek kan je leven
drastisch veranderen
Ê

Ê

Ê

Op algemeen verzoek: het boek bij de succesvolle
podcast
Elke Dag Vakantie heeft een half miljoen luisterbeurten,
de top van de podcasts over mentaal welzijn
Inspiratie voor alle levensgenieters

Over Omdat het kan:
‘Een inspirerend boek met bekentenissen, humor en tips om het
zuchtende leven wat lichter te maken.’
De Morgen
‘Praktische tips voor een beter leven.’
Het Laatste Nieuws
Over Woman Up:
‘Een goeie portie humor, boeiende verhalen en handige tips.’
Flair

Het leven is te kort om af te tellen
tot het volgende weekend of
de volgende vakantie. Elke Dag
Vakantie gaat over leven met
elke cel in je lijf. Dat je een leven
leeft waarvoor je 's ochtends
graag uit je bed klautert. Daar
komen kleine keuzes van alle
dag bij kijken, en soms ook
uitdagingen. Dit boek schuwt
daarom geen gevoelige thema's
zoals kwetsbaarheid, mentale
veerkracht of grote tegenslagen.
Kiezen is winnen, dus kies voor
jezelf! Laat elke dag je het gevoel
van vakantie geven.

Ê

Ê

titel

Stijn Heymans besloot na jarenlang
te werken als IT’er in een klassieke
9-tot-5-baan om zijn leven om
te gooien. Hij ging de wereld
ontdekken en vond een leven dat
echt bij hem paste. Hij werkt als
meditatie- en lifecoach en is een
enthousiaste motivator. Dit is zijn
eerste boek.
Het koppel lanceerde in 2018
de succesvolle podcast Elke Dag
Vakantie met intussen meer dan
500.000 luisterbeurten.

Elke Dag Vakantie | a u t e u r s Eva Daeleman en Stijn Heymans
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Eva Daeleman en
Stijn Heymans
Elke Dag Vakantie

Ê Eva
Daeleman(Author)
(1990) stopte als
Eva
Daeleman
radio- en tv-presentatrice bij de
openbare omroep om te focussen
op wat ze graag doet: yoga, mensen
in zichzelf doen geloven, lezingen
geven én schrijven. Ze publiceerde
Factor 25 (2015), Het jaar van de hond
(2017), Omdat het kan (2018), Woman
Up (2019) en En dan vraag ik me af:
doe ik het wel goed, het leven? (2021).
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KOOKBIJBELPRIJSACTIE
Van 15 oktober t/m 15 januari kosten
de kookbijbels € 27,50

Van pizza en pasta tot vis en vlees, en van soep
en salade tot taart en chocolade
De kookbijbels zijn onmisbare naslagwerken
voor in iedere keuken

Bestel nu voordeling de kookbijbels
voor de actieprijs en met extra korting
overamstel uitgevers

Mail naar verkoop@overamstel.com
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Hét naslagwerk voor wie alle
geheimen van de Turkse keuken
wil leren kennen
Ê

Van de bijbels uit de landenbijbelreeks zijn al meer dan
100.000 exemplaren verkocht

Ê

De bijbel van de Turkse keuken is de 8ste in de reeks

Ê

Hale Amus (@turkishtale) is groot op sociale media

Ê

Speciale landenbijbel 'displays' verkrijgbaar

‘Het leven in Turkije draait op allerlei manieren om eten.
Wat er ook gebeurt, er is altijd tijd om alles uit je handen
te laten vallen en te gaan eten. Eten speelt nou eenmaal een
centrale rol in het leven van de Turken. Geen enkele sociale
gebeurtenis of gelegenheid is compleet zonder de gerechten
die ermee samenhangen.’

Van börek tot baklava en van
meze en dolmas's tot pilav: in De

Ester Gebuis

bijbel van de Turkse keuken neemt
Hale Amus je mee op reis door
de diverse regionale keukens
van Turkije. De geografische
ligging maakt van Turkije een
culinaire schatkamer. Het land
wordt aan drie kanten omringd
door de Egeïsche, de Zwarte
en de Middellandse Zee. Deze
unieke ligging, gecombineerd
met de migratie van Turken
uit Centraal-Azië naar Europa,
heeft door de eeuwen heen
de identiteit van de Turkse
gastronomie gevormd.

overamstel uitgevers

Hale Amus
De bijbel van de Turkse keuken

Hale Amus werd geboren in Koeweit
en groeide als dochter van een Turkse
moeder en Palestijnse vader op in
Istanboel. Nadat Hale in 2016 naar
Nederland verhuisde, startte ze met
haar bedrijf Turkish Tale (@turkish.
tale), waarmee ze de diversiteit van
de Turkse keuken belicht door middel
van wekelijkse afhaalmenu's. Hale
woont met haar man en zoon in
Eindhoven.
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Toetjesbijbel is hét naslagwerk
voor elke toetjesliefhebber!
Ê

Ruim 300 recepten

Ê

Onmisbare basisrecepten

Ê

Duidelijke how-to's en tips en tricks

Ê

Van Rutgers boeken zijn al meer dan 250.000 ex.
verkocht

‘Bij mijn recepten vind ik het vooral belangrijk dat alles
lekker smaakt en dat de recepten duidelijk geschreven zijn,
waardoor jij ze thuis ook kan maken. Het uiterlijk speelt
zeker mee bij mijn recepten, maar de smaken en texturen
zijn voor mij het allerbelangrijkst. Het moet een feestje in
je mond zijn!’

vol pudding en van Franse
klassiekers tot toetjes van
over de hele wereld. Van
stoofpeerbeignets en sticky toffee
cake met butterscotchsaus tot
aan slagroom-, chocolade- en
rum-rozijnenvla. Met dit boek
wordt elk toetje een feest!
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Met ruim 300 recepten ben je
met dit boek wel even zoet.
Wie kijkt er tijdens het
avondeten niet uit naar het
toetje?
In Toetjesbijbel vind je de
allerlekkerste toetjesrecepten
van toetjes met fruit in de
hoofdrol tot een hoofdstuk

Ingrid Hofstra

Rutger van den Broek
Toetjesbijbel

Rutger van den Broek won de eerste
editie van Heel Holland Bakt. Als kind
klom hij al op het aanrecht als zijn
moeder aan het bakken was. Eerder
verschenen onder andere Rutger bakt,
Masterclass cakes, Het hartige bakboek,
Het makkelijke bakboek, Rutger bakt de
100 allerbeste recepten en De Bakatlas.
Van zijn bestsellers Bakbijbel en
Koekjesbijbel zijn inmiddels al meer
dan 150.000 exemplaren verkocht.
Ook heeft Rutger een populaire
bakblog: Rutgerbakt.nl.
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Het kookboek bij Yvons nieuwe
televisieprogramma Onze boerderij
Ê

Ê

De programma's van Yvon Jaspers trekken een
miljoenenpubliek
Hét kookboek bij het programma Onze boerderij wat
vanaf oktober 2022 op televisie komt

Ê

60.000 volgers op Instagram

Ê

70 recepten rechtstreeks van het land

In dit boek vertelt Yvon de verhalen achter de recepten van
het Nederlandse land, door de seizoenen heen. Wat ging er
eigenlijk schuil achter die snijbonen of dat gebakken eitje?
En kan Yvon een van haar varkentjes naar de slager brengen of is haar kijk op eten totaal veranderd na een jaar echt
boer zijn?

kookboek Spaghetti aan het plafond
uitbracht.
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Mitchell van Voorbergen

Op de biologische boerderij
van bevriende boer Gijsbert
in Loenersloot zet Yvon haar
eerste schreden als boerin.
De plek waar haar jerseykoe
Suus en kalfje Truus al staan.
Haar laatste aanwinst: drie
varkentjes. Ze zet er in het
voorjaar haar camper (uit
Onze Boerderij in Europa) neer,
maakt een kampvuur, een
comfortabel zitje en ziedaar:
haar boerenbasecamp is een feit.
Stap-voor-stap en met hulp van
tal van (BZV-) boeren in haar
netwerk, gaat ze aan de slag met
vee, landbouw en alles wat hoort
bij een klein boerenbedrijf.
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Yvon Jaspers
Onze boerderij

Yvon Jaspers werd bekend als gezicht
van Het Klokhuis en presenteert
diverse tv-programma's waaronder
de kijkcijferhit Boer zoektvrouw.
Daarnaast schreef ze columns voor
Margriet en VIVA en heeft ze de
kinderboekenserie Ties & Trijntje
geschreven. Ook is ze meer dan
dertien jaar actief als ambassadeur
van het Ronald McDonald
Kinderfonds, waarvoor ze het

INSIDE

De grootste nabeschouwing van
allemaal
Na de bestsellers Gijp,Kieft en Derksen komt INSIDE nu
met twee die-hards uit het vak: JANSMA & SMEETS!

Ê

Samen zijn ze goed voor ruim 1 miljoen exemplaren van
o.a. meest recentelijk Schneider, Mijn Amerika en Roodwit-blauw in de Tour.

Ê

Een boek ook zeker boeiend voor mensen die niet van
voetbal houden. Het gaat om vriendschap, liefde, humor
en vooral het leven optimaal leven.

Ê

Met inleidingen van Michel van Egmond.

Samen zijn ze 150 jaar. Een
mooi moment voor de grootste
nabeschouwing van allemaal:
die op hun eigen leven. Mart
Smeets en Kees Jansma - twee
iconen van de Nederlandse
sportjournalistiek op televisie
- schrijven elkaar daartoe
brieven. Brieven over zichzelf,
elkaar, over ouder worden,
over de glorie van de sport, de
gekte van de media en de kracht
van muziek, over verleden en
toekomst, over vriendschap,
voetbal, wielrennen, basketbal,
televisie en alles wat ze verder
bezig houdt.
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Mart Smeets (1947) was tien jaar
lang basketballer en werkte van 1973
tot 2016 bij de NOS. Hier werd hij
een boegbeeld van de Nederlandse
sportjournalistiek op radio en tv.
Daarnaast schreef hij meer dan
vijftig boeken.

Nabeschouwing | a u t e u r Kees Jansma & Mart Smeets
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Kees Jansma & Mart Smeets
Nabeschouwing

Kees Jansma (26 juni 1947,
Amsterdam) werkt al
tientallen jaren als schrijvend-,
radio- en televisiejournalist
(sportverslaggever en - presentator)
voor toonaangevende Nederlandse
media. Van 2004 tot en met 2014
was hij perschef van het Nederlands
elftal. Hij schreef meerdere boeken,
waaronder de biografie van Wesley
Sneijder, de #1 bestseller.

KORTINGSACTIE!
Najaarsactie
Kinderboeken

€ 7,50
Van 1 oktober
t/m 31 december
2022

Onze Young Adult toppers!

MOON

Dé jaarlijkse
kinderboekenweektopper met dit
jaar als thema: GI-GA-GROEN!
Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Neem eens eventjes een kijkje
naar de wereld om je heen
bijvoorbeeld naar de beestjes
die je vindt onder een steen
er gaat een wereld voor je open
als je even buiten bent
en misschien dat je een dier
al aan zijn keuteltjes herkent

Ê

Dit uiterst succesvolle duo verkocht al meer dan 1,5
miljoen boeken sinds 2014
Met illustraties van diverse topillustratoren: Kees de
Boer, Aron Dijkstra, Marieke van Ditshuizen, Floor de
Goede, Natascha Stenvert en Harmen van Straaten.
Originele en grappige versjes over alles wat je buiten
kan doen!
Meeneemprijsje: € 8,99
In dezelfde serie als Kwallenpap & slakkenvla, Allemaal
vriendjes, Van zeppelin tot graafmobiel, Van rare ridders
tot vechtende Vikingen en Van snoepjesproever tot
matrassentester
Kinderboekenweektopper: elk jaar in de bestsellerlijst!

Maar je kunt ook buiten sporten
je kunt stoeien met elkaar
je kunt slapen in een tentje
gras gaan knippen met een schaar
bloemen plukken, hutten bouwen
er is altijd iets te doen
het stoplicht naar de buitenwereld
is niet rood, maar gi-ga-groen!

Kijk eens goed om je heen, wat
zie je dan? De wereld gonst,
bruist, fonkelt en straalt! In
dit heerlijke prentenboek
laten Marianne Busser en
Ron Schröder kinderen door
middel van grappige versjes
kennismaken met al het leuks
dat je kan beleven in de natuur.
Wat dacht je van vogelspotten,
schatgraven, kamperen,
picknicken of boomhutten
bouwen? Keuze genoeg!

www.mariannebusser-ronschroder.
info
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Van vliegeren tot vogelspotten | a u t e u r Marianne Busser & Ron Schröder
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Marianne Busser & Ron
Schröder
Van vliegeren tot vogelspotten

Marianne Busser en Ron Schröder
zijn een begrip in kinderboekenland.
In hun omvangrijke oeuvre hebben
ze telkens het juiste onderwerp en
de juiste toon te pakken. Met veel
fantasie, inlevingsvermogen en
gevoel voor humor maken ze boeken
die geliefd zijn bij kinderen, ouders,
juffen en meesters.

MOON

Een spannend avonturenboek over
Parallelle werelden die wij nog niet
kennen...
Ê

Ê

Ê

Ê

Marloes Kemming deed de Querido Academie
Meesterproef en schreef daar dit prachtige verhaal
Voor fans van Alice in Wonderland en Het oneindige
verhaal
Een boek dat bewijst dat je geen superkrachten hoeft te
hebben om de held van een verhaal te zijn
Met een prachtige cover van Kristel Steenbergen

Proeflezers:
‘Ik vind dit boek echt FANTASTISCH. Super leuk en origineel en als het verfilmd wordt wil ik sowieso de hoofdrol.’
(Lou Lou, 12)
‘Je wordt gelijk de wereld in gezogen en komt er niet meer
uit. Ik raad het boek aan iedereen aan.’ (Lisse, 10)
‘Ik vond het echt een gaaf avontuur! Ik wou dat ik met Isa
meekon.’ (Paul, 9)
‘Het verhaal is spannend en grappig. Ik wilde de hele tijd
verder lezen. Vooral de hoofdstukken in andere werelden
en bij het verzet vond ik tof.’ (Mees, 11)

Isa heeft de stomste
zomervakantie ooit. Haar
vader en stiefmoeder zijn op
huwelijksreis en hebben haar
gedumpt bij de saaie oom Arnold.
Isa verveelt zich kapot, tot ze
erachter komt dat oom Arnold
een groot geheim heeft. In zijn
tuin bevindt zich de poort naar
Fabulant, een parallelle wereld
vol magie, wonderlijke wezens
en... groot gevaar. Wanneer Isa
per ongeluk door de poort valt,
begint een avontuurlijke reis.
Samen met nieuwe vrienden trekt
ze door magische werelden, op de
hielen gezeten door een duistere
koningin. Isa wacht een zware
taak; kan een doodgewoon meisje
het kwaad verslaan?
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Fabulant | a u t e u r Marloes Kemming
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Marloes Kemming
Fabulant

Marloes Kemming wordt in 1983
geboren in Druten, een dorpje aan de
Waal. Na een studie kunstgeschiedenis
in Groningen, de kunstacademie
in Antwerpen en een uit de hand
gelopen wereldreis van 3 jaar, gaat ze
in Amsterdam wonen. Daar werkt ze
parttime als communicatieadviseur en
schrijft ze kinderboeken en artikelen
over reizen en eten. Met haar eerste
roman voor volwassenen won ze in 2015
de debuutprijs Coffeecompany Book
Award. Marloes houdt van de herfst,
rode schoenen, zwemmen in zee, van
boeken en champagne.

MOON

Marianne Busser & Ron Schröder

Ê

Ê

De grappigste avonturen van
Sinterklaas in één boek!

<html><head><title>Object
moved</title></
Marianne Busser & Ron Schröder
head><body>
<h2>Object moved to <a href=”/dam/dam.

Ê

Het grappigste Sinterklaasboekje ter wereld

Ê

Met illustraties van
Mayon Middeljans

Ê

Ê

Dit uiterst succesvolle duo verkocht al meer dan 1,5
miljoen boeken sinds 2014
Met prachtige, paginavullende en kleurrijke illustraties
van Mayon Middeljans

Marianne Busser en Ron Schröder
zijn een begrip in kinderboekenland.
In hun omvangrijke oeuvre hebben
ze telkens het juiste onderwerp en
de juiste toon te pakken. Met veel
fantasie, inlevingsvermogen en
gevoel voor humor maken ze boeken
die geliefd zijn bij kinderen, ouders,
juffen en meesters.

www.mariannebusser-ronschroder.
info
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Na al die jaren heeft Sinterklaas
natuurlijk ontzettend veel
avonturen beleefd! Vreemde
avonturen, gekke avonturen,
stoute avonturen en nog veel
meer. De állerleukste heeft hij
opgeschreven in dit versjesboek.
Over een Pietje dat niet kan
stoppen met inpakken, Sint die
zijn bed verwarde met zijn bad,
de gekste verlanglijstjes en teveel
snoepen van de pepernoten... Als
dat maar goed gaat!

Een sinterklaasboek met een knipoog

Maar ook de Sint doet af en toe
iets wat niet handig is
soms is hij veel te moe
en gaat er plotseling iets mis
Dan vergeet hij dat hij met zijn mijter
soms wel even bukken moet
en plassen met een mantel
dat gaat ook niet altijd goed
En laatst ging hij naar bed
stapte erin - en was meteen kletsnat
en riep toen heel geschrokken:
dit is mijn bed niet, maar mijn bad!

18-07-22 15:23

Marianne Busser & Ron
Schröder
Het grappigste
sinterklaasboekje ter wereld

Originele en grappige versjes over al het geks wat
Sinterklaas meemaakt

MOON

Gevoelens maken het leven
kleurrijk!
Ê

Een prachtig prentenboek over emoties

Ê

Het vervolg op In een potje

Ê

Ê

Ê

Ê

Met herkenbare thema's zoals: herkennen van emoties,
omgaan met emoties, en vriendschap
Moedigt kinderen aan gevoelens te voelen én te delen,
een waardevolle les voor zowel kinderen als hun ouders
Wederom met prachtige en innemende illustraties van
Deborah Marcero
Een prentenboek dat praten over gevoelens toegankelijk
maakt, bijzonder door de kracht van eenvoud

‘Uit een potje geeft een orginele draai aan het verkennen
van gevoelens en moedigt kinderen aan deze te delen met
anderen. Het is een waardevolle les voor jonge lezers, en
waarschijnlijk ook voor ouders om zich dat te herinneren. Voorzien van een rijke woordenschat, en tegelijkertijd
krachtig in haar eenvoud. Een waardevolle toevoeging voor
elke bibliotheek!’ - School Liberary Journal

Benjamin houdt er niet van om
bang te zijn. En hij is liever ook
niet verdrietig, bang of eenzaam.
Maar hij heeft een goed idee!
Hij stopt al deze vervelende
gevoelens in potjes en verstopt
ze, zodat ze hem niet meer lastig
kunnen vallen. Maar wat gebeurt
er als zijn gevoelens niet langer
in hun potjes opgesloten willen
blijven?
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Uit een potje | a u t e u r Deborah Marcero | o r i g i n e l e
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Deborah Marcero
Uit een potje

Deborah Marcero is auteur en
illustrator. Ze werkt met materialen
zoals inkt (zowel met kwast als
pen), potlood, waterverf, gouache,
kleurpotloden, houtskool of digitaal.
Als ze niet aan het tekenen, schrijven,
lezen of lesgeven is, vind je haar op
haar fiets, in haar tuin, op de skipiste,
in haar kajak of knuffelend met haar
hond Bear.
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