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LOF VAN BOEKHANDEL AREN VOOR WEST:
‘Wat een prachtig en hypnotiserend kleinood! Carys Davies heeft een
droomdebuut afgeleverd. De oerkrachten van de natuur,
de menselijkheid van de personages, het is allemaal
even geloofwaardig als meeslepend beschreven.’
Kirsten Pieterse, De Larense Boekhandel – Boek van de Maand
‘Eén keer lezen was voor mij niet genoeg, er bleven steeds nieuwe vragen
opkomen. Vragen over de betekenis van dit verhaal, de motieven van Cy.
Maar de bewondering over de schoonheid van de taal van dit boek
overheerst. Dit is een heel bijzondere schrijfster. En daar wil ik veel
meer van lezen.’ Hubert van Belois, Donner in de Bieb
‘Een speurtocht naar de mythische mammoet, een verweesde dochter, het
onontgonnen westen van de Verenigde Staten begin 19e eeuw. Een lyrisch
spel met de aloude wildwestclichés. Bijna niet weg te leggen.’
Erik Hoekstra, boekhandel Broekhuis
‘Een zonderlinge man sleept je mee in een vreemde queeste, huis,
haard en dochterlief achterlatend. Fascinerend boek!’
Herman van Haaren, boekhandel Gianotten Mutsaers
‘Wat een prachtig boek! Het deed me denken aan De vlucht van Jesús
Carrasco en Butcher’s Crossing van John Williams. Krachtige personages,
mooie natuurbeschrijvingen, geen woord te veel. Verrassend einde, maar
ook weer niet!’ Marlies Mertens, boekhandel Derijks
‘Een prachtig en wonderlijk verhaal. Mooi, triest en verrassend grappig.’
Annelies van Ree, Adr. Heinen

De nieuwe roman van
Carys Davies, auteur van
het bejubelde West
HET MISSIEHUIS IN DE PERS
‘Voortreffelijk! Davies heeft weer gezegevierd.
Na haar fantastische debuut blinkt ze weer uit
in dit aangrijpende verhaal over eenzame
levens in India. Subtiel in nuances en levendig
door actualiteit, een grootse triomf.’
The Sunday Times
‘Een delicaat politiek verhaal dat het echte drama
grotendeels onder de oppervlakte houdt, waardoor
de lezer zelf de omvang van het misleidende
wereldbeeld van de hoofdpersoon kan ontdekken.’
Metro
‘Prachtig opgezet.’
★ ★ ★ ★ ★ The Bookseller
‘Er worden geen woorden verspild, maar Davies’
bezwering van plaats en karakter is rijk en levendig.
Haar verhaal voelt tijdloos aan, zo zeer zelfs
dat het een schok is wanneer Byrd een e-mail stuurt
– een boodschap van morele verantwoordelijkheid,
ingelijst als een stille tragedie.’
The Times
‘Zeer boeiend. Carys Davies heeft weer een
juweel van een roman geschreven.
Overtuigend en fascinerend.’
Observer

Boekhandel Adr. Heinen

Donner in de Bieb

De Larense Boekhandel
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© JONATHAN BEAN

Carys Davies
Het missiehuis

Opnieuw een literair meesterwerk
van Carys Davies

O

m zijn demonen in Engeland te ontvluchten, zoekt
Hillary Byrd zijn toevlucht in Conoor, een bergdorp in
het zuiden van India. Daar vindt hij troost in de eenvoud
van het leven. Hij laat zich door zijn chauffeur Jamshed per riksja
rondrijden en verblijft in een missiehuis naast de plaatselijke
pastorie waar de Padre en zijn adoptiedochter Priscilla hem onder
hun hoede hebben genomen. De Padre maakt zich zorgen om
Priscilla’s toekomst en naarmate Hillary’s vriendschap met de
jonge vrouw groeit, begint hij zich af te vragen of zijn doel in deze
nieuwe relatie ligt. Maar religieuze spanningen broeien en het
missiehuis is misschien niet de veilige haven die het lijkt.
In Het missiehuis geeft Davies vol verbeeldingskracht een nieuwe
invulling aan postkoloniale verhalen in een wereld vol breuklijnen
tussen religie en ongeloof, oud en nieuw, imperiaal verleden en
nationalistisch heden. Haar tweede roman is een revolutionair,
teder en zorgvuldig vormgegeven verhaal over zowel de wonderen
als de verschrikkingen van menselijke verbondenheid in een
moderne wereld.

Een prachtig verhaal
over een man die zijn
heil zoekt in een
bergdorp in India en
daar een bijzondere
vriendschap opbouwt
‘Een grootse triomf.’
The Sunday Times
‘Briljant opgezet. Davies
bouwt subtiel het
verhaal op, om dan met
een mokerslag te
eindigen. Een onthullend
en hartverscheurend
verhaal.’
The Daily Mail

WEST IN DE PERS
‘Een rijk boek, een beklemmend en in al zijn ingetogenheid soms
hartverscheurend verhaal.’ de Volkskrant
‘Briljante prestatie, meesterlijk boekje.’
★ ★ ★ ★ Het Parool
‘Het boek wortelt in de rijke traditie van mythische helden en schrijvers
als Cervantes, Homerus en Mark Twain. Schrijvers die de grens
opzochten, in meer dan een opzicht.’ ★ ★ ★ ★ De Limburger
‘Een wonderschone debuutroman, vol grimmig-lyrisch prachtproza.’
VPRO Gids

EERDER VERSCHENEN

Carys Davies is de auteur van twee korteverhalenbundels
waarvoor ze vele prijzen en nominaties heeft mogen ont
vangen. Voor haar debuutroman West kreeg ze unaniem
lovende recensies. Het missiehuis is haar tweede roman.

PR & MARKETING
Interviews met de auteur
Besprekingen in dag-, weeken maandbladen
Aandacht op literaire blogs
Facebook- en Instagramcampagne
Instant experience-advertentie,
een interactieve en scherm
vullende advertentie op
Facebook
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Focustitel in de Meulenhoffnieuwsbrief
A2-poster, dubbelzijdig

ISBN 978-90-290-9323-1

FEBRUARI 2021 | Prijs € 20,99 | Gebonden met stofomslag ca. 272 blz. | Formaat 12,5 x 20 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel The Mission House | Vertaling
Nicolette Hoekmeijer | Omslagontwerp Pinta Grafische Producties/Anna Green | ISBN 978-90-290-9401-6 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1615-5
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Hendrik Groen

Een kleine verrassing

De verrassende prequel op Hendrik Groens
dagboeken, nu in midprice
60.000 exemplaren verkocht
van Een kleine verrassing

Geschreven in de
kenmerkende Hendrik
Groen-stijl: grappig en
ontroerend, met af en
toe een scherp randje
Van de boeken van
Hendrik Groen zijn meer
dan 850.000
exemplaren verkocht
in Nederland en
Vlaanderen en zijn werk
is vertaald in 36 landen

H

endrik Groen en Evert Duiker, trouwe vrienden in vooren tegenspoed, zijn de zeventig ruim gepasseerd en het
leven is in kalm vaarwater terechtgekomen. Elke week
bezoeken ze elkaar, spelen een potje schaak, drinken een borrel
en eten een hapje. Onderwijl nemen ze het leven door.
Maar op zekere dag wordt de rust ruw verstoord als Evert bij
Hendrik aankomt met als verrassing een onverwachte kleine gast.
In een vlaag van verstandsverbijstering is hij aan de wandel
gegaan met een éven onbeheerd achtergelaten kinderwagen met
baby. Goeie grap, dacht Evert, maar Hendrik denkt daar anders
over: die vindt het ongelooflijk stom.
Als babysitter doen de vrienden het heel aardig, terwijl ze zinnen
op een manier om het kleintje zo snel mogelijk weer ongezien bij
de ouders terug te brengen. Maar het blijkt nog helemaal niet zo
eenvoudig om van het ongewilde pleegouderschap af te komen.

Hendrik Groen publiceerde drie dagboeken. Pogingen iets
van het leven te maken en Zolang er leven is werden al een
groot succes: de vertaalrechten zijn verkocht aan 36 landen,
ze kregen allebei de NS Publieksprijs en beide dagboeken
zijn bewerkt voor tv en theater. Zijn langverwachte derde en
laatste dagboek Opgewekt naar de eindstreep is
verschenen in november 2020. Daarnaast schreef Groen
ook twee romans. Van de boeken van Hendrik Groen zijn
850.000 exemplaren verkocht in Nederland en
Vlaanderen. Hendrik Groen is een pseudoniem.

IN DE PERS
‘Het zou mij verbazen als “Hendrik Groen” niet ooit in de
Canon des Vaderlands terecht komt. Of tenminste op doktersrecept
verkrijgbaar wordt.’ Trouw

EERDER VERSCHENEN

‘Geestig, tragisch en soms aangrijpend.’ Het Parool
‘Hendrik Groen is koning.’ Kluun

EEN KLEINE VERR ASSING IN DE BESTSELLER 60
Hoogst behaalde positie: 2
POSITIE 2 2 3

3

6

11 12

ISBN 978-90-290-9081-0

ISBN 978-90-290-9304-0

ISBN 978-90-290-9101-5

ISBN 978-90-290-9413-9
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41
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MIDPRICE
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FEBRUARI 2021 | Prijs € 12,99 | Paperback ca. 288 blz. | Formaat 13,5 x 21 cm | NUR 301| Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio |
Omslagbeeld Ingrid Bockting | ISBN 978-90-290-9449-8 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1368-0 | Ook verkrijgbaar in audio
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‘Ik heb nog nooit zoiets gelezen als
Vier soldaten en toch voelt het alsof het boek
er altijd al is geweest, een klassiek werk over
de menselijke natuur. Een klein wonder.’
Hilary Mantel

Hubert Mingarelli
Vier soldaten

D

e Russische burgeroorlog, 1919. Het is hartje winter
wanneer vier jonge soldaten van het Rode Leger hun
kamp opslaan in een bos bij de frontlinie in Roemenië.
Er hoeft even niet gevochten te worden dus de dagen zijn gevuld
met kostbare uren van vrijheid waarin ze genieten van de rust bij
een meertje in de buurt, hun nachtmerries proberen te vergeten,
met elkaar praten, roken en wachten. Ze wachten op de lente,
wanneer hun bataljon verder zal trekken, en op de onvermijdelijke
hervatting van het geweld.
Vier soldaten is een tijdloos en intiem verhaal over vriendschap en
kleine momenten van geluk in de meest duistere tijden.

Hubert Mingarelli
schrijft krachtig proza
dat ontroert door zijn
directheid en prachtige,
zintuiglijke beschrijving
van de natuur
Mingarelli heeft voor
Vier soldaten zowel
de prestigieuze
Prix Médicis in
ontvangst mogen nemen
als een nominatie voor
The Man Booker
International Prize
Voor de lezers van
klassieke oorlogsromans
als Afscheid van de
wapenen van Ernest
Hemingway en
De stad der dieven van
David Benioff

© BRICE TOUL

ROMAN

Hubert Mingarelli (1956-2020) is de auteur van een uiteenlopend oeuvre. Hij publiceerde een tiental romans en
verhalenbundels, waaronder Een maaltijd in de winter
(Meulenhoff, 2014), dat op de shortlist van de Independent
Foreign Fiction Prize stond en Vier soldaten, waarvoor hij
in 2003 de Prix Médicis ontving en dat in 2019 werd
genomineerd voor The Man Booker International Prize.

EERDER VERSCHENEN

VIER SOLDATEN IN DE PERS
‘Een bijzondere auteur die van zuiverheid in woord en minimalisme zijn
handelsmerk heeft gemaakt.’ Le Monde
‘Mingarelli slaagt erin met weinig woorden de lezer te raken. Daar is
veel talent voor nodig.’ Le Figaro
‘Uitzonderlijk goed. Mingarelli heeft een ontroerend werk geschreven.
De elementaire stijl van de roman past helemaal bij de meedogenloosheid
van oorlog.’ The Sunday Times
‘De bedrieglijke eenvoud verleent dit boek grandeur. Doet denken aan
Maxim Gorki, of zelfs een vroege Tolstoj.’ The Wall Street Journal
‘De lyrische terughoudendheid van de Franse auteur Mingarelli is
meesterlijk. Vier soldaten is een aangrijpend, meeslepend verhaal over
herinnering en kwetsbaarheid van een ongeëvenaarde stilist.’
The Irish Times
‘Diepzinnig en ontroerend. In simpel en direct proza laat Mingarelli veel
onbesproken, net als zijn personages, en geeft daarmee ruimte aan
diepere waarheden. Fascinerend.’ The Herald
‘Mingarelli slaagt erin tederheid te vormen uit tragedie, en laat ons
achter met een enorme plottwist en een onuitwisbare indruk.’
The Minneapolis Star Tribune
‘Een simpel verhaal over de simpele geneugten des levens. Maar deze
dagelijkse momenten van geluk staan in een schril contrast met de druk
van de omstandigheden: het verdriet en de horror van de Russische
burgeroorlog.’ The Daily Mail

PR & MARKETING
Besprekingen in dag-, week- en
maandbladen
Aandacht op blogs
Facebook- en Instagramcampagne
Social media advertising-campagne
op Facebook en Instagram
Aandacht in de Meulenhoffnieuwsbrief

FEBRUARI 2021 | Prijs € 18,99 | Gebonden met stofomslag ca. 176 blz. | Formaat 12,5 x 20 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Quatre Soldats | Vertaling
Jan Pieter van der Sterre & Reintje Ghoos | Omslagontwerp Pinta Grafische Producties | Omslagbeeld Brent Cotton| ISBN 978-90-290-9394-1 | Ook verkrijgbaar
als e-book ISBN 978-94-023-1457-1
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Van de auteur van de geliefde
roman De onsterfelijken
LOF VAN BOEKHANDEL AREN VOOR DE ONSTERFELIJKEN:

‘Elk personage is even interessant en sterk beschreven.
De onsterfelijken laat de lezer nadenken over verschillende levensvragen.’
Boekhandel Paagman
‘Dit fantastische boek laat me niet meer los. (…) Een boek over vier mensen
om in je hart te sluiten. Vier keer een prachtig tijdsbeeld. Onontkoombaar
aangrijpend!’ Boekhandel De Koperen Tuin
‘Soms ben ik jaloers op de mensen die het nog mogen lezen, die hebben
alles nog te ontdekken! (…) Ik vind het zo goed dat ik het heel, heel groot
wil gaan verkopen.’ Boekhandel De Vries

A
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‘En we hebben weer een favoriet! Mooi vanbinnen en vanbuiten!’
Boekhandel Den Boer
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‘Een rijk boek, met veel stof tot nadenken.’
Boekhandel Veenendaal
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‘Als er aan het begin van het jaar boeken verschijnen zo mooi als deze,
kán het niet anders dan een prachtig jaar worden. Lees het bloedmooie
De onsterfelijken en leg de lat hoog voor dit jaar!’
Boekhandel Kramer & Van Doorn
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Boekhandel Adr. Heinen

Boekhandel Den Boer
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Chloe Benjamin

De anatomie van dromen

De onweerstaanbare en spannende
debuutroman van Chloe Benjamin, auteur
van bestseller De onsterfelijken

Een spannende en
invoelende roman over
de werking van dromen
en wat er gebeurt als je
die probeert te sturen
Van De onsterfelijken
werden meer dan
25.000 exemplaren
verkocht in Nederland
en Vlaanderen
‘Een spannende en
ontroerende roman
waarin je als lezer
kunt verdwijnen.’
★ ★ ★ ★ NRC Handelsblad
over De onsterfelijken
EERDER VERSCHENEN
MEER DAN

25.000

EXEMPL AREN
V E R KO C H T

ISBN 978-90-290-9273-9 FP
ISBN 978-90-290-9381-1 MP

© NATHAN JANDL

ROMAN

W

anneer Sylvie Patterson, een leerling van een kost
school in Californië, verliefd wordt op Gabe, een
levendige maar ongrijpbare klasgenoot, wordt ze
meegezogen in een experiment dat haar leven voorgoed
verandert. Het schoolhoofd, Dr. Adrian Keller, is een charis
matische wetenschapper die alles in de waagschaal stelt voor het
onderzoek naar lucide dromen, en de mogelijke therapeutische
werking ervan. In de zes jaar die volgen worden Sylvie en Gabe
opgeslokt door het werk van deze Keller, en zij volgen hem door
het hele land.
Als het onderzoek hen naar het Midwesten voert, raken ze ver
wikkeld in een complexe verhouding met hun mysterieuze buren,
en Sylvie begint te twijfelen aan de ethische bedoelingen van
Keller. Als ze de grens onderzoekt tussen wat echt is en wat niet,
ontdekt ze dat ze niemand kan vertrouwen – ook zichzelf niet.

Voor haar debuutroman De anatomie van dromen ontving
Chloe Benjamin de Edna Ferber Fiction Book Award en was
ze genomineerd voor de Center for First Fiction Novel Prize.
Haar tweede boek, De onsterfelijken, werd overladen met
lof en verkocht inmiddels meer dan 25.000 exemplaren in
Nederland en Vlaanderen.

PR & MARKETING
DE ANATOMIE VAN DROMEN
IN DE PERS

Interviews
Besprekingen in dag-, weeken maandbladen

‘Een veelbelovend debuut.’ TIME
‘Raadselachtigheid zweeft tussen de regels in een groot deel van
Benjamins boek, dat alle attributen van een thriller heeft, maar dat
zichzelf vakkundig omzet in iets voornamers en, in zekere zin,
methodischers: een studie van het grimmige karakter van opgroeien.’
The Washington Independent Review of Books
‘Een ontroerend liefdesverhaal met een onderhuidse spanning. Zinnen
hebben een dromerig ritme. Een sluw, veelbelovend en ambitieus
debuut.’ Publisher’s Weekly
‘Chloe Benjamin bewijst haar eigen vurige ambitie met dit
indrukwekkende debuut. De manier waarop ze evenveel gewicht toekent
aan de romantische relaties en de meer filosofische vragen van de roman
is indrukwekkend.’ NYLON Magazine

DE ONSTERFELIJKEN IN DE PERS

Aandacht in magazines
Aandacht op literaire blogs
Facebook- en Instagramcampagne
Instant experience-advertentie,
een interactieve en schermvullende
advertentie op Facebook
Social media advertising-campagne
op Facebook en Instagram
Animatievideo
Homepagepositie op Meulenhoff.nl

‘Benjamin stelt cerebrale vragen, en zet tegelijkertijd met weinig omhaal
personages neer die zo echt aanvoelen dat je na elk afscheid een beetje
om hen rouwt.’ de Volkskrant
‘Originele familiesaga (…) Benjamin houdt de lezer dankzij bruisend
proza dicht op de huid van haar welbedachte karakters en bewijst dat
verre van alle verhalen verteld zijn.’ ★ ★ ★ ★ Humo
‘Benjamin vertelt dit inventieve verhaal zo filmisch dat Hollywood en
Netflix ongetwijfeld al bij haar hebben aangebeld.’ VPRO Gids

Focustitel in de Meulenhoff-nieuwsbrief
A2-poster, dubbelzijdig
Promotiepakket, inclusief dubbel
zijdige A2-poster

MAART 2021 | Prijs € 21,99 | Gebonden met stofomslag ca. 384 blz. | Formaat 13,5 x 21 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel The Anatomy of Dreams |
Vertaling Maaike Bijnsdorp & Lucie Schaap | Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | Omslagbeeld Ella Laytham | ISBN 978-90-290-9447-4|
Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1628-5
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Laurent Binet
Beschavingen

‘Binet zet de geschiedenis op zijn kop.
Het levert een fantastische reis op door het
Europa van de zestiende eeuw.’
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★ ★ ★ ★ NRC Handelsblad
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O

nder welke voorwaarden had de geschiedenis anders
kunnen lopen? Als de oorspronkelijke inwoners van
Latijns-Amerika paarden, ijzer en antistoffen tegen
Europese ziektes hadden gehad, zouden ze dan de conquistadores
hebben kunnen weerstaan?
In Beschavingen gaat Binet aan de haal met deze hypothese: de
laatste Inca Atawalpa sterft niet door toedoen van de Spanjaarden
maar zet voet aan land in het Europa van keizer Karel V. Daar krijgt
hij te maken met de Spaanse inquisitie, het ontluikende kapitalisme,
het wonder van de drukkunst, een met piraten bezaaide zee, een
continent verscheurd door godsdiensttwisten en dynastieke oor
logen. Maar bovenal met mensen die honger lijden en in opstand
willen komen: Joden in Toledo, Moren in Granada, geuzen in
Nederland – voor Atawalpa zijn het allemaal mogelijke bond
genoten waardoor het omverwerpen van het regime uiteindelijk
een fluitje van een cent is.
Binet herschrijft, en speelt met de wereldgeschiedenis en laat zien
welke rol intrige en toeval spelen in wat wij doorgaans als vast
staand, als beschaafd, beschouwen.

Laurent Binet (1972) debuteerde met HhhH, waarvoor hij in
2010 de Prix Goncourt du Premier Roman ontving. HhhH
werd in meer dan vijfendertig landen vertaald, ontving zeer
lovende kritieken, werd verfilmd, en werd ook in Nederland
een bestseller. Voor De zevende functie van taal ontving hij
de Prix Interallié en de Prix du roman FNAC 2015.

EERDER VERSCHENEN

De epische derde roman
van Laurent Binet nu als
luxe paperback
Meer dan 12.000
exemplaren verkocht en
een Bestseller 60-titel
Binet schetst op briljante
wijze een alternatieve
wereldgeschiedenis

MIDPRICE

¤ 15,99

Zet de lezer aan het
denken over hoe het
moderne Europa tot
stand is gekomen

IN DE PERS
‘Laurent Binets alternatieve geschiedenis van de mensheid is een triomf
van de verbeelding.’ ★ ★ ★ ★ ★ Elsevier
‘Beschavingen is een potpourri van literaire genres en een feest voor
kenners van het literaire en culturele Europese erfgoed.’ De Standaard

Van de boeken van Laurent Binet
zijn meer dan 200.000 exemplaren
verkocht in Nederland en
Vlaanderen!

‘Een even ambitieuze en uitdagende als vermakelijke roman.’ Het Parool
‘Een branieachtige en ingenieuze roman.’ Trouw
‘Een explosieve roman.’ de Volkskrant
‘Beschavingen, een verfrissend boek met een interessant uitgangspunt,
uitstekende documentatie en een ontwikkeling die tot nadenken stemt.’
Nederlands Dagblad
‘Af en toe heb je zo’n roman die werkelijk alles overvleugelt en die echt de
roman is die je in deze tijd wilt lezen. Een ongelofelijk knappe roman.’
Nieuwsweekend, NPO1
‘De natuurlijke manier waarop Binet de geschiedenis helemaal omkeert
is heel indrukwekkend, nergens denk je “dit kan niet”.’ Friesch Dagblad

‘Nu al het mooiste boek van 2020? Het zou
zomaar kunnen. Binet schrijft geschiedenis.’
Anthoni Fierloos,
boekhandel De Koperen Tuin
‘Een knettergekke roman.
Vreemd maar bijzonder.’
Herman van Haaren, boekhandel
Gianotten Mutsaers

MAART 2021 | Prijs € 15,99 | Paperback met flappen ca. 368 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Civilizations | Vertaling
Liesbeth van Nes | Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-290-9450-4 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1450-2
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Een indrukwekkende
debuutroman van de winnaar van
de European Prize for Literature:
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‘Lewis Caroll meets Elena Ferrante in een balkanistisch wonderland.’
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APRIL 2021

Lana Bastašic´
Vang de haas

T

waalf jaar nadat ze elkaar voor het laatst hebben gezien,
krijgt Sara een telefoontje van Lejla, haar beste vriendin
van vroeger. Sara woont al jarenlang in Dublin terwijl
Lejla in hun moederland Bosnië is gebleven. Lejla vraagt haar
naar Mostar te komen om haar te helpen Armin te vinden, Lejla’s
broer die lang geleden vermist is geraakt. Sara twijfelt of ze wel
moet gaan, ze noemt Dublin nu eindelijk haar thuis en ze voelt er
weinig voor om terug te keren naar het land dat ze ontvluchtte
vanwege de verschrikkelijke burgeroorlog. Maar diep vanbinnen
weet ze dat ze toch dat vliegtuig in zal stappen, rechtstreeks terug
naar haar verleden.
Vanuit Mostar vertrekken de vriendinnen op een roadtrip rich
ting Wenen. Hun reis legt op prachtige en soms pijnlijke wijze
de verschillen bloot tussen de jonge vrouwen die ooit zo’n sterke
band hadden maar van wie de identiteit door de oorlog zo anders
is gevormd.

Een meeslepend debuut
van een veelbelovende
jonge auteur
Winnaar van de
European Prize for
Literature 2020 en de
vertaalrechten zijn
verkocht in twaalf
landen
Voor de lezers van Sara
Nović, Benedict Wells en
Sally Rooney

‘Vang de haas benadert het thema van identiteit
op een originele manier. Wij vertrouwen erop dat
dit verhaal zijn weg zal vinden naar nieuwe lezers
in andere landen en dat het kan helpen om de
duistere erfenis van de oorlogen na de opheffing
van Joegoslavië te verlichten.’
Uit het juryrapport van The European Prize
for Literature

© RADMILA VANKOSKA

Een dynamisch en ontroerend verhaal
over vriendschap, volwassen worden en
de invloed van de Balkanoorlog in
de jaren negentig op een hele generatie

Lana Bastašić (1986) is geboren in Zagreb, in voormalig
Joegoslavië, emigreerde na de burgeroorlog naar Ierland
en woont momenteel in Barcelona. Ze studeerde Engelse
taal en cultuur en behaalde een master in de culturele
wetenschappen. Ze is de auteur van meerdere bundels met
korte verhalen en poëzie. Haar werk is verschenen in
verschillende kranten en tijdschriften en mocht rekenen op
mooie recensies en literaire prijzen. Vang de haas is haar
debuutroman en zal verschijnen in meer dan twaalf talen. In
2020 mocht ze de European Prize for Literature in ontvangst
nemen.

PR & MARKETING
Vooruitexemplaren voor pers en
boekhandel
Interviews
Besprekingen in dag-, week- en
maandbladen
Facebook- en Instagramcampagne
Social media advertising-campagne
op Facebook en Instagram

VOOR DE LEZERS VAN
MEER DAN

10.000

EXEMPL AREN
V E R KO C H T

MEER DAN

110.000
EXEMPL AREN
V E R KO C H T

Animatievideo
Homepagepositie op Meulenhoff.nl
Focustitel in de Meulenhoffnieuwsbrief
A2-poster, dubbelzijdig

ISBN 978-90-290-9328-6

ISBN 978-90-290-9178-7
ISBN 978-90-290-9245-6

Backcard met A2-poster

APRIL 2021 | Prijs € 20,99 | Gebonden met stofomslag ca. 240 blz. | Formaat 13,5 x 21 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Uhvati zeca | Vertaling Pavle Trkulja |
Omslagontwerp Pinta Grafische Producties | Omslagbeeld Young Hare, Albrecht Dürer | ISBN 978-90-290-9395-8 | Ook verkrijgbaar als e-book
ISBN 978-94-023-1486-1
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Een spannende roman
over het voortvluchtige
bestaan van nazikopstuk
Adolf Eichmann:
De onfortuinlijke van
Ariel Magnus
‘Een buitengewoon goede en
verontrustende roman.’
El Imparcial
‘Dankzij het onderzoek van de
auteur naar onder andere het proces
en de memoires van Eichmann geeft
De onfortuinlijke ons inzicht in zijn
leven en denkwijze.’
El Periódico
‘Een alarmerende roman met een
magnetische aantrekkingskracht.’
Javier Cercas, auteur

Frag ment uit De onfortuinlijke:
‘“Oom Ricardo, wat deed u voordat u naar Argentinië ging?” wilde Klaus
weten terwijl ze in de restauratiewagon van de Pullman Express zaten
te
wachten tot het ontbijt werd geserveerd.
Die vraag kwam niet voort uit nieuwsgierigheid, maar uit achter
docht. Omdat Klement Vera de vorige dag, nadat hij tegen hun kinderen
in
de slaapwagon ernaast had gezegd dat ze moesten gaan slapen, ook niet
veel had kunnen vertellen, had hij het gevoel dat hij er nu maar eens voor
moest gaan zitten. Niet dat hij veel excuses nodig had om het over zijn
favoriete onder werp, altijd zichzelf, te hebben.
Beginnend bij het einde vertelde hij over het gevangenenkamp
waarin hij terecht was gekomen toen de oorlog eenmaal was verloren.
Hij
zei dat de zwarten hem het best hadden behandeld, omdat die wisten wat
het was om te worden gediscrimineerd, net als de nazi’s nu overkwam
om
het simpele feit dat ze hun vaderland en hun ras hadden verdedigd.
Nadat hij volgens hen was “gedenazificeerd”, zoals die lui de illusie
noemden dat ze iemand die niets anders meer had zelfs beroofden van
zijn
overtuigingen, hadden de Amerikanen hem vrijgelaten, zo begon Klem
ent
zonder overgang te liegen, alsof hij zelf niet wist hoe het zat. Hij snapt
e
namelijk echt niet waarom hij zijn gezin niet mocht imponeren met het
verhaal over hoe hij uit dat kamp had weten te ontsnappen voordat zijn
gezicht herinneringen zou oproepen bij de Joden die waren gevraagd
tussen de gevangenen door te lopen om te kijken of ze iemand herkenden.
Geen mens zou het in zijn hoofd hebben gehaald, zoals hij wél had gedaa
n,
het gerucht te verspreiden dat hij naar het Midden-Oosten zou gaan om
zijn vriend, de grootmoefti van Jeruzalem, te ontmoeten. Maar daar
mocht hij niets over zeggen. Zo strafte de Geschiedenis degenen die hun
leven hadden gegeven om haar te veranderen.’

21

APRIL 2021

Ariel Magnus
De onfortuinlijke

Een literair spel tussen feit en fictie over
een van de grootste criminelen van
de twintigste eeuw: Adolf Eichmann

Voor de lezers van de
bestsellers
De verdwijning van
Josef Mengele van
Olivier Guez en
HhhH van Laurent Binet
Adolf Eichmann staat
bekend als de ‘architect
van de Holocaust’ en is
het brein achter de
deportaties tijdens de
Tweede Wereldoorlog

A

dolf Eichmann, de zogenaamde ‘Holocaust-architect’,
vestigt zich in 1950 na de val van het naziregime en zijn
vlucht uit Europa in Argentinië. Twee jaar later wordt hij
daar herenigd met zijn familie. Eichmann wordt beschermd door
de Duitse gemeenschap aldaar en leidt een op het eerste gezicht
kalm bestaan. Maar onder de oppervlakte broeien de nazi
sentimenten en worden er plannen gesmeed voor een oprichting
van het Vierde Rijk. De lezer wordt deelgenoot van Eichmanns
sinistere gedachten en redeneringen – en van de gepleegde
wreedheden die hij rechtvaardigt en zijn overtuiging dat hij
een eerlijke zaak dient.
De onfortuinlijke is een onvergetelijke roman die met behulp
van historische feiten de laatste jaren van Adolf Eichmann in
Argentinië reconstrueert, totdat hij door de Mossad wordt opgepakt
in 1960. Magnus schetst het angstaanjagende portret van een van
de wreedste oorlogsmisdadigers van het nazitijdperk, verant
woordelijk voor de deportaties en de toepassing van de ‘definitieve
oplossing’. Zonder oordelen en zonder een poging te doen om hem
af te schilderen als een verschrikkelijk wezen, maar tegelijkertijd
zonder enig spoor van empathie, presenteert hij een huivering
wekkend en complex personage dat medeverantwoordelijk was
voor de vernietiging van zes miljoen mensen.

Ariel Magnus (Buenos Aires, 1975) is auteur, vertaler en
journalist. Van 1999 tot 2005 woonde hij in Duitsland waar
hij Spaans en filosofie studeerde. Hij schreef artikelen voor
diverse kranten en tijdschriften in Latijns-Amerika en ver
taalde o.a. het werk van Kafka, Handke en Hesse vanuit het
Duits naar het Spaans. Voor zijn romans mocht hij al diverse
literaire prijzen in ontvangst nemen.

PR & MARKETING
Auteursbezoek (onder voorbehoud)
Interviews
Besprekingen in dag-, week- en
maandbladen
Facebook- en Instagramcampagne
Instant experience-advertentie, een
interactieve en schermvullende
advertentie op Facebook
Social media advertising-campagne
op Facebook en Instagram

VOOR DE LEZERS VAN
MEER DAN

Onder andere
gebaseerd op
de interviews van de
Nederlandse NSB’er
Willem Sassen met
Eichmann

© MAXIMILIANO LUNA / TELA
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15.000

EXEMPL AREN
V E R KO C H T

MEER DAN

Google Advertising-campagne

EXEMPL AREN
V E R KO C H T

Auteursvideo of animatievideo

175.000
56 WEKEN

EVER
SELLER

ISBN 978-90-290-9240-1 FP
ISBN 978-90-290-9352-1 MP

Homepagepositie op Meulenhoff.nl
Focustitel in de Meulenhoffnieuwsbrief
A2-poster, dubbelzijdig

APRIL 2021 | Prijs € 20,99 | Gebonden met stofomslag ca. 240 blz. | Formaat 13,5 x 21 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel El desafortunado | Vertaling
Eugenie Schoolderman & Arie van der Wal | Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-290-9424-5 | Ook verkrijgbaar als e-book
ISBN 978-94-023-1558-5
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© RIET DOLDERS

Frans Budé
De tocht

Een prachtige nieuwe bundel van
meesterdichter Frans Budé

O

nder de indruk van het sculptuur L’Homme qui marche van
Augustus Rodin (1840-1917) is het Frans Budé gelukt om
in zijn poëzie dit beeldhouwwerk in beweging te brengen.
Met zijn sterke verbeeldingskracht geeft hij het menselijke
trekken mee – dromen, verwachtingen, emoties, herinneringen –
en laat hij het voor een voetreis, waarbij zowel lands- als
tijdgrenzen worden gepasseerd, vertrekken vanuit het Parijse
atelier. Het einde van de tocht blijft lange tijd een raadsel.
Uiteindelijk blijkt de bestemming in Nederland te liggen.
Frans Budé (1945) is dichter en schrijver. De tocht is zijn
vijftiende bundel bij Meulenhoff. In 2018 ontving hij de
Leo Herberghs Poëzieprijs.

FR ANS BUDÉ IN DE PERS
‘Een scherp en eigenzinnig oeuvre dat bij herlezing recht
overeind blijft.’ NRC Handelsblad
‘Een tijdloos en nauwgezet onderzoek naar de grenzen van
leven en dood, herinneringen en vergetelheid, taal en stilte.’
de Volkskrant

Budé bezingt op
beeldende wijze de
tocht die het beroemde
beeld van Rodin door
Europa onderneemt
‘De begenadigde
dichter die ons weet
te verzoenen met
het bestaan.’
★ ★ ★ ★ Limburgs
Dagblad

‘Frans Budé laat zien dat mensenlevens wel uiteenlopende
halteplaatsen aandoen, maar uiteindelijk dezelfde
eindbestemming hebben.’ Trouw
‘Rijke bundel over reizen en reizigers. Nabij zijn ze. Allemaal.’
★ ★ ★ ★ ★ De Limburger
‘Frans Budé, de kleur- en vormgevoelige dichter, is een
begenadigd waarnemer, ook en vooral van het onaanzienlijke
leven.’ Ons Erfdeel

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Besprekingen in dag-, week- en
maandbladen
Facebook- en Instagramcampagne

ISBN 978-90-290-9110-7

ISBN 978-90-290-9282-1

Social media advertising-campagne
op Facebook en Instagram

APRIL 2021 | Prijs € 20 | Paperback ca. 128 blz. | Formaat 13,5 x 21 cm | NUR 306 | Omslagontwerp Pinta Grafische Producties |
ISBN 978-90-290-9443-6| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1617-9
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De nieuwe roman van
Milena Busquets, auteur van
de internationale bestseller
Ook dit gaat voorbij
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De Standaard
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Milena Busquets
De verloren vriendin

‘Een intiem relaas over verlies en rouw,
over afscheid nemen, volwassen worden;
het is geestig en zit vol levenslust.’
Trouw over Ook dit gaat voorbij

© ARANTXA DÍEZ

ROMAN

D

e verloren vriendin wordt verteld vanuit het perspectief
van een vrije, levenslustige vertaalster die in Barcelona
woont met haar twee zoons. Ze denkt terug aan Gema,
een meisje dat vroeger een goede vriendin was maar op haar
vijftiende overleed aan leukemie. De naam ‘Gema’ is voor haar
altijd beladen gebleven met de dood van haar vriendin, met iets
tragisch, iets wat onaf is gebleven. Meer nog zelfs dan de naam
van haar eigen vader, die niet lang daarna ook overleed. Ze besluit
uit te zoeken of haar laatste herinneringen aan Gema kloppen.
Terwijl haar knappe, jonge geliefde Bruno vanaf zijn vakantie
adres smachtende berichtjes stuurt, heeft zij er juist behoefte aan
om alleen te zijn. Ze heeft geen ruimte voor verliefdheid en brengt
de zomer door met het bezoeken van betekenisvolle plekken in de
stad, gesprekken met oude vriendinnen en zelfs een bezoek aan
haar oude school. Ze komt steeds meer te weten over Gema, over
vriendschap en over zichzelf. Langzamerhand blijkt dat haar
herinneringen aan de vervlogen tijd vervormd zijn met de jaren.

Milena Busquets (1972) werd geboren in Barcelona, waar
ze Frans studeerde aan het Lycée Français. Ze groeide op in
een schrijversfamilie: haar moeder was een zeer bekende
schrijver en uitgever en Milena zelf werkte jarenlang als
redacteur. Tegenwoordig is ze, naast schrijver, ook journalist
en vertaler Frans en Spaans. Haar roman Ook dit gaat
voorbij verscheen in 2015 bij Meulenhoff en was een inter
nationale bestseller.

De verloren vriendin is een ode aan een vriendschap, maar vooral
ook een ode aan het leven, de stad en aan betekenisvolle gebeurte
nissen die je geheugen vorm geven.

Een gevoelig en
psychologisch portret
van een vriendschap en
een ode aan de kracht
van herinnering
Geschreven in de
intelligente en
humoristische stijl waar
Busquets bekend
om staat

OOK DIT GA AT VOORBIJ IN DE PERS
‘Busquets schrijft op een introspectieve, reflexieve manier, die haar
ik-personage de mogelijkheid geeft soms komisch, soms indringend
commentaar te leveren op de hebbelijkheden van het leven.’
NRC Handelsblad

PR & MARKETING
Auteursbezoek / persreis
(onder voorbehoud)
Interviews met de auteur

‘Ook dit gaat voorbij is een ontroerende liefdesverklaring aan een
dode moeder en een geslaagde evenwichtsoefening op de dunne grens
van lichtheid en tragiek.’ ★ ★ ★ ★ De Standaard

Besprekingen in dag-, week- en
maandbladen

‘Roman als een late zomerse avond op een terras in een Spaans dorp.’
LINDA.

Aandacht in magazines
Facebook- en Instagramcampagne

EERDER VERSCHENEN

Een zeer persoonlijk
verhaal over herkenbare
thema’s: vriendschap en
ouder worden

Social media advertising-campagne
op Facebook en Instagram
Auteursvideo
Focustitel in de Meulenhoffnieuwsbrief

ISBN 978-90-290-9072-8

A2-poster, dubbelzijdig

MEI 2021 | Prijs € 18,99 | Gebonden met stofomslag ca. 176 blz. | Formaat 12,5 x 20 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Gema | Vertaling Arieke Kroes |
Omslagontwerp bij Barbara | Omslagbeeld Ramon Moscardó | ISBN 978-90-290-9441-2 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1611-7
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Aldous Huxley

Heerlijke nieuwe wereld

Een prachtige nieuwe uitgave
van een indrukwekkende klassieker,
die urgenter voelt dan ooit

V

er in de toekomst hebben de Wereldchefs de ideale samen
leving gecreëerd. Door slim gebruik van genetische
manipulatie, hersenspoeling en recreatieve seks en drugs
zijn alle burgers tevreden consumenten. Bernard Marx lijkt als
enige een onbestemd verlangen te koesteren om los te breken.
Een bezoek aan een van de laatste wildenreservaten waar het
oude, onvolmaakte leven nog steeds bestaat, kan zijn verlossing
betekenen.
Huxleys briljante toekomstfantasie, die vrij profetisch is gebleken,
werpt een ongenadig licht op het heden en wordt beschouwd als
zijn absolute meesterwerk.

De profetische
toekomstroman bij
uitstek, waarmee
Huxley geschiedenis
schreef
Nu actueler dan ooit,
een must-read voor
iedereen die begaan is
met menselijkheid
Van Heerlijke nieuwe
wereld werden
wereldwijd miljoenen
exemplaren verkocht

‘Huxley is een must voor iedere
politicus, iedere wetenschapper,
iedere filosoof. Heerlijke nieuwe
wereld is prachtig vertaald door
Pauline Moody.’

Aldous Huxley (1894-1964), een zeer productief schrijver
en toonaangevend denker, schreef met zijn in 1932
gepubliceerde toekomstroman Heerlijke nieuwe wereld
geschiedenis.

‘Een speculatief
meesterwerk.’
Margaret Atwood

de Volkskrant

HEERLIJKE NIEUWE WERELD
IN DE PERS
‘Een briljante tour de force. Provocerend, stimulerend,
shocking en duizelingwekkend.’ Observer
‘Aldous Huxley is de grootste eenentwintigse-eeuwse
Engelse schrijver.’ Chicago Tribune
‘Een meesterwerk. Een van de meest profetische
dystopische boeken.’ The Wall Street Journal
‘Ingenieus, spottend en expressief. Huxleys sardonische
kunststukjes zijn niet eerder zo briljant uitgestald.’ The Times

PR & MARKETING
Facebook- en Instagramcampagne
Social media advertising-campagne
op Facebook en Instagram

MEI 2021 | Prijs €20 | Gebonden met stofomslag ca. 256 blz. | Formaat 13,5 x 21 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Brave New World | Vertaling Pauline Moody |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-290-9445-0 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-0602-6
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FICTIE

MEI 2021

Jens Christian Grøndahl
Dagen als gras

In deze fenomenale verhalenbundel neemt
Grøndahl de lezer mee naar verschillende
plekken in Europa en naar diverse periodes

Prachtige en invoelende
verhalen, waar thema’s
als de dood, de liefde en
de onderlinge complexe
relaties tussen mensen
een belangrijke rol
spelen
Grøndahl laat zien dat
hij ook in het schrijven
van verhalen een
literaire meester is

D

agen als gras bestaat uit zes schitterende lange verhalen.
Je zou het ook kleine romans kunnen noemen, ieder voor
zich zijn ze zo verzadigd en intens, dat het genoeg zou
zijn voor een hele roman. Grøndahl schrijft over mensen die op de
vlucht zijn; voor oorlog, voor honger, voor armoede, voor nare
ervaringen. Verhalen over vluchtelingen vroeger en nu, over trouw
en eenzaamheid, over ingrijpen in het leven van anderen en over
vrijheid die je soms op onverwachte plekken vindt.

DAGEN ALS GR AS IN DE PERS
‘De virtuoos Grøndahl jongleert met ethiek en complexiteit in zes
ongewoon goed geschreven verhalen. Hij drukt zich uit op zo’n wijze en
heldere manier, dat ik overal nieuwe inzichten krijg. Ik voel me thuis in
het verlangen en de melancholie van zijn proza.’ Politiken
‘Existentieel, moreel en politiek precies op de goede plek.
Talentvolle, weldoordachte literatuur over de plek van het individu
in de wereld.’ Weekendavisen
‘Grøndahl vernieuwt zichzelf maar blijft toch dezelfde auteur.
Ik blijf gefascineerd door de wijsheid in zijn rusteloze romans.’
Jyllands-Posten

PR & MARKETING
Interviews met de auteur

VOOR DE LEZERS VAN

Besprekingen in dag-, week- en
maandbladen

DWEKDVDAN

MEER DAN

Een perfect boek voor de
zomer, om te lezen op
het strand of languit in
het gras

30.000

BO AAND
DE M

Aandacht in magazines

10

€

EXEMPL AREN
V E R KO C H T

Aandacht op literaire blogs
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Facebook- en Instagramcampagne
Moederdagcampagne

ISBN 978-90-290-9043-8

Van Portret van een man
werden 30.000
exemplaren verkocht en
van Vaak ben ik
gelukkig 20.000
exemplaren

Jens Christian Grøndahl (Denemarken, 1959) is een van de
succesvolste schrijvers van dit moment. Zijn werk verschijnt
in meer dan dertig landen en werd in binnen- en buitenland
genomineerd voor en bekroond met verschillende literaire
prijzen. Bij Meulenhoff verschenen meer dan vijftien romans
van Grøndahl, waaronder de bestsellers Portret van een
man en Vaak ben ik gelukkig. Grøndahl woont in
Kopenhagen.

MEER DAN

20.000
EXEMPL AREN
V E R KO C H T

Social media advertising-campagne
op Facebook en Instagram
Focustitel in de Meulenhoffnieuwsbrief
A2-poster, dubbelzijdig

ISBN 978-90-290-9348-4

ISBN 978-90-290-9012-4

A1-poster

MEI 2021 | Prijs € 22,99 | Gebonden met stofomslag ca. 384 blz. | Formaat 13,5 x 21 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Dage som graes | Vertaling
Femke Muller | Omslagontwerp Pinta Grafische Producties | Omslagbeeld Sarah Siltala | ISBN 978-90-290-9446-7 | Ook verkrijgbaar als e-book
ISBN 978-94-023-1627-8
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SCHEURKALENDER 2022

AUGUSTUS 2021

© BOSSE BECKERS

Lars van der Werf

Misschien zelfs al morgen

Een nieuwe scheurkalender van Lars
– voor een vrolijk 2022!

A

ls we iets weten, is het wel dat we niets weten. Maar één
zekerheid is in elk geval dat dit jaar 365 dagen telt en dat
deze nieuwe scheurkalender van Lars je in 2022 elke dag
voorzien zal van een versje om af te scheuren. Een bonte selectie
gewiekste, lieve, mooie, ontroerende en soms beschouwende
versjes om iedere dag weer op een desgewenst moment vrolijk van
te worden. Wat het jaar ook brengen zal, het zal elke dag een
beetje rijmen!

Lars van der Werf (Rotterdam, 1987) treedt regelmatig op
door heel Nederland met zijn versjes en typemachine. Van
zijn bundels Versjes van Lars, Heb lief, Elke dag een zoen,
Vier de liefde en Komt wel goed zijn al meer dan 50.000
exemplaren verkocht. Van zijn scheurkalender werden
4.000 exemplaren verkocht.

Met vijftig nieuwe
versjes en op elke
bijzondere datum een
bijpassend gedicht
Van De dagen die ik
liefheb, de scheur
kalender voor 2019,
werden 4.000
exemplaren verkocht

IN DE PERS
‘Zijn gedichten toveren een glimlach
op je gezicht.’
De Groene Amsterdammer
TOTA A L
MEER DAN

EERDER VERSCHENEN

‘Hij weet iedere keer weer precies te benoemen
waar jij geen woorden voor hebt.’ Wendy

50.000
EXEMPL AREN
V E R KO C H T

‘Een romantische hipster met een blauwe
typemachine die vertederende liefdesgedichten
schrijft.’ Cosmopolitan
‘Zijn versjes zijn vaak kort, maar doen iets met je.’
Vriendin

Van de bundels van Lars
werden tot op heden
meer dan 50.000
exemplaren verkocht
ISBN 978-90-290-9252-4

Elke dag een ander lief,
leuk versje van Lars
dat een glimlach op je
gezicht tovert en je
vrolijk de dag door helpt

ISBN 978-90-290-9040-7

ISBN 978-90-290-9119-0

PR & MARKETING
Campagne tijdens cadeauperiode
Facebook- en Instagramcampagne

ISBN 978-90-290-9199-2

ISBN 978-90-290-9204-3

ISBN 978-90-290-9373-6

Social media advertising-campagne
op Facebook en Instagram

AUGUSTUS 2021 | Prijs € 14,99 | Paperback ca. 736 blz. | Formaat 13 x 20 cm | NUR 014 | Omslagontwerp Luis Mendo | ISBN 978-90-290-9371-2
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MEULENHOFF IN DE PERS

Mario Vargas Llosa

David Mitchell

Bittere tijden

Utopia Avenue

IN DE PERS
‘David Mitchell is een gretige en avontuurlijke schepper die de lezer alle hoeken
van het literaire universum laat zien. En de lezer ziet dat het goed is.’
★ ★ ★ ★ ★ de Volkskrant
‘In Utopia Avenue van bestsellerauteur David Mitchell volgen we een band op het
aloude pad naar eeuwige roem, in het Londen vlak na de summer of love.
Verdraaid aanstekelijk verteld.’ Trouw
‘Mitchells swingende stijl, zijn aanstekelijke vertelplezier en levendige
hoofdpersonen voeren je moeiteloos mee naar de Engelse muziekscene van 1967.’
Algemeen Dagblad
‘Een trip down memory lane naar de tijd van Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band. Mitchells liefde voor muziek spat van het papier.’ Het Parool
‘Er zijn weinig schrijvers bij wie het vertelplezier zo van de pagina’s spat als
bij de Britse auteur David Mitchell. Zijn zinnen suggereren schijnbaar moeiteloos
op papier gekomen te zijn.’ Nederlands Dagblad
‘Utopia Avenue, een heerlijke, van enthousiasme druipende, overvolle,
bontgekleurde, overstuurde, komische, ontroerende, tedere, historische én
futuristische, klassieke én fantasyroman.’ de Volkskrant

€ 24,99
ISBN 978-90-290-9296-8

Trouw

Het Financieele Dagblad

de Volkskrant

de Volkskrant

Drie drukken binnen
een maand!

AD Magazine

IN DE PERS
‘Vargas Llosa speelt een spannend spel met fictie en werkelijkheid.’
★ ★ ★ ★ de Volkskrant
‘Mario Vargas Llosa is op zijn best als hij schrijft over politieke
intriganten. Hij maakt de werkelijkheid intenser, heftiger,
vooral ook sfeervoller.’ Trouw

Scheltema, Amsterdam

Scheltema, Amsterdam

‘Een even speels verontrustende als razend grappige roman.
Van de eerste pagina’s tot de laatste speelt Vargas Llosa een
scherpzinnig spel met lineariteit, perspectief en een hele rist literaire
conventies.’ ★ ★ ★ ★ ★ HUMO
‘Het complexe verhaal zit vernuftig in elkaar […] Het is vooral een
forse aanklacht tegen het Amerikaanse imperialisme van een
gedreven maatschappelijk geëngageerd auteur.’
★ ★ ★ ★ De Standaard
‘De kracht van Bittere tijden schuilt vooral in het meervoudig
perspectief. Vargas Llosa laat knap de complexiteit zien van
internationale verhoudingen.’ Nederlands Dagblad
‘Vargas Llosa is diep in de Guatemalteekse geschiedenis
gedoken en geeft alle historische figuren in deze roman een stem en
een standpunt […] kleurrijk beschrijft hij hoofdrolspelers
en bijfiguren.’ Het Parool

€ 22,99
ISBN 978-90-290-9407-8

Trouw

Boekhandel den Boer, Baarn
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Amity Gaige

Op het geniale af

Françoise Sagan

Overstag

IN DE PERS

De hoeken van het hart

‘De hoeken van het hart doet denken aan Bonjour tristesse, Sagans
destijds spectaculaire debuut uit 1954. Knap is hoe ze in enkele
streken het huwelijk neerzet tussen hoofdpersoon Ludovic en zijn
vrouw Marie-Laure.’ de Volkskrant
‘De stuwende kracht van Sagans joie de vivre is aanstekelijk […]
Haar personages willen, met hun voet vol op het gaspedaal, de
zomerwind door hun haren voelen.’ Het Parool
‘De liefhebber van Sagan herkent met plezier die onbezorgde
lichte, schaamteloze toon die haar handelsmerk was.’
NRC Handelsblad
‘Deze unvollendete, hoe onvolmaakt ook, voert ons nog één keer
terug naar de zorgeloze dagen van weleer.’ De Standaard

€ 21,99
ISBN 978-90-290-9397-2

‘Ongedwongen, schaamteloos en met een ironische kijk op het
welvarende leven uit voorbije jaren.’ Nederlands Dagblad

Het Parool

€ 20
ISBN 978-90-290-9398-9

€ 20,99
ISBN 978-90-290-9378-1

Het Parool

de Volkskrant

Boek van de Maand, Dekker v.d. Vegt

‘Op het geniale af is naast een klassieke roadnovel en een
psychologisch verfijnd coming-of-ageverhaal vooral de
geschiedenis van een kansloze, ongelijke liefde. In die
emotionele hogedrukketel voert Benedict Wells je op
magistrale wijze mee.’ ★ ★ ★ ★ Elsevier
‘Wells is een uitstekende verteller; je leest de meeslepende
roman in één ruk uit. Op lichtvoetige wijze snijdt hij thema’s
aan als armoede, ongelijkheid en de invloed van het verleden.’
★ ★ ★ ★ AD Magazine

IN DE PERS
‘Gaige bouwt de spanning fraai op in deze roman op zee.’
de Volkskrant

Julia Phillips

Verdwijnende aarde

‘Een heel spannend boek. […] Overstag levert intelligent vermaak,
perfect serie- of filmmateriaal, inclusief de juiste doses ontroering
en zielenpijn.’ De Groene Amsterdammer

‘Indringend romandebuut. Phillips portretteert het vrouwelijke
personage met verrassend veel inlevingsvermogen.’ ★ ★ ★ ★ de Volkskrant
‘Een bijzonder briljante roman, meesterlijk debuut.’ De Morgen

‘Gaige is een kei in het blootleggen van de krachten in lange
relaties, van intimiteit en vervreemding.’ ★ ★ ★ ★ De Standaard
‘Gaige excelleert in het voelbaar laten oplopen van de spanning
tussen de echtelieden.’ Het Parool

‘Schrijven kan Phillips: ieder hoofdstuk brengt een ander perspectief op
de vermissing – spannend tot het einde. De Amerikaanse inborst geeft
deze roman iets wonderlijks.’ Trouw
‘Verdwijnende aarde is een parelketting van aaneengeregen verhalen.’
De Groene Amsterdammer
‘Een dijk van een boek, spannend van de eerste tot de laatste bladzijde.
Uniek, dit Russisch-Amerikaans drama.’ ★ ★ ★ ★ De Limburger

‘Overstag portretteert een prachtig gezin, dat een tragedie moet
zien te verwerken, maar is tevens een parabel van een
doorgeschoten, individualistische jacht naar vrijheid.’
★ ★ ★ ★ De Limburger

LOF VAN BOEKHANDEL AREN

IN DE PERS

De Boekenkrant

IN DE PERS

‘Een op en top doordacht en gestileerd droomdebuut.’ De Boekenkrant
‘Beklemmend en aangrijpend debuut dat begint als
een onvervalste thriller.’ ZIN
Het Parool

‘Aangrijpend, spannend en wondermooi.’
Toine Susijn, Dekker v/d Vegt, Nijmegen
AD Magazine

Elsevier

‘Spannend, beklemmend mooi.’
Hans Loeve, Boekhandel Riemer, Amersfoort
‘Mijn favoriete roman van 2020 tot nu toe. Een prachtig
geschreven intiem spanningsveld. Eigenzinnig, scherp en anders.’
Henk Schulte, Boekhandel het Leesteken, Purmerend
‘Overstag is een boek dat je niet weg kunt leggen. Een aangrijpend
verhaal over overleven op zee, een vastlopend huwelijk,
ouderschap, ambitie en depressie. Er is veel om over na te
denken, en dat allemaal verpakt in een unieke opzet
en verwoord in krachtige, rake zinnen.’
Liobe Kamminga, Boekhandel Boek & Koek, Maarn

Trouw

De Morgen

De Limburger

Trouw

€ 22,99
ISBN 978-90-290-9402-3

MEULENHOFF IN DE PERS

Benedict Wells
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Julia Phillips
Verdwijnende aarde

NEDERLAND

BELGIË

UITGEVERIJ MEULENHOFF BOEKERIJ
Amstelplein 34
1096 BC Amsterdam
Tel 020 535 31 35
Fax 020 535 31 30
www.boekerij.nl | www.meulenhoff.nl
info@boekerij.nl | info@meulenhoff.nl
VERKOOP BINNENDIENST
bestellingen@meulenhoffboekerij.nl

€ 20,99
ISBN 978-90-290-9378-1

Jolanda Koppers
Tel 020 535 68 46

€ 22,99
ISBN 978-90-290-9402-3

Vince Teuben
Tel 020 535 31 22

Marc van Biezen
Tel 06 428 094 30
mvbiezen@meulenhoffboekerij.nl

COMMERCIEEL DIRECTEUR
Katrien Beeusaert
Katrien.beeusaert@lannoo.be

Meulenhoff fictie en non-fictie, Boekerij
non-fictie
Doris Zevenbergen
Tel 06 264 346 46
dzevenbergen@meulenhoffboekerij.nl

Sales manager retail
Helga Scheerlinck
GSM 0032 (0)473 43 43 84
Helga.Scheerlinck@lannoo.be
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Petra van Ee
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pvee@meulenhoffboekerij.nl

Karl Marlantes
De rivier
Deel 1 van de Café Engel - serie

K A R I N FOS SU M

Marie

LAMBALLE

Marie

Een zestienjarig meisje wordt dood gevonden in het bos.
Commissaris Konrad Sejer gaat op onderzoek uit.

THRIL L ER

'Scandinavische topkwaliteit.' de Volkskrant
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WEST- EN OOST-VLAANDEREN
Bart Van Averbeke
GSM 0032 (0)497 59 35 01
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Customer Service & Support
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Een zestienjarig meisje wordt dood gevonden in het bos.
Commissaris Konrad Sejer gaat op onderzoek uit.

Marie

LAMBALLE
HILDES
DROOM

THRIL L ER

Een duistere familiegeschiedenis.
Een verwoestende oorlog.
Een onverschrokken jonge vrouw.

'Scandinavische topkwaliteit.' de Volkskrant

De vrouwen van de Leeuwenhof

Een duistere familiegeschiedenis.
Een verwoestende oorlog.
Een onverschrokken jonge vrouw.

De vrouwen van de Leeuwenhof

Corina

Corina

BOMANN

BOMANN

SOLVEIGS
BELOFTE

SOLVEIGS
BELOFTE
BOEKERIJ FICTIE Voorjaar 2021

Eén vrouw kan het landgoed van
haar familie redden. Maar heeft ze de
moed om te doen wat nodig is?

ROM AN

€ 24,99
ISBN 978-90-290-9296-8

UITGEVERIJ LANNOO
Kasteelstraat 97
8700 Tielt
Tel 0032 (0)51 424211
info@lannoo.be

E-COMMERCE
Leonore Willemsen
Tel 020 535 31 35
LWillemsen@meulenhoffboekerij.nl

VERTEGENWOORDIGERS
Rayon Noord
Suzanne Plug
Tel 06 515 610 86
splug@meulenhoffboekerij.nl

David Mitchell
Utopia Avenue

PUBLICITEIT & MARKETING
Boekerij romans, spanning en fantasy
Jorien de Vries
Tel 06 248 771 39
jdvries@meulenhoffboekerij.nl

Elaine Stap
Tel 06 571 626 04
estap@meulenhoffboekerij.nl

Viktor Groothoff
Tel 020 553 35 20

LAMBALLE

MEULENHOFFS MOOISTEN

Benedict Wells
Op het geniale af

€ 26,99
ISBN 978-90-290-9379-8

Eén vrouw kan het landgoed van
haar familie redden. Maar heeft ze de
moed om te doen wat nodig is?

ROM AN

‘Een van de beste Nederlandse thrillerschrijvers.’
Veronica Magazine

‘Een van de beste Nederlandse thrillerschrijvers.’
Veronica Magazine

Een persoonlijke tragedie. Een zakelijk schandaal.
Een vijand die tot alles in staat is.

Een persoonlijke tragedie. Een zakelijk schandaal.
Een vijand die tot alles in staat is.

THRILLER

THRILLER

BOEKERIJ FICTIE

Voorjaar 2021

BOEKERIJ FICTIE

Voorjaar 2021

Meulenhoff Boekerij non-fictie VOORJAAR 2021

Zie voor het fictieaanbod van Boekerij en het non-fictieaanbod van Meulenhoff en Boekerij onze andere brochures.
Uitgeverij Boekerij en Uitgeverij Meulenhoff zijn onderdeel van Lannoo Meulenhoff. Prijzen, verschijningsdata en promotieactiviteiten zijn indicatief. Hoewel wij de
grootst mogelijke nauwkeurigheid betrachten, kunnen tussen het moment waarop deze brochure wordt samengesteld en de verschijningsdatum van de boeken
veranderingen optreden. Bij twijfel gelieve contact op te nemen met onze afdeling Verkoop Binnendienst, die u adequaat kan informeren. Leveringen vinden plaats
volgens de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Lannoo Meulenhoff. Deze voorwaarden worden u op verzoek graag verstrekt.
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