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MIA KANKIMÄKI

DE VROUWEN AAN WIE IK ’S NACHTS DENK
In de voetsporen van ontdekkingsreizigsters,
schrijfsters en kunstenaressen
Mia Kankimäki deed wat we allemaal wel zouden willen: reizen naar alle
plekken waarover je ooit hebt gelezen. Ze pakte haar koffer en volgde de
voetsporen van schrijfsters, ontdekkingsreizigsters en kunstenaressen,
vrouwen die deden waar hun hart vol van was.
Karen Blixen, Yayoi Kusama, Artemisia Gentileschi en Alexandra DavidNéel, allen toonden haar waardevolle levenslessen, zoals ‘Put kracht uit je
verwondingen’ (Gentileschi), of ‘De vraag is niet welke kaarten je krijgt,
maar hoe je ze speelt’ (Blixen), of ‘Volg het pad dat voor je ligt. Gebruik je
retourticket niet’ (David-Néel). Zo is De vrouwen aan wie ik ’s nachts
denk behalve een aanstekelijk reisverhaal ook het verhaal van hoe Mia
Kankimäki haar eigen angsten overwon.
De vrouwen aan wie ik ’s nachts denk is een inspirerend boek, deels persoonlijke memoires, deels reisverhaal en deels biografie.

De Finse Mia Kankimäki (1971)
zegde in 2010 haar baan op en
reisde naar Japan om onderzoek
te doen voor haar eerste boek
over Sei Shonagon, dat vervolgens
werd bekroond met de prijs voor

Deze nachtvrouwen zullen altijd in mijn gedachten blijven. De
volgende keer dat ik aan mezelf twijfel, zal ik mijn ogen sluiten
en aan ze denken – en aan Mia Kankimäki – en aan alle dingen die ze
hebben gedaan.’ – Kotivinkki magazine

het Beste Reisboek van het Jaar,
de HelMet prijs en de Otava Book
Foundation non-fictie prijs. Ze
woont momenteel in Helsinki.

Voor de liefhebbers van Eten,
bidden, beminnen en Bedtijdverhalen
voor rebelse meisjes

‘SCHERPZINNIG BOEK OVER
TIEN VROUWEN DIE RISICO’S
DURFDEN TE NEMEN.’ – Publishers Weekly

© Otava / Tommi Tuomi

Verschijnt in meer dan 18 landen
in vertaling
40.000 exemplaren verkocht in Finland
Themadag over Kunst & Literatuur
van vrouwen i.s.m. kunsthistorica
Karin Haanappel

• Interviews
• Advertentie
in de Boekenkrant
• Aandacht in reismagazines en op blogs
• Auteursvideo
• Focustitel in Orlandonieuwsbrief
• Facebook- en Instagramcampagne
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MILOE VAN BEEK

‘PIJNLIJK EERLIJKE
FAMILIEGESCHIEDENIS’
– Judith Koelemeijer

DAAR PRATEN WIJ NIET OVER
De erfenis van een oorlogsverleden

Een indringend verhaal over verstikkende
familiegeheimen

De eigengereide Sacha Gerdes groeit in de jaren dertig op in een welvarend gezin in ’t Gooi. Haar vader, kunstschilder Ed Gerdes, ontwikkelt na de
dramatische scheiding van Sacha’s moeder sympathie voor het nationaalsocialisme. Sacha wordt heen en weer geslingerd tussen de liefde voor
haar vader en haar afschuw van de NSB, waarin hij een steeds prominentere
rol gaat spelen. Ook al zwijgt de familie na de oorlog over Ed Gerdes en
zijn werk, zijn ‘foute’ keuze zal Sacha haar leven lang blijven achtervolgen.
Miloe van Beek (1974) studeerde
journalistiek en Internationale
Betrekkingen. Ze werkt als
journalist voor onder andere
FD Persoonlijk en Libelle, schreef
het ondernemersboek Yes!
I screwed up en was mede-auteur
van opvoedboek Van achter het

Sacha’s kleindochter Miloe van Beek had een moeizame relatie met haar
grillige oma en besluit bijna twintig jaar na haar dood om niet alleen Sacha’s
levensverhaal te reconstrueren, maar ook te onderzoeken in hoeverre dat
haar en haar kinderen nog steeds beïnvloedt. Zo hoopt Miloe de schaamte
te doorbreken die haar familie al generaties lang in zijn greep houdt.
Daar praten wij niet over: de erfenis van een oorlogsverleden is een indringend verhaal over verstikkende familiegeheimen en de zoektocht
naar vergeving.

behang tot over je oren. Daarnaast geeft ze schrijftrainingen en
heeft ze een veelgelezen blog.

Het onbenoembare benoemen, dat is wat ik als schrijver wil doen
en als lezer wil lezen. Miloe van Beek heeft de moed dat te vertellen wat veel te lang onbesproken is gebleven. En ze heeft de gave nog
verder te kijken dan die verhalen zelf. Want wat zegt de historie over
ons? Miloe tilt de deken op die over haar familiegeschiedenis ligt en
durft te kijken naar datgene waar anderen hun ogen voor sluiten. Op
meeslepende wijze zet ze met dit boek het donkere in het licht.’
– Roos Schlikker

• Boekpresentatie
• Interviews in landelijke dagbladen, op radio en tv
• Leesexemplaren voor de boekhandel
• Podcast
• Verschijnt op tijd voor 4/5 mei herdenkingen
• Socialmediacampagne

© Martine de Jongh

‘Beeldend geschreven en pijnlijk eerlijke familiegeschiedenis, die
treffend laat zien hoe lang een beladen verleden kan doorwerken in
volgende generaties.’ – Judith Koelemeijer
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INE BOERMANS

EEN OPSOMMING VAN TEKORTKOMINGEN
‘Wát een goed boek heeft Ine Boermans
geschreven: grappig, fris en intelligent,
het grijpt me bij de keel.’
– Jente Posthuma
Lot probeert haar weg te vinden in een karig met
familiegeluk bedeeld leven. Haar psycholoog raadt
haar aan om de sluizen maar eens goed open te
zetten, wat echter maar matig lukt.
Natuurlijk heeft haar jeugd ermee te maken. Die
werd immers bepaald door een weinig complimenteuze vader, een pijnlijke echtscheiding en de
vroege dood van haar moeder. En ook nu nog heeft
haar vader een verlammende invloed op haar leven.
Pas wanneer Lot haar eigen gezin vormt en een
soort monument voor haar moeder begint te bouwen lijkt er iets te veranderen.

Boermans bezit het vermogen om absurde
menselijke verhoudingen zo op te schrijven
dat de lezer schatert waar hij eigenlijk zou moeten huilen. Ik voorspel Boermans een grote toekomst.’ – Jeroen Thijssen
‘‘‘Ik kan zien dat het je raakt,’’ zegt de psych in
Een opsomming van tekortkomingen – en raken,
dat doet Ine Boermans, in haar droog-absurde
stijl. Ze laat je hardop lachen om verstikkend verdriet.’ – Ilonka Leenheer

Ine Boermans (1976) studeerde af aan kunstacademie
Minerva in Groningen en runde jarenlang straatgalerie

‘Een indringend debuut over verlies en familiebanden.
[...] droogkomische scènes vol verrassende observaties en
een onderliggende pijn die voortdurend steekt.’
– Thomas van der Meer

© Marleen Sleeuwits

De Kijkkasten aan de Amsterdamse Nieuwendijk.

• Boekpresentatie
• Auteur beschikbaar voor interviews
• Leesexemplaren voor de boekhandel
• Socialmediacampagne
• Unieke nieuwe literaire stem
• Voor de liefhebbers van
Jente Posthuma en Esther Gerritsen

Ze publiceerde eerder essays en korte verhalen in
De Internet Gids, Hard//hoofd, Papieren Helden en
Tirade. Een opsomming van tekortkomingen is haar
romandebuut.

UITGEVERIJ ORLANDO

11 FEBRUARI 2021 | PAPERBACK MET FLAPPEN | 160 PAG. | 12,5 X 20 CM | NUR 301 | ISBN 978 94 93081 86 4

6

€ 20,00 | ISBN E-BOOK 978 94 93081 87 1 | CAP E-BOOK € 12,99 | OMSLAGONTWERP JOEY KOPS

7

JENNIFER SAINT

ARIADNE

Voor de lezers van Circe, Een lied voor Achilles
en De stilte van de vrouwen.
In een van de beroemdste Griekse mythes verraadt Ariadne haar vader,
koning Minos, door Theseus te helpen de Minotaurus te verslaan. Theseus
op zijn beurt verraadt Ariadne. Dit is haar verhaal.
Als prinses van Kreta en dochter van koning Minos, groeit Ariadne op met
het angstaanjagende geluid van het klepperende hoefgetrappel van de
Minotaurus, die in het labyrint onder het gouden paleis van Knossos gevangen wordt gehouden en elk jaar mensenoffers eist.
Jennifer Saint studeerde klassieke
Wanneer Theseus, prins van Athene, op Kreta aankomt als offer voor het
monster, wordt Ariadne verliefd op hem. Om Theseus te helpen om de
Minotaurus te doden, zal Ariadne haar familie en haar land moeten
verraden. En Ariadne weet maar al te goed dat in een wereld die wordt
geregeerd door de goden, het trekken van hun aandacht je duur kan
komen te staan.
De betoverende debuutroman Ariadne is een indrukwekkende hervertelling van de oude Griekse mythe van Theseus en de Minotaurus.

EEN ONVERGETELIJKE HISTORISCHE ROMAN OVER
VROUWEN IN DE KLASSIEKE OUDHEID

© Otava / Tommi Tuomi

Een episch feministisch verhaal, een prachtig geschreven hervertelling van de Griekse mythe van Theseus en de Minotaurus
vanuit het perspectief van Ariadne en haar zusje Phaedra [...] meeslepend vanaf de eerste pagina.’ – The Bookseller

• Boekenleggers
• Socialmediacampagne
• Leesclubdossier
• Leesexemplaren voor de boekhandel
• Lezersacties
• Voorpublicatie
• Verschijnt tegelijk met de Engelse editie
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talen aan Kings College in Londen
en werkte daarna dertien jaar als
docent. Ariadne, haar debuutroman,
verschijnt in vele landen in
vertaling. Saint werkt momenteel
aan een roman over Electra, die in
2022 bij Orlando zal verschijnen.

Voor de liefhebbers van

Internationale
bestseller, in Amerika
1 miljoen exemplaren
verkocht
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MARYSE CONDÉ

TOT HET WATER STIJGT
‘EEN AANGRIJPEND
EN GEVOELIG VERHAAL
VOL SYMPATHIEKE
PERSONAGES.’ – Lire

‘De Nobelprijs voor de Literatuur zou
Maryse Condé allerminst misstaan.’
– de Volkskrant
De arts Babakar woont op Guadeloupe, alleen met
zijn herinneringen en zijn jeugddromen. Maar door
het toeval, of door de voorzienigheid, komt er een
kind op zijn pad.
De kleine Anaïs heeft alleen hem. Haar moeder, een
Haïtiaanse vluchtelinge, is bij de bevalling gestorven.
Ze vertrekken naar Haïti, op zoek naar de familie
van het meisje, iemand die haar kan vertellen wat
haar achtergrond is. Slechts geholpen door zijn
twee goede vrienden Moyar en Fouad treft Babakar
een Libanese kok, een schilderes die nog nooit van
haar leven ook maar één schilderij heeft gemaakt
en vooral de geest van een Antilliaanse vrouw met
blauwe ogen.
Tot het water stijgt is een betoverende roman,
doortrokken met de lotsbestemmingen van drie
mannen tussen Afrika, de Antillen en Haïti.

Het onwaarschijnlijke en droevige lot van Ivan
en Ivana is een heldere en geestige roman
over racisme, kolonisatie en identiteit.’
– Margot Dijkgraaf in NRC
‘Een even meeslepende als dubbelzinnige roman.’
– Xandra Schutte in De Groene Amsterdammer

Maryse Condé (Guadeloupe, 1937) is geboren als jongste in

ISBN 978 94 93081 06 2
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een gezin met acht kinderen. Ze studeerde literatuurweten-

• Leesexemplaren voor
de boekhandel
• Leesclubdossier

schap aan de Sorbonne in Parijs en woonde in diverse
West-Afrikaanse landen. In Mali deed ze inspiratie op voor
haar wereldwijde bestseller Ségou, waarvoor ze werd bekroond
met de Afrikaanse Literatuurprijs. In 2018 werd zij bekroond
met de ‘alternatieve’ Nobelprijs voor de Literatuur.
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BURHAN SÖNMEZ
LABYRINT

‘Provocerend en intelligent, leest als een
koortsdroom.’ – The New York Times
Boratin, een blueszanger die geprobeerd heeft zelfmoord te plegen door
van de Bosporusbrug in Istanbul te springen, ontwaakt in het ziekenhuis.
Hij is zijn geheugen kwijt en kan zich niet herinneren waarom hij een
einde aan zijn leven wilde maken. Hij herinnert zich geen personen en
zelfs niet de liedjes die hij zong.
Hij herinnert zich alleen dingen die niets met hem te maken hebben. Hij
weet dat het Ottomaanse rijk viel en dat de laatste sultan stierf, maar hij
heeft geen idee wanneer. Hij herinnert zich oude beschavingen, terwijl
het leven hem, als een labyrint, over verschillende wegen leidt. Zonder te
weten of vergeten een vloek is of een zegen gaat hij op zoek naar een
uitweg in een stad die net zo verloren lijkt als hijzelf.
Labyrint, net zo ingenieus geconstrueerd als de verhalen van Borges,
neemt de lezer soepel mee in een stroom van verhalen, ideeën en vragen
over identiteit en maatschappij.

Burhan Sönmez (1965) werkte als
jurist in Istanbul voor hij om politieke
redenen naar Engeland uitweek,
waar hij tien jaar in ballingschap
leefde. Zijn artikelen verschenen
in internationale kranten als
The Guardian, Der Spiegel en

Een filosofische meditatie over het geheugen en wat het betekent om zonder te leven [...] toegankelijk en diepgaand, doet
denken aan Albert Camus en Patrick Modiano [...] dit is een boek dat
ongetwijfeld in de geest van de lezer zal blijven hangen.’
– Publishers Weekly
‘Sönmez neemt de lezer op briljante wijze mee. Hij gebruikt verhalen
– anekdotes, fabels en geschiedenissen – om lessen te beschrijven die
waardevol zijn om het leven te begrijpen.’ – Literary Review

La Repubblica. Hij is bestuurslid
van PEN International en schreef
meerdere boeken, die wereldwijd
in vertaling verschijnen. Eerder
verschenen van hem Istanbul,
Istanbul en De onschuldigen.
Sönmez wordt beschouwd als een
van de meest toonaangevende
hedendaagse Turkse schrijvers.

© Luay Albasha

‘EEN GEDURFDE EN BETOVERENDE
ROMAN’ – The National

• Internationaal
bejubelde roman van
prijswinnend auteur
• Leesexemplaren voor
de boekhandel
ISBN 978 94 92086 0
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ANITA BROOKNER
HOTEL DU LAC

ANITA BROOKNER

EEN FRISSE START

KLASSIEKER

Bekroond met de
Man Booker Prize 1984

‘Een briljante karakterschets.’
– The Sunday Times

Een Londense schrijfster van romantische verhalen
komt schuchter in Genève aan, verbaasd over de
wending die haar leven heeft genomen. Na een uitgekomen geheime verhouding, is Edith uit huis
verbannen omdat ze zichzelf en haar vrienden zogenaamd in verlegenheid heeft gebracht.

‘Op haar veertigste besefte doctor Weiss dat de literatuur haar leven had verwoest.’

Edith zweert dat ze niet zal veranderen. Echter, de
stille charmes van het Hotel du Lac en haar observaties van de andere gasten dwingen Edith om zich
te bezinnen op het leven en zich af te vragen wie ze
is geweest en wie ze is…

Een klassieker die nog honderden jaren zal
worden gelezen.’ – The Spectator
‘Een geweldig liefdesverhaal. Het is romantisch.
En ook humoristisch, geestig, ontroerend en buitengewoon intelligent.’ – The Times
‘Hotel du Lac raakt je recht in het hart.’
– The Observer
‘Brookner is een van de grote hedendaagse
fictieschrijvers.’ – Literary Review

MET EEN VOORWOORD
VAN JULIAN BARNES

Literatuurwetenschapster Ruth Weiss is mooi, intelligent en eenzaam. Ze doet onderzoek naar de
heldinnen van Balzac om opgehelderd te krijgen
waar het in haar jeugd en in haar volwassenheid
mis is gegaan. Terwijl ze terugdenkt aan haar kindertijd, aan haar vriendschappen en tot mislukken
gedoemde affaires vraagt ze zich echter af of er
misschien toch nog een kans is op een frisse start
in het leven…

Een bijzonder verfijnde, doordachte en vaak
uiterst grappige tragikomedie.’
– Financial Times
‘Onvoorstelbaar dat iets tegelijkertijd zo grappig
en zo triest kan zijn. Elke zin is een toonbeeld van
bondigheid en humor.’ – Tessa Hadley
‘Verrukkelijk, zeer onderhoudend en prachtig
geschreven.’ – The Times
‘Een briljante openingszin betekende haar doorbraak, waarna ze vele elegante romans schreef.’
– Hans Bouman in de Volkskrant

Debuutroman van
Anita Brookner voor het eerst
in vertaling

MET EEN VOORWOORD
VAN HANS BOUMAN

Anita Brookner werd in 1928 in Zuid-Londen geboren als dochter van een Poolse immigrantenfamilie. Ze volgde
een opleiding tot kunsthistoricus en werkte tot haar pensioen in 1988 aan het Courtauld Institute of Art. Ze
publiceerde haar eerste roman, A Start in Life, in 1981 en haar vierentwintigste, Strangers, in 2009. Hotel du Lac
werd in 1984 bekroond met de Booker Prize. Brookner overleed in 2016.
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MARLEN HAUSHOFER
DE WAND

KLASSIEKER

‘Om te huilen zo mooi’
– De Groene Amsterdammer

‘Baanbrekend’
– The New York Times

‘Sinds de coronacrisis weten we wat afzondering in
tijden van quarantaine met ons doet. Een schrijfster die het thema van (zelf)opgelegd isolement al
meer dan een halve eeuw geleden tot het hare
maakte, is de Oostenrijkse Marlen Haushofer.’
– Karakters.nu

Molly Bolt is jong, maar heeft grote ambities. Opgegroeid in de verstikkende jaren vijftig als adoptiekind in een straatarm gezin in het zuiden van de
Verenigde Staten, is ze zich al jong bewust van haar
lesbische gevoelens. Vastberaden om dicht bij zichzelf te blijven en volop van het leven te genieten,
vecht ze voor haar eigen plek in de wereld.

Een vrouw gaat een weekend logeren bij haar nicht
in een jachthuis in de Oostenrijkse bergen. Na de
eerste nacht beseft ze dat ze alleen is. Ze gaat op
onderzoek uit en wordt geconfronteerd met een
ondoordringbare glazen wand die uit het niets is
opgerezen en haar op zichzelf terugwerpt, want
achter die muur is alle leven uitgestorven.
In gezelschap van een hond, een koe en een kat
probeert de vrouw te overleven. Ze struint het bos
af op zoek naar eetbare planten en ze jaagt. Om
niet gek te worden van haar eigen gedachten en
eenzaamheid schrijft ze. Glashelder doet ze verslag
van haar dagelijkse strijd met de elementen en
met zichzelf.

Een goudmijn van parabels over leven en
dood, het einde van de wereld, over de
oerangsten van de mens en de strijd tussen
geslachten.’ – Renate Dorrestein

MET EEN VOORWOORD
VAN MARJA PRUIS

RUBYFRUIT JUNGLE

Rubyfruit Jungle heeft sinds het verschijnen in de
jaren zeventig niks aan actualiteit ingeboet. Het is
een sprankelende lesbische roman, met een hoofdpersoon die je direct in je hart sluit.

Ik ging naar de bibliotheek en stuitte op de
avonturen van Molly in Rubyfruit Jungle [...]
voor het eerst las ik een boek waar twee kussende vrouwen in voorkwamen [...] Ik wist niet wat
ik las! Dit boek heeft mijn leven veranderd, omdat ik wist: ik ben niet de enige.’ – Margriet van
der Linden in How to be gay en in Trouw
‘Brown blinkt uit in het schrijven van rake, snelle,
humoristische dialogen.’ – Vrij Nederland
‘Nog net zo belangwekkend als toen het boek
voor het eerst verscheen [...] een must read voor
de LGBTQ-gemeenschap.’ – bustle.com

‘De wand behoort tot het allergrootste wat de
naoorlogse Oostenrijkse literatuur heeft voortgebracht.’ – Vrij Nederland

• Moderne klassieker
• Leesclubdossier
• Socialmediacampagne

Marlen Haushofer (1920-1970) was een Oostenrijkse schrijfster wier werk pas na haar dood een heropleving zag, mede

De Amerikaanse Rita Mae Brown (1944) brak in 1973 internationaal door met de autobiografische roman Rubyfruit

dankzij de feministische thema’s die in haar oeuvre naar voren komen. Inmiddels staat ze bekend als een van de groot-

Jungle, een coming-of-age roman over een lesbische tiener. Daarna schreef ze onder andere een biografie en

ste schrijvers van Oostenrijk. De wand (1963) wordt beschouwd als het hoogtepunt uit haar oeuvre.

meerdere detectives.
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RITA MAE BROWN
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CLAIRE BEREST

NIETS IS ZWART: FRIDA EN DIEGO
‘Een verbluffend verhaal – een ode aan het
leven.’ – Le Journal du Dimanche
‘Omdat ik bij jou wilde schuilen, verloor ik uit het oog dat jij de storm was.
Dat ik voor jou had moeten schuilen. Maar wie wil er beschut tegen stormen leven? En dat is allemaal niet treurig, mi amor, want niets is zwart,
helemaal niets.’
Frida spreekt luid en duidelijk, haar lichaam is geruïneerd door een
busongeluk, maar met haar buitensporige gebaren lijkt ze la muerte en
la vida uit te nodigen. Ze vloekt als een bootwerker, drinkt sloten tequila
en ziet nergens een probleem. Ze houdt van politieke betogingen, van
bloemen in haar haar, onomwonden over seks praten en van grootse
feesten. En ze schildert. Maar boven alles houdt Frida van Diego, de beroemdste schilder van Mexico, de onverzadigbare hartenbreker, die reusachtige muurschilderingen maakt.
Niets is zwart is een kleurrijke en intense roman over het stormachtige
leven van een van de iconen van de twintigste eeuw: Frida Kahlo.

Claire Berest (1982) debuteerde
met de roman Mikado. Samen met
Anne Berest schreef ze daarna de
roman Gabriële, die in Frankrijk
een groot succes werd. Haar roman
Niets is zwart, over het leven van
Frida Kahlo en Diego Rivera,

Niets is zwart (een zinnetje uit een brief van Frida) gaat over een
vrouw die zichzelf ontdekt, als legendarisch kunstenares die
haar pijn overstijgt, en bovenal als minnares.’ – Elle Livres

belandde in Frankrijk meteen op
de bestsellerlijsten.

‘Een schitterend en afschuwelijk leven waarover Claire Berest stijlvol
en met zwier, vol gulzige woorden en broeierige zinnen, een roman
heeft durven schrijven.’ – Télérama

‘DE STIJL VAN DE AUTEUR
ZINGT EN VERLEIDT ALS DE DOEKEN
VAN FRIDA.’ – Paris Match

© Astrid Die / Crollalanza

‘Claire Berest levert geen zoveelste biografie, maar is meer geïnteresseerd in Frida Kahlo’s levenskracht.’ – La vie

Op 21 mei 2021 opent in het Cobramuseum
Amstelveen de tentoonstelling Frida Kahlo
& Diego Rivera

• Themadag i.s.m. kunsthistorica Karin Haanappel
• Ansichtkaarten en
boekenleggers

Op 10 oktober 2021 opent in het
Drents Museum Assen Viva la Frida!
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RUPI KAUR

THUIS IN MEZELF
DE NIEUWE DICHTBUNDEL
VAN BESTSELLERAUTEUR
RUPI KAUR

Van melk en honing wereldwijd meer
dan 8 miljoen exemplaren verkocht
Rupi Kaur omarmt persoonlijke groei. In thuis in
mezelf neemt ze lezers mee op een reflectieve, intieme reis naar het verleden, het heden en naar de
kracht die in iedereen schuilt.
Zij voert openhartige, soms pijnlijke en oprechte
gesprekken met zichzelf. Ze herinnert lezers eraan
dat je je moet laven aan liefde en acceptatie, verwoordt hoe belangrijk familie en de gemeenschap
waarvan je deel uitmaakt zijn en wat het je brengt
als je verandering kunt omarmen.
De illustraties, van de hand van de auteur, beelden
thema’s uit als aanleg en opvoeding, licht en donker en het vinden van berusting.
Haar woorden raken je in je ziel en laten je
nadenken.’ – Wim Krings, boekhandel Krings
‘Eerlijk, kwetsbaar en krachtig tegelijk.’ – Happinez
‘Gedichten die je raken en die je steeds weer opnieuw wilt lezen.’ – FLOW

Rupi Kaur (1992, Punjab, India) is een Canadese
dichter, schrijver, illustrator en spoken word performer.
Ze debuteerde in 2015 met de dichtbundel melk en
honing, die thema’s behandelt als geweld, misbruik,
liefde, verlies en vrouwelijkheid. Het boek werd een
978 94 9208 660 0 | €15

978 94 9208 681 5 | €15

internationale sensatie met meer dan 8 miljoen

© Amrita Singh

verkochte exemplaren en vertalingen in meer dan 30

• Verschijnt tegelijkertijd met
de Engelstalige editie
• POS-materiaal
• Socialmediacampagne

landen. Haar tweede bundel de zon en haar bloemen
kwam binnen op nummer 1 in de bestsellerlijsten.
Met thuis in mezelf, haar derde bundel, bevestigt zij
haar status als ’stem van haar generatie’.
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SARAH WINMAN

TOEN GOD EEN KONIJN WAS
1968. Het jaar dat heel Parijs de straat
opgaat. Het jaar dat Martin Luther
King zijn leven verliest om een droom.
Het jaar dat Eleanor Maud Portman
wordt geboren.
Toen God een konijn was is een
roman over een kindertijd, over opgroeien, over vriendschap en familie,
over triomf en tragedie en alles daartussenin. Maar bovenal is het een
roman over liefde in al haar vormen.

SUSANNA CLARKE
PIRANESI

Een roman die aanvoelt als een surrealistische
meditatie over het leven in quarantaine.’
– The New Yorker

Soms lees je een boek waarvan je wilt dat iedereen het gaat
lezen. Dit is er zo een.’ – Flow

‘Wat een wereld brengt Susanna Clarke tot leven […]
Piranesi is een schitterende puzzel.’
– David Mitchell, auteur van Wolkenatlas

‘Direct nadat je de sublieme laatste zin hebt gelezen,
wil je je weer opnieuw verdiepen in dit boeiende verhaal.’ – The Boston Globe

‘Terwijl de vragen zich vermenigvuldigen, de spanning toeneemt en de puzzelstukjes langzaam in elkaar vallen, begin je je af te vragen of de eerbied,
vriendelijkheid en dankbaarheid die Clarkes aandoenlijke en veerkrachtige held betoont misschien
niet alle wijsheid in zich draagt die de mens nodig
heeft.’ – Booklist

‘Piranesi heeft me omvergeblazen. Een wonderbaarlijk
mooi verhaal, een spannend avontuur dat zich afspeelt in een sprankelende fantasiewereld en een bespiegeling over de menselijke aard: je verloren voelen,
en gevonden worden.’
– Madeline Miller, auteur van Circe
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URSULA HEGI

DE BESCHERMHEILIGE VAN ZWANGERE MEISJES
In de zomer van 1878 strijkt Circus
Ludwig, tot grote vreugde van de lokale bevolking, neer op het Duitse
eiland Nordstrand. De zwangere
meisjes van het Sint-Margaretha’s
Tehuis Voor Ongehuwde Moeders
haasten zich samen met de nonnen
die voor hen zorgen naar de voorstelling. Maar dan eist een vloedgolf vanuit de Noordzee – zoals eens in de
honderd jaar voorkomt – met brullend geweld drie kleine kinderen op.

Een betoverende roman.’
– Publishers Weekly
‘Onvergetelijk.’ – The Washington
Post

‘Een onweerstaanbare en hartverwarmende roman. Een must read.’
– Happinez

TYNKE
HIEMSTRA
ROOK

‘Een hartverwarmend boek [...] een ode aan het leven.’
– De Telegraaf
HARDCOVER | 328 PAG. | 12,5 X 20 CM | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 80 2 | € 20,00

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

‘Briljant.’ – Chicago Tribune
‘Verbluffend.’ – Los Angeles Times

‘Deze sprankelende roman laat je lachen en huilen tegelijk.’ – JAN

‘Genuanceerd, indringend
en dapper debuut: de film
Jagten in boekvorm.’
– Stella Bergsma
ISBN 978 94 93081 75 8 | €21,50

VERTALING MIEBETH VAN HORN

FROUKJE SANTING
MERAL

Realistische
debuutroman. Zoals Santing zich
voor dit verhaal inleefde in
het geloof, de hoop en de liefde van verschillende generaties Turkse Nederlanders, is
meer dan vakkundig.’
– NRC Handelsblad
‘We prijzen de stijl en vorm
die Santing heeft gekozen
om lezers inzicht te geven in
de dilemma’s waar mensen
mee worstelen, niet alleen zij
die in twee culturen opgroeien. Informatief, toegankelijk,
begrijpelijk, fijnzinnig en met
veel mededogen.’
– Nieuwsblad van het Noorden

ISBN 978 94 93081 64 2 | €21,50
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VOORJAAR 2021
* reeds aangeboden
** reeds verschenen

JANUARI
Ursula Hegi
– De beschermheilige van zwangere meisjes*
Rupi Kaur – thuis in mezelf**
FEBRUARI
Ine Boermans
– Een opsomming van tekortkomingen
Mia Kankimäki
– De vrouwen aan wie ik ’s nachts denk
MAART
Anita Brookner – Een frisse start
Anita Brookner – Hotel du Lac
Marlen Haushofer – De wand
Burhan Sönmez – Labyrint
APRIL
Miloe van Beek – Daar praten wij niet over
Rita Mae Brown – Rubyfruit Jungle
Maryse Condé – Tot het water stijgt
MEI
Claire Berest – Niets is zwart: Frida en Diego
Jennifer Saint – Ariadne
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