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De
voordelen
van
Sint
Barbara

de

De voordelen van Sint Barbara is een boek over noodlot, liefde en

isbn

het verlangen naar zingeving. Een liefdesgeschiedenis met een

978 94 92754 45 5

voordelen

donkergrijs randje.

va n s i n t

De pers over eerder werk van Nieuwenhuis:

barbara

‘Het is al met al knap wat Nieuwenhuis doet. Zijn stijl is op een
eﬀectieve manier onderkoeld komisch. Met het verhaal dat hij

o m va n g

Erik Nieuwenhuis

vertelt, neemt hij adequaat onze tijd op de hak.’

196 blz.

H e t pa r o o l

F o r m a at

€ 17,50
omslagontwerp

‘Luchtig, vermakelijk en verraderlijk urgent.’
de volkskrant

Claudia Claas/Valetti

14 x 22 cm
uitvoering

paperback met ﬂappen

‘Hilarisch.’

nur

trouw

301
verscHijnt

I LOVE H

OME

erik nieuwenhuis

prijs

april 2022
ISBN 978-94-9275-445-5

9 789492 754455

Conceptueel kunstenaar Ruben Linnik heeft iets recht te zetten. Vijf jaar geleden is hij uit
Amsterdam verhuisd naar een dijkwoning in het Overijsselse Welsum. Sindsdien is het contact met
zijn kinderen verwaterd en vreest hij dat die zich hun vader zullen herinneren als een grote afwezige
en niet als de betrokken, liefhebbende vader die hij zelf altijd denkt te zijn geweest. Om de banden
te herstellen nodigt hij zijn zoon en dochter uit voor een trip naar het Bodenmeer. Daar, op de plek
waar ze tien jaar eerder als gezin onbekommerd gelukkig zijn geweest, hoopt hij een oude belofte in
te lossen om zo hun gezamenlijke geschiedenis nieuw leven in te blazen.
En dan is er nog wat: een belangrijke kwestie die hij alleen denkt te kunnen bespreken met het
indrukwekkende décor van de Oostenrijkse Alpen op de achtergrond. In een drankovergoten herfstnacht slagen de Linniks erin hun herinneringen, verwijten en verwachtingen om te smeden naar een
voor alle partijen acceptabel verhaal. Tot een onverwachte gebeurtenis op de terugweg de vertelling
een wel heel bizarre wending geeft.

erik nieuwenHuis

Erik Nieuwenhuis (1964) schreef vier romans, een novelle
en drie columnbundels. Zijn eerste roman, Een gat in de
lucht, werd genomineerd voor de Academica Literatuurprijs. Daarnaast werd zijn werk bekroond met het Hendrik
de Vries-stipendium (1996) en recentelijk nog met het
Belcampo-stipendium (2017). Naast zijn schrijverschap
werkt Nieuwenhuis als leraar Nederlands aan de
Hogeschool van Amsterdam.
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Honingbijen

Van Alphen beschrijft dat dit alles te maken heeft met de

isbn

manier waarop ras-honingbijen bij ons worden geteeld. Daar

Jacques

978 94 92754 448

laat hij het niet bij: hij draagt oplossingen aan voor het weer

van Alphen

parasieten.

duurzaam weerbaar maken van honingbijen tegen ziekten en

prijs

€ 15,00
omslagontwerp

Kortom, Honingbijen is een buitengewoon informatief boek,

Vera Post

dat de problemen die voortvloeien uit het houden van honing-

o m va n g

bijen niet uit de weg gaat en dat er gedurfde oplossingen voor

144 blz.

aandraagt.

F o r m a at

14 x 22 cm
uitvoering

paperback met ﬂappen
nur

410
verscHijnt

Een natuurlijke

maart 2021

en minder

ISBN 978-94-9275-444-8

natuurlijke
historie

9 789492 754448

Honingbijen is een met passie geschreven boek over de evolutie, de ecologie en het gedrag van
honingbijen. Jacques van Alphen beschrijft het onderzoek dat het gedrag van honingbijen ontrafelde
en de bijzondere mensen die dit met slimme experimenten deden. Hij geeft antwoord op de vraag
hoe een bijenvolk van enkele tienduizenden individuen zonder leider kan functioneren. Ook komt
het ingewikkelde seksuele leven van honingbijen en, een probleem waar Darwin al over nadacht,
de ideale verhouding van de aantallen mannetjes en vrouwtjes aan bod. Alle aspecten van het
ingewikkelde seksuele leven blijken belangrijk zijn voor het weerbaar maken van bijen tegen nieuwe
ziekten en parasieten.
En hoe kan het dat in de VS en West-Europa nog altijd honingbijenvolken sterven aan infecties met
de Varroamijt, terwijl de bijen in Zuidelijk Afrika en Zuid-Amerika er al snel resistent tegen werden?

j a c Q u e s va n a l p H e n

Jacques van Alphen (1948) is bioloog. Als onderzoeker werkte
hij aan het de evolutie van het gedrag van sluipwespen, aan
soortvorming bij tropische vissen en Europese padden, aan het
behoud van tijgers in Nepal en de rol van natuurlijke selectie bij
de resistentie tegen Varroamijten van honingbijen. Hij adviseert
het ministerie van landbouw over dierenwelzijn. Van Alphen
was hoogleraar in Leiden en in Rennes (Fr). Hij woont deels in
Noord Frankrijk, waar hij zwarte honingbijen houdt.
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LITERAIRE THRILLER

DE LANGE NACHT
VAN CONTRERA
CHRISTIAN FRASCELLA

de lange

De pers over Frascella:

n a c H t va n

‘Frascella laat Contrera met oneliners en cynische

contrera

‘Christian Frascella zou het Italiaanse neefje van Philip

Christian Frascella

VERTAALD DOOR HENRIEKE HERBER

isbn

978 94 92754 46 2
opmerkingen strooien die je doen glimlachen.’
Marlowe kunnen zijn.’
d e s ta n d a a r d d e r l e t t e r e n

****

prijs

€ 17,50
v e r ta l i n g

Henrieke Herber
omslagontwerp

‘De mix van stuntelige actie, vileine humor en wervelende

Claudia Claas/Valetti

beschrijvingen van Barriera di Milano zal liefhebbers van

o m va n g

hard-boiled detectives zeker niet teleurstellen.’
‘Een rasverteller: brutaal, ironisch en doordrongen van
het menselijk falen.’
knack

248 blz.
F o r m a at

14 x 22 cm

****

uitvoering

paperback

Derde deel in
de reeks rond

HET IS TE KOUD
OM TE STERVEN
CHRISTIAN FRASCELLA

AL IS DE MISDAAD
NOG ZO SNEL...
CHRISTIAN FRASCELLA
LITERAIRE THRILLER

nur

302
verscHijnt

mei 2021

privédetective

ISBN 978-94-9275-446-2

Contrera
9 789492 754462
Op een mistige avond in november worden er in een eettent in de multiculturele wijk Barriera
in Turijn twee mannen doodgeschoten. Heel toevallig bevindt privédetective Contrera zich op
de plaats delict. Zijn vriend Eddie blijkt hoofdverdachte en er rest Contrera niets anders dan zo
snel mogelijk de dader te vinden, voordat de zaken een desastreuze wending nemen. Ook omdat
barman Sergione een burgerwacht heeft opgetrommeld om de orde in de wijk te herstellen.
Deze afzonderlijk te lezen derde roman in de Contrera-reeks is opnieuw een explosieve
mengeling van humor en fraai verwoorde tragiek.

cHristian Frascella

Christian Frascella (1973) werd geboren en groeide op in
Turijn. Hij schreef meerdere romans en kinderboeken.
Eerder verschenen in vertaling Het is te koud om te sterven, het eerste deel in de reeks romans met privédetective Contrera in de hoofdrol en Al is de misdaad nog zo
snel…. Frascella woont en werkt in Rome.
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