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Uitgeverij Marmer
leest Geert op het oosten
Fragment

Het is zaterdag. Ergens buiten klinkt het geklak
van een heggenschaar. Zo te horen is het ding
vlijmscherp. Geert stapt door de openstaande
garagedeur de tuin in, laat de keukendeur links
liggen en loopt om de erker heen. Er staat een
man op een aluminium keukentrapje; gesnoeide
heggentakjes rondom de poten. Net als Geert heeft
hij het figuur van een potlood met ledematen. Het
gummetje is het hoofd: kortgeknipt vuurrood haar.
Zweetdruppels glijden langs zijn nek de kraag van
zijn witte overhemd in.
Die man is zijn vader.
Het blijft een onbegrijpelijk gegeven. Een vader.
Zijn Vader.
Het fluiten van de merels in de kastanjeboom
klinkt als krijsen. Het is geen lente, dus een
paringsgeluid kan het niet zijn. Een waarschuwing
is waarschijnlijker. Niet doen! Niet doen!
Het is altijd verstandig dergelijke waarschuwingen
niet in de wind te slaan.
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Televisieserie

Van The Sympathizer wordt
een tv-serie gemaakt. Robert
Downey Jr. (bekend van Iron
Man en The Avengers) zal de
serie produceren. Ook zal
hij meerdere rollen spelen,
rollen die allemaal een
verschillende tak van de
Amerikaanse maatschappij
vertegenwoordigen
(congreslid, CIA-agent,
Hollywood-filmregisseur).
Ook de regisseur is
gecontracteerd: Park Chanwook, bekend van Oldboy en
The Handmaiden.

‘Viet Thanh Nguyen weet het gruwelijke
en het wrang-humoristische zo met
elkaar te verweven dat er een fascinerend
literair labyrint ontstaat waar de lezer niet
gemakkelijk uit ontsnapt.’
– De Groene Amsterdammer
‘Pulitzer Prize-winnaar Viet Thanh
Nguyen heeft met De sympathisant
een fundamenteel postkoloniaal boek
geschreven. Hij voegt een nieuwe dimensie
toe aan onze kijk op de Vietnamoorlog
en aan de manier waarop we ons dat
lijden hebben toegeëigend met films als
Apocalypse now. Geweldig’.
– De Standaard

‘Dankzij de beeldende stijl, de aanschouwe
lijke verteltrant, de scherpe ironie en de
zwarte humor wordt de lectuur van deze
roman een ervaring die je lang bijblijft.’
– Trouw
‘De sympathisant werd terecht bekroond
met vele prijzen. (…) Huiveringwekkend.’
**** – Vrij Nederland
‘Een onvergetelijk hoofdpersonage, een
levendige vertelstem en vileine humor.’
●●●●● – NRC Handelsblad
‘Nguyen grijpt in zijn met prijzen overladen
roman over de Vietnamoorlog de lezer
meedogenloos bij de keel. Een fascinerend
persectief.’ ***** – De Volkskrant
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Vervolg op Pulitzer prize winnaar
De sympathisant
In Vietnamees in Parijs is de verteller
uit De sympathisant na vele omzwervingen
op Franse bodem beland.

De Amerikaanse pers over Vietnamees in Parijs:
‘De toon van de verteller is direct, hautain, korzelig
en messcherp – intelligent, verontwaardigd.’
– New York Times
‘Een schitterende vertelling van een immer actueel
verhaal over kolonialisme en neo-kolonialisme.’
– The Guardian

6

‘Nguyen weet de existentiële wanhoop van de held
knap te verwerken in een luguber, thrillerachtig
verhaal. Een eigenzinnige, intellectuele roman.’
– Kirkus Reviews
‘De grootste tekortkoming van deze roman is dat
het verhaal eindigt.’ – New York Times
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literatuur Verschijnt februari 2022

Viet Thanh Nguyen
Vietnamees in Parijs
Literair, maar ook thriller en ideeënroman
Sluit aan bij actueel debat over kolonialisme
Over de complexe situatie van een vluchteling
De langverwachte roman van de gelauwerde Amerikaanse
auteur Viet Thanh Nguyen beschrijft de ervaringen van de
‘sympathisant’ als hij als vluchteling in Parijs aankomt.
Daar probeert hij samen met zijn bloedbroeder Bon te
ontsnappen aan het verleden. Ze rollen in de drugshandel,
het kapitalisme pur sang.
Niet langer fysiek in gevaar – maar nog steeds innerlijk
gekweld door de martelingen in het heropvoedingskamp
– doet de ik-figuur zijn uiterste best om zich aan te passen
aan de dominante Parijse cultuur. Als hij via zijn Frans-
Vietnamese ‘tante’ kennismaakt met een groep linkse
intellectuelen en politici, stimuleert dat niet alleen zijn
denken over het kolonialisme en de repressieve staat, maar
vindt hij ook klanten voor zijn koopwaar. Hij belandt in een

oorlog tussen drugsbendes, wordt verslaafd aan zijn eigen
handelswaar en ziet het als zijn missie om een verzoening
tot stand te brengen tussen zijn twee bloedbroeders, die
politiek haaks op elkaar staan.

De verteller, die zichzelf Vo Danh oftewel
‘Naamloos’ noemt, sluit zich in Parijs aan bij
een bende drugsdealers, de ultieme daad van
kapitalistische rebellie. Hij weet niet meer zeker
wie hij is of waar hij in gelooft. Zijn identiteit, missie
en zelfs zijn bewustzijn – hij verwijst soms naar
zichzelf in de tweede persoon – is gebroken door
ontheemding, desillusie en marteling.

Viet Thanh Nguyen is geboren in
Vietnam en op zesjarige leeftijd met
zijn ouders gevlucht naar Amerika.
Hij doceert Engelse en Amerikaanse
studies en etniciteit aan de Universi
teit van Zuid-Californië. Met zijn
debuutroman De sympathisant won hij
de Pulitzer Prize (2016) evenals vele
andere prijzen. Ook in Nederland is
De sympathisant alom geprezen, met
onder andere 5 sterren in de Volkskrant
en NRC Handelsblad, en lovende recensies in Trouw, De Groene Amsterdammer
en Vrij Nederland. In 2018 verscheen
de verhalenbundel De vluchtelingen,
met eveneens zeer lovende recensies.
Vietnamees in Parijs volgt de verteller
uit De sympathisant, maar is prima als
standalone te lezen.

In Vietnamees in Parijs zegt de
verteller: ‘Ik was geen bootmens,
tenzij de Engelse Pelgrims
die op de Mayflower naar
Amerika waren gevlucht om
aan religieuze vervolgingen te
ontkomen, ook bootmensen
waren.’
Viet Thanh Nguyen:
‘Vanuit westers perspectief
zijn bootmensen zielig. Ze
zijn wanhopig, ze zijn bang
en meelijwekkend. Ik wilde
dat weerleggen. Je moet ze
beschouwen als heldhaftig.’

titel Vietnamees in Parijs auteur Viet Thanh Nguyen vertaling Paul Bruijn en Molly van Gelder
uitvoering paperback met flappen formaat 140 x 215 pagina’s 416 isbn 978 94 6068 478 4 nur 302
prijs € 24,99 verschijnt 24 februari 2022
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Persoonlijk verhaal
verpakt in prachtige roman

Over de eerdere romans van Wim Duijst:
‘Duijst weet de armoedige
sfeer van wereldmijding en
bekrompenheid die om streng
gereformeerden hangt, mooi op
te roepen.’ – Vrij Nederland

8

‘Het boek van Duijst leest als
een filmscript: vlot geschreven,
veel dialogen.’ – Leeuwarder
Courant

‘Duijst slaagt er goed in een
heftig verhaal te schrijven op
een manier die je laat doorlezen
en je meesleept.’ – NCRV-Gids

‘Een uitstekende novelle.’
– Het Parool

‘Sterke dialogen.’ – Hebban.nl
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literatuur Verschijnt februari 2022

Wim Duijst
Rein
Boekenweekthema Eerste liefde
Actueel onderwerp: nierdonatie
Gebaseerd op eigen ervaring van de auteur
Rein Vaneveld (48) heeft een ernstige nierafwijking en
zonder donornier zal hij zeker overlijden. In zijn directe
omgeving is niemand die een nier kan afstaan – zijn vrouw
Christa is daar vanwege psychische problemen niet toe in
staat – en Rein plaatst daarom een oproep op Facebook.
Jenny Kleinendorst (46) leest het bericht en weet meteen
dat zij hem een nier wil geven. Dertig jaar geleden hadden ze
een korte, maar heftige liefde, tot ze in bed werden betrapt
door haar vader en hij haar dwong de relatie te beëindigen.
Rein is geroerd dat uitgerekend zij dit voor hem wil doen,
maar ook bang dat Jenny op haar besluit terugkomt. Christa
ziet intussen met lede ogen aan hoe de liefde tussen Rein en
zijn ex-geliefde weer opbloeit.
Ondanks waarschuwingen uit haar omgeving blijft Jenny
bij haar besluit een nier te doneren en na onderzoek in het
UMC wordt ze goedgekeurd. Rein is opgelucht. Dat zijn
vrouw een inzinking nabij is, zal moeten wachten. Maar in
de dagen voor de operatie nemen dingen opeens een
onverwachte wending.

‘Toen een jeugdvriend me vertelde dat hij een donornier
nodig had, heb ik in eerste instantie getwijfeld. Zal ik
me beschikbaar stellen? Durf ik dat? Onder het motto
God zegene de greep heb ik uiteindelijk besloten het
proces in te gaan. De onderzoeken en gesprekken in het
UMC Groningen waren intensief, maar tot mijn eigen
verbazing raakte ik steeds gemotiveerder. Gaandeweg
kwam ik zelfs in een fase dat ik het erg had gevonden als
de donatie niet door kon gaan. Er bleek een goede match
te zijn en de transplantatie, die in juni 2018 plaatsvond,
is succesvol verlopen. Ik merk er niets van dat ik één in
plaats van twee nieren heb en ook mijn vriend maakt het
prima. Hij heeft zelfs een iets hogere nierfunctie dan ik.
Ik ben ongelooflijk blij dat ik dit voor hem heb kunnen
doen. Een hoogtepunt uit mijn leven.’ – Wim Duijst

Wim Duijst (1953) woont en werkt in
Utrecht, maar is opgegroeid in Spakenburg. Nadat zijn eerste twee boeken bij
De Geus verschenen, publiceerde hij in
2012 bij Uitgeverij Marmer de roman
Zwijgend verleden. Daarna volgden
De engel van Spakenburg, Een man uit de
krant, de novelle Dood zaad en Het verzwegen kind. Bunschoten-Spakenburg
speelt vaak een rol in zijn romans,
zoals ook in zijn nieuwste roman Rein,
gebaseerd op Wims eigen ervaring als
nierdonor.

Eind 2020 stonden er in totaal
1.257 mensen op de wachtlijst
voor een orgaan, waarvan 828
voor een nier (al dan niet in
combinatie met een ander
orgaan). In 2020 vonden 806
niertransplantaties plaats,
waarvan 45 procent met een nier
van een levende donor. De gemiddelde wachttijd is 2,2 jaar.
Jaarlijks overlijden er mensen
op de wachtlijst omdat een
donornier te laat komt.

titel Rein auteur Wim Duijst uitvoering paperback met flappen formaat 140 x 215 pagina’s 288
isbn 978 94 6068 479 1 nur 301 prijs € 21,99 verschijnt 24 februari 2022
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Britse Petrona Award
voor beste buitenlandse thriller

Over de Varg Veum-serie:
‘Prima verhaal, fijn tempo en
genoeg slechteriken om het hele
boek mee zoet te zijn.’ ****
– VN Detective & thrillergids

10

‘Een maatschappijkritische noir
met een flinke scheut aquavit.’
**** – Knack Focus

‘Varg Veum is het soort held
waar je onmiskenbaar van gaat
houden.’ – De Telegraaf
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thriller Verschijnt april 2022

Gunnar Staalesen
Waar rozen nooit verwelken
Een klassieke Varg Veum-thriller
De godfather van de Noorse crime
Doordrenkt met zwarte humor
Varg Veum is privédetective in het Noorse Bergen. Hij heeft
een groot rechtvaardigheidsgevoel, is opportunistisch
en anti-autoritair. Als Veum eenmaal aan een opdracht
begint, ontdekt hij vaak het ene lijk na het andere, dit tot
groot ongenoegen van de politie.

Bij zijn onderzoek haalt Varg Veum heel wat overhoop in het
idealistische wooncollectief waar de kleine Mette woonde.
Als hij daarbij in de kijker komt van leden uit de Bergense
onderwereld, blijken er opeens vertakkingen te zijn naar een
heel andere misdaad en moet Veum voor zijn leven vrezen.

Bijna 25 jaar geleden verdween de driejarige Mette Misvær
spoorloos uit de zandbak voor haar huis in een rustige
woonwijk buiten Bergen. De verjaringstermijn voor het
misdrijf loopt bijna af en Mettes moeder doet nog een
laatste wanhopige poging om erachter te komen wat er met
haar dochter is gebeurd. Ze klopt aan bij het kantoor van
privédetective Varg Veum. Veum, die zich sinds de dood van
zijn vriendin onderdompelt in aquavit, besluit dat deze zaak
richting aan zijn leven kan geven en neemt de opdracht aan.

Gunnar Staalesen:
‘Mensen die een dierbare hebben verloren kunnen
troost vinden in de overtuiging dat de overledene
gewoon naar een andere, veel gelukkigere wereld
is gereisd: een plek waar rozen nooit verwelken.’

Gunnar Staalesen is een Noorse bestsellerauteur van tientallen thrillers.
Hij is vooral bekend geworden door
zijn boeken met privédetective Varg
Veum, een serie die ook in Nederland
en Vlaanderen op televisie is uitgezonden. Inmiddels heeft Staalesen
22 thrillers met Varg Veum in de hoofdrol geschreven, waarvan er acht eerder
bij Uitgeverij Marmer verschenen.
Waar rozen nooit verwelken is het
negentiende deel in de serie. Gunnar
Staalesen woont, evenals Varg Veum,
in Bergen.

978 94 6068 386 2
€ 6,-

978 94 6068 469 2
€ 6,-

978 94 6068 425 8
€ 6,-

978 94 6068 419 7
€ 19,99

978 94 6068 414 2
€ 19,99

978 94 6068 388 6
€ 19,99

978 94 6068 390 9
€ 19,99

978 94 6068 390 9
€ 19,99

titel Waar rozen nooit verwelken auteur Gunnar Staalesen vertaling Lucy Pijttersen uitvoering paperback
formaat 140 x 215 pagina’s 352 isbn 978 94 6068 600 9 nur 305, 331 prijs € 21,99 verschijnt 21 april 2022
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wie is

Nadat bekend is geworden wie achter de naam Linda van Rijn
schuilgaat, is de auteur beschikbaar voor boekhandelsbezoeken,
interviews, optredens en signeersessies. Neem hiervoor contact
op met Hans (hans@uitgeverijmarmer.nl) of Sara
(sara@uitgeverijmarmer.nl)
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Spannende Ik Vertrek

Over de thrillers van Linda van Rijn:
‘Linda van Rijn schrijft met Strandslag wederom
een spannende en meeslepende thriller. Haar
schrijfstijl is prettig om te lezen en de dialogen zijn
goed onderbouwd.’ – NBD Biblion
‘Na Strandslag is ook Zandvoort aan Zee een fijn
verhaal om te lezen. Een boek over een liefdevol gezin met voldoende actie en een goed
uitgewerkte plot.’ – Vrouwenthrillers.nl

14

‘Zeezicht is wederom een bloedstollende
spannende vakantiethriller.’ – Chicklit.nl
‘De omgeving en de gevoelens van de hoofdrol
spelers worden in Zoutelande bijzonder goed
neergezet. Van Rijn weet het verhaal boeiend te
houden en met een goed plot te komen.’
– Thrillzone.nl

Uitgeverij Marmer Voorjaar 2022

MarmerBrochure-VJ2022-DEF.indd 14

30-11-21 21:27

thriller Verschijnt april 2022

Linda van Rijn
Ciao bella
Speelt aan het Gardameer
Gegarandeerde bestseller
Nederlandse campinghouders in de problemen
Met haar man Hugo runt Sanne een succesvolle camping
aan het Italiaanse Gardameer. Tot één onfortuinlijke avond
alles verandert…
Sanne en Hugo hebben een paar jaar geleden een camping
aan het Gardameer overgenomen. Na een intensieve verbouwing en de nodige problemen loopt het inmiddels prima.
Met hun dochtertje Zoë en zoontje Noah genieten Sanne en
Hugo van het leven in de Italiaanse zon en het succes van
de camping.
De emigratie heeft ze veel moois gebracht en daaronder
vallen ook de nieuwe vrienden die Sanne en Hugo in Italië
hebben opgedaan. Zo is Sanne bevriend geraakt met de
Nederlandse Hella, bij wie ze yogalessen volgt. Hella mag
dan haar tegenpool zijn – extravagant, vrijgevochten en
niet van plan zich aan wie dan ook te binden behalve aan
haar zoontje Alexander – de band tussen Sanne en Hella

is in korte tijd toch heel hecht geworden. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat Hella Sanne belt als ze plotseling in
de problemen is gekomen. Na het paniektelefoontje gaat
Sanne meteen naar haar toe en ze treft een horrorscenario
aan. Sanne moet een keuze maken en automatisch besluit
ze Hella te helpen, ook al weet ze dat daar grote gevolgen
aan verbonden zijn.
In eerste instantie lijkt het met de gevolgen nog mee te
vallen – los van de nachtmerries die Sanne aan die avond
overhoudt – maar dan krijgt de politie lucht van wat er
is gebeurd en alles wat Sanne in Italië heeft opgebouwd,
dreigt in één keer in elkaar te storten. Daarbij is het maar
zeer de vraag of ze zichzelf en haar gezin buiten schot weet
te houden. En dan, als de problemen voor Sanne zich zover
hebben opgestapeld dat ze echt niet meer weet hoe het
verder moet, blijkt dat alles wat zij als de waarheid had
gezien, recht in haar gezicht te ontploffen.

Linda van Rijn is na haar studie Literatuurwetenschappen in de reisbranche
gaan werken. Eerst in het buitenland
als reisleidster op diverse locaties en
later als manager bij een grote toeristische organisatie. Door het succes van
haar boeken is Linda inmiddels fulltime schrijfster. Sinds 2011 publiceert
ze minimaal twee vakantiethrillers per
jaar. Vrijwel al haar boeken hebben in
de Bestseller 60 gestaan, sommige
zelfs meerdere weken in de top 10.

Een winactie van Linda op
Facebook en Instagram levert
honderden reacties op!

titel Ciao bella auteur Linda van Rijn uitvoering paperback formaat 140 x 215 mm pagina’s 288
isbn 978 94 6068 601 6 nur 305 prijs € 17,50 verschijnt 12 april 2022
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thriller Verschijnt maart 2022

voordeeleditie
Linda van Rijn | Ibiza Club
Wanneer de beroemde dj Rosa van Leeuwen ernstig wordt
bedreigd, staat haar bruisende leven ineens op scherp.
Ze heeft alleen geen idee wie het op haar heeft gemunt…
Rosa van Leeuwen, beter bekend als dj RedLion, heeft
op haar dertigste bereikt waar anderen alleen maar van
kunnen dromen. Haar muziek is meer dan succesvol, haar
agenda staat standaard volgeboekt met optredens in de
grote clubs van Ibiza en ze bezit een enorme villa op het
eiland, waar ze sinds een paar jaar woont. Ook al kan ze
haar leven makkelijk laten draaien om exclusieve feesten
en peperdure champagne, toch kiest Rosa er liever voor
wat meer op de achtergrond te blijven. Ze is dol op haar
werk, maar besteedt haar vrije tijd het liefst aan haar
zoontje Xavier van vier jaar. Met de vader van Xavier is ze
niet meer samen, maar ze heeft inmiddels nieuw geluk
gevonden bij Timo, een Nederlander die ook al jaren op
Ibiza woont en die eigenaar is van een succesvolle club.
Maar dan zet een onverwachte gebeurtenis haar leven op
scherp. Rosa begint zich af te vragen of ze Timo wel echt
goed kent en of ze samen verder kunnen. En wie is de
afzender van de onheilspellende berichten die ze krijgt?
Wanneer ook Xavier betrokken wordt in de dreigementen,
is er geen tijd meer te verliezen en zal de dader gevonden
moeten worden. Maar hoe meer Rosa ontdekt, hoe meer
zich de vraag opdringt of ze wel de juiste personen in
vertrouwen neemt…
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‘Ibiza Club is een echte vrouwenthriller.
Het verhaal leest vlot en de plot is
verrassend.’ – Vrouwenthrillers.nl

•v

‘Ibiza Club is wederom een vlot geschreven
thriller van Linda van Rijn, die de lezer
graag meeneemt naar een zonnig eiland
waar niets is wat het lijkt te zijn. Spannend
verhaal met plottwist.’ – NBD Biblion

de
www.youtube.com/watch?v=q6YqrObpIM8

titel Ibiza Club auteur Linda van Rijn uitvoering paperback formaat 135 x 210 mm pagina’s 288
isbn 978 94 6068 603 0 nur 305 prijs € 7,50 verschijnt 29 maart 2022
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thriller Reeds verschenen

alle linda van rijn-thrillers
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Surrealistische jeugdroman
over vriendschap

Over Koning Valentijn: Over Hoe het kwam dat ik Emma een blauw oog sloeg:
‘Ik las Koning Valentijn in één
lange haal uit en wens iedereen
hetzelfde, dus lees dit boek.’
– Edward van de Vendel
‘Wow, wat een boek. Dit is wat
mooie woorden kunnen doen:
regelrecht je hart in vliegen.’
– Hebban.nl | Wijs met taal

18

‘Dit is een fijn boek over vriendschap, anders zijn en zoeken naar jezelf.’
– Gifted@248, magazine over hoogbegaafdheid
‘Het fijngevoelig geschreven verhaal, dat een beroep doet op de
verbeelding, laat zien hoe je je staande kunt houden als iemand iets
anders wil dan jij.’ – NBD Biblion
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jeugdliteratuur Verschijnt mei 2022

Tim Gladdines
Geert op het oosten
Prachtige literaire jeugdroman voor iedereen vanaf 14 jaar
Op de grens van realiteit en verbeelding
Koning Valentijn in selectie White Ravens 2021
Geert is vijftien wanneer – via zijn zusje – de pop Ken in zijn
leven komt. Omdat hij gewend is met alles om zich heen
gesprekken te voeren (met de bomen, de vogels, zijn fiets),
is Geert niet verbaasd wanneer de pop tegen hem begint
te praten.
Wanneer Ken te ver gaat en Geert vervolgens in de problemen
komt, is de vriendschap over en gaat Geert de pop zelfs te
lijf. Geert, die als enige gelooft dat Ken een levend en zelf
denkend persoon is, wordt opgenomen in een inrichting om
van zijn waanbeelden af te komen.

Als Geert ‘genezen’ is, gaat hij weer thuis wonen en ook
weer naar school. Maar dan komt er een nieuwe jongen bij
hem in de klas, een Amerikaanse tiener die sprekend lijkt op
pop-Ken en die bovendien Ken blijkt te heten. Deze jongen
roept zichzelf uit tot Geerts enige echte vriend en maakt
korte metten met al zijn vijanden. Hoewel Geert blij en dankbaar moet zijn voor Kens hulp, wordt zijn leven er juist niet
gemakkelijker op. Geert voelt zich in het nauw gedreven en
kiest uiteindelijk voor een drastische oplossing.

Tim Gladdines is schrijver, dichter,
vertaler, regisseur en docent drama.
Bij Uitgeverij Marmer verschenen de
literaire jeugdromans Hoe het kwam
dat ik Emma een blauw oog sloeg (2017)
en Koning Valentijn (2020). Beide hebben zeer lovende recensies gekregen
en Koning Valentijn is zelfs opgenomen
in de selectie White Ravens 2021. Voor
zowel Koning Valentijn als Geert op het
oosten ontving Tim een werkbeurs van
het Nederlands Letterenfonds.

White Ravens 2021:
‘Koning Valentijn is een werkelijk uitmuntende jeugdroman die
aangrijpende dialogen en veel humor gebruikt om de bijzondere
relatie tussen twee broers op een literaire, sprankelende manier
te beschrijven. De plot en tekst van J esus Christ Superstar zijn
organisch verweven in de plot van de roman, omdat de complexe relatie tussen Jezus en Judas wordt geprojecteerd op die
van de broers en zussen. Tegelijkertijd gaat de roman over de
zoektocht van de twee jongens naar identiteit, hun seksuele
geaardheid en de impact die dit op hun leven heeft.’

Geert op het oosten is
een spannende l iteraire
jeugdroman over
vriendschap, en over
de vraag waar de grens
ligt tussen realiteit en
verbeelding.

978 94 6068 394 7
€ 15,99

978 94 6068 444 9
€ 15,99

titel Geert op het oosten auteur Tim Gladdines uitvoering gebonden formaat 140 x 215 pagina’s 320
isbn 978 94 6068 602 3 nur 284, 285 prijs € 19,99 verschijnt 12 mei 2022
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literatuur Reeds verschenen

in prijs verlaagd
Jeroen Kuypers | Nu ik je nooit meer zie
Leon en Vera Teitelbaum worden in 1936 door hun Oostenrijkse familie naar Rotterdam gestuurd. Hun vader, fabrikant
van porselein, heeft al vóór de Anschluss begrepen dat er
voor Joden geen plaats meer is in Oostenrijk. In de Maasstad
moeten de twintigers een zelfstandig bestaan zien op te
bouwen. Vera werkt als secretaresse bij de Bijenkorf en
wordt verliefd op de rijke, flamboyante Hugo Barton. Leon
is graveur in serviezenspeciaalzaak Jungerhans en kan zijn
ambitie als kunstschilder waarmaken als galerie Leiker zijn
doeken aan de man brengt.
Terwijl de oorlog dreigend dichterbij komt, merkt Vera dat
haar afkomst als een muur tussen haar en Hugo in staat.
Tegelijkertijd raakt Leon betrokken bij een complot van
kunstvervalsing en zet hij hun bestaanszekerheid op het
spel met zijn communistische sympathieën. En wanneer in
1940 de eerste bommen op Rotterdam vallen staan beiden
voor onmogelijke keuzes.

‘De roman is een mooi staaltje van ver
weving van historische feiten met fictie.
Met vaart geschreven, maar zeker ook
met warmte.’ **** – De Telegraaf

WOII

titel Nu ik je nooit meer zie isbn 978 94 6068 448 7 prijs € 15,00
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jeugdliteratuur Reeds verschenen

nu in derde druk
Annette Verspoor | De wens in het water
Aisha, Zomer, Jur en Storm vinden in het bos een dagboek uit
1944-45. Het is geschreven door de 11-jarige Karel. Ze lezen
hoe Karel vrienden wordt met Simon, die zich tijdens de
oorlog in een boomhut in het bos schuilhoudt. Plotseling
houdt het dagboek op. Maar hoe gaat het verder met Karel?
En Simon, is hij opgepakt door de Duitsers?
Als de vier op zoek gaan naar de boomhut, ontmoeten ze
een oude man. Hij kent het verhaal van Karel en wil de
kinderen er alles over vertellen.

WOII

 e wens in het water is genomineerd
D
voor de Drentse kinderjury
‘Een prachtig boek voor jonge tieners.
Knap gedaan.’ – Boekhandel Riemer,
Amersfoort

‘De spanning van de oorlog in het boek
zorgt ervoor dat je als lezer soms de
wensen even vergeet, maar aan het einde
van het boek komen deze op prachtige,
ontroerende manier terug.’
– Kinderboekenjuf.nl

titel De wens in het water isbn 978 94 6068 449 4 prijs € 12,99
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Enthousiaste boekhandelaren!

op nummer 1 in de
thriller top 10

NACHTWERK 2021

VARG VEUM OP ZIJN BEST

SIGNEERTOUR

16/11 BOEKHANDEL NIEBORG, WINSCHOTEN
19/11 THE READ SHOP ALMERE-HAVEN
20/11 ISLAND BOEKHOLT, AMSTERDAM
20/11 BOEKHANDEL JASPERS, BADHOEVEDORP
28/11 WINTERFAIR HEINKENSZAND
4/12 DE GANZENVEER, HELMOND
11/12 BOEKHANDEL STUMPEL, ALMERE

Een heerlijk spannend verhaal.
Eenmaal begonnen leg je dit boek
niet makkelijk meer weg!

Poster Sneeuwblind DEF Maassluis.indd 1

Drie van de vier leden van
een rockband zijn
koelbloedig vermoord...

22-10-21 13:49

Poster Gevallen engelen DEF.indd 1

TWEE ZUSSEN IN
DE VOETSPOREN
VAN BAANTJER

22-10-21 13:43

The Read Shop Maassluis

Wil je ook POS-materiaal bestellen? Neem dan contact op met Sara van Gisbergen
via verkoop@uitgeverijmarmer.nl
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Christine Dwyer Hickey
Het smalle land
Medio december hebben een aantal boekhandelaren een
(vooruit)leesexemplaar van Het smalle land ontvangen.
We zijn er namelijk van overtuigd dat jullie net zo enthousiast
zijn over deze titel als wij. Bestel minimaal 3 exemplaren en
ontvang ook een gratis leesexemplaar, een poster (aantal en
formaat naar keuze) en een set boekenleggers. Mail hiervoor
naar verkoop@uitgeverijmarmer.nl
Dalkey Literary Award for Novel of the Year 2020
Shortlisted Irish Book Awards 2019
Irish Independent & Irish Times Book of the Year 2019
Sir Walter Scott Prize for Literary Fiction

‘Rustig, onverbiddelijk en met trefzeker
inzicht heeft onze winnaar niet alleen
de felle ruzies van Edward en Jo Hopper
tot leven weten te w
 ekken, maar ook de
spanningen en de problemen van een
aantal mensen in hun omgeving: van
twee jonge, door de oorlog getekende
jongens tot de vakantievierders die
’s zomers op Cape Cod neerstrijken.’

• Extra promotionele ondersteuning
door subsidie van het Ierse
Letterenfonds
• Grote advertentiecampagne,
zowel online als in print
• POS-materiaal en gratis
leesexemplaren
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Uitgeven Met toegevoegde waarde
Uitgeverij Marmer is een publieksuitgeverij voor
literatuur, poëzie, thrillers, non-fictie, kinderboeken
en cross-overliteratuur. De uitgeverij brengt vooral
Nederlandstalige auteurs, onder wie bekende
bestsellerauteurs en talentvolle debutanten.
Kenmerkend voor de uitgeefprojecten en de auteurs
is de grote kwaliteit van de uitgaven, de heldere
positionering en doordachte marketingcampagnes.
Hiermee onderscheidt Uitgeverij Marmer zich van
andere uitgeverijen.

de Mooiste Boeken zijn van MarMer

Marc van Gisbergen

Karin Dienaar

Hans van den Pol

Sara van Gisbergen

Uitgever

Uitgever

Accountmanager

Junior-uitgever

uitgeverij marmer
Postadres:
Noorderstraat 55
3742 bb Baarn

vertegenwoordiging
Hans van den Pol
hans@uitgeverijmarmer.nl
+31 (0)6 20 24 67 30

Bezoekadres:
Stationsplein 62
3743 km Baarn
+31 (0)6 49 88 14 29

VERKOOP BINNENDIENST
Voor bestellingen
en promotiemateriaal:
Sara van Gisbergen
verkoop@uitgeverijmarmer.nl

info@uitgeverijmarmer.nl
www.uitgeverijmarmer.nl
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vertegenwoordiging in belgië
(vlaanderen)
Elkedag Boeken
Jodenstraat 16
B-2000 Antwerpen
+32 (0)3 345 60 40
info@elkedagboeken.be
De in deze brochure vermelde prijzen,
aantallen pagina’s en verschijningsdata
kunnen in uitzonderingsgevallen
worden gewijzigd.
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