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Roman over het leven van de Joodse grafica Fré Cohen (1903-1943).

• Etalagemateriaal beschikbaar
• Tentoonstelling in museum Het Schip in Amsterdam
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‘Gedurfd en kwetsbaar.’ – Kluun
‘Dit zou iedere scholier voor de lijst moeten lezen. Als je jongeren
wilt laten zien hoe lekker het is om Nederlandse literatuur te lezen,
is dit boek dé manier.’ – AD / Mezza
‘Het bewijs dat de Nederlandse literatuur springlevend is. Rauw maar
ook grappig en ontroerend. In één ruk uitgelezen!’ – Olaf Tigchelaar,
boekhandel Kramer en Van Doorn, Zeist

BEKROOND MET DE COSTA PRIZE
‘Een juweeltje [...] in het prachtige sprookje met bitterzoete
ondertoon zijn kundig thema's als seksualiteit, milieu en
kolonialisme verwerkt.' – NBD Biblion

‘Een fantastisch debuut. Origineel, eigentijds, vlot geschreven. En met
humor.’ – Anthoni Fierloos, boekhandel Paard van Troje, Goes
‘Een turbulente en bij vlagen zeer humoristische roman.’
– Gerda Aukes, boekhandel Den Boer, Baarn
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VERSCHIJNT JANUARI
TINEKE HENDRIKS
DE ZEE, DE ZEE ALLEEN

NIEUWE EDITIE
EEN OPSOMMING VAN
TEKORTKOMINGEN

‘De zee, de zee alleen is een roman waar de gretigheid van afspat.
Geschreven met dezelfde toewijding en energie als waarmee Betzy
Akersloot-Berg de zee schilderde.’ – Vonne van der Meer

‘Een sublieme opsomming. Prachtig. Meer wil ik er eigenlijk niet
over zeggen. Hoe minder je weet hoe meer het je overrompelt,
maar ik kan iedereen aanraden dit boek met spoed te lezen. Het
ontroerde me, maakte me regelmatig aan het lachen, en ik was
vooral verrast door de dingen die Ine niet schreef en die er daardoor toch stonden. Ik vrees dat dit boek een regelrechte hit wordt
en dat gun ik de schrijfster zeer. En ik hoop ook dat het nooit
verfilmd wordt. Daar is het boek namelijk veel te goed voor.’
– Youp van ’t Hek in de VARAgids

• Tentoonstelling in het Tromp’s Huys op Vlieland

VIERDE DRUK | VERSCHIJNT JANUARI 2022

Sprankelende roman over het leven van de Noors-Nederlandse kunstenares
Betzy Akersloot-Berg, die in haar eentje in de negentiende eeuw langs de
Europese kusten zwerft, van de Noordkaap naar Napels en weer terug, om
de zee te schilderen.
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ANNA VAN DER KRUIS

821 MENSEN DIE ER OOK TOE DOEN

‘Het is mijn rouwboek. Een verslag van een depressie. Toen ik daar
middenin zat, zag ik vooral wat er niet goed was, wat niet mooi was of
niet klopte. Het werken aan dit boek heeft mij getroost, omdat ik er
meerstemmigheid in vond. Nuance. Heelheid.’ – Anna van der Kruis

Een literaire diavoorstelling over
eenzaamheid in de stad

Voor wie zichzelf wel eens verliest in het verdriet
van anderen. Voor wie het soms moeilijk vindt onderscheid te maken tussen de pijn om een dode
vader, het verhaal van een buurvrouw of een detail
uit de krant. Voor wie zich niet altijd weet te verhouden tot de volheid in zijn of haar hoofd. Zijn we
meer dan alle beelden die we op een dag voorbij
zien komen? Meer dan een som van wat er om ons
heen gebeurt?
821 mensen die er ook toe doen is een aaneenschakeling van portretten. Mensen die hun zwaarte
dapper dragen, die niet van koude kroketten houden, die in hun eentje door de regen fietsen en die
besluiten dat het mooi is geweest, op een vliegtuig
stappen of hun middelvinger opsteken. Die keuzes
maken of dat op zijn minst proberen, elk op hun
eigen manier.

Dit is een boek zoals ik graag lees. Zorgvuldig schrijven vraagt zorgvuldig lezen. Niets
staat er zomaar. Het is een labyrint met onverwachte doorkijkjes en sluipwegen. Zoals een polaroidfoto zich ontwikkelt, zo komt al lezend een
hele wereld tot stand.
Het noodlot wordt eerder met verbazing geobserveerd dan met veel vertoon beleefd. De moed
erin houden, dat is wat deze mensen dan maar
doen. De moed er maar in houden, met meer dan
dat kan een schrijver je eigenlijk niet helpen.’
– SPINVIS

Anna van der Kruis (Heeze, 1981) studeerde aan de
schrijfopleiding in Utrecht. Ze werkte vijftien jaar als
© Renate Beense

theatermaker bij productiehuizen en festivals. Daar-
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naast coacht ze jonge muzikanten en choreografen,
ontwikkelt en geeft ze cursussen nieuwe kunstkritiek, publiceert ze regelmatig op shortreads.nl
en schrijft ze in opdracht portretten.
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• Voorpublicatie
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JENNIFER SAINT
ELEKTRA

Indrukwekkende hervertelling van de
Griekse mythologie

Drie vrouwen, verstrikt in een eeuwenoude vloek.
Als Clytemnestra met Agamemnon trouwt, negeert ze de verraderlijke
geruchten over zijn familielijn, het Huis van Atreus. Maar wanneer haar
zus door de roekeloze Paris naar Troje wordt gebracht en Agamemnon
aan de vooravond van de Trojaanse oorlog Clytemnestra op de meest
onvoorstelbare manier verraadt, moet zij wel de confrontatie aangaan
met de vloek die hun familie al zo lang teistert.
In Troje heeft prinses Cassandra de gave van profetie, maar ze draagt zelf
ook een vloek met zich mee: niemand zal ooit geloven wat ze ziet. Wanneer haar wordt getoond wat er met haar geliefde stad zal gebeuren
wanneer Agamemnon en zijn leger arriveren, is ze niet in staat om de
tragedie te stoppen.
Elektra, de jongste dochter van Clytemnestra en Agamemnon, wil alleen
maar dat haar geliefde vader terugkeert van de oorlog. Maar kan ze ontsnappen aan de bloedige geschiedenis van haar familie, of is ook haar lot
verbonden met dood en geweld?

Jennifer Saint studeerde klassieke
talen aan Kings College in Londen
en werkte daarna dertien jaar
als docent. Ariadne, haar
debuutroman, verscheen in vele
landen in vertaling.

Een episch verhaal [...] prachtig geschreven hervertelling van de
Griekse mythe [...] meeslepend vanaf de eerste pagina.’
– The Bookseller

Voor de lezers van Een lied voor Achilles,
Circe en Ariadne

NIEUWE PAPERBACKEDITIE
VAN INTERNATIONALE
BESTSELLER

EEN ONVERGETELIJKE ROMAN
OVER VROUWEN IN DE KLASSIEKE OUDHEID
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GENEVIEVE GORNICHEC
HET HART VAN DE HEKS

Feministische hervertelling van de
Noorse mythologie

Wanneer een verbannen heks verliefd wordt op de legendarische god
van chaos en leugens Loki riskeert ze de toorn van de goden.
Angrboda’s verhaal begint waar de meeste heksenverhalen eindigen: met
een verbranding. Als straf van Odin voor het delen van haar toekomstvisioenen met de verkeerde mensen, laat het vuur Angrboda gewond en
krachteloos achter, en ze vlucht naar de verste uithoeken van een afgelegen bos. Daar wordt ze gevonden door een man die zich ontpopt als de
schelm Loki, en haar aanvankelijke wantrouwen jegens hem groeit
schoorvoetend uit tot een diepe en blijvende liefde.

Genevieve Gornichec studeerde
geschiedenis aan de Universiteit

Hun verbintenis brengt het belangrijkste in haar lange leven voort: drie
eigenaardige kinderen, ieder met een geheime lotsbestemming, die ze
graag aan de rand van de wereld wil grootbrengen, veilig verborgen voor
Odins alziende oog. Maar terwijl Angrboda langzaam haar profetische
krachten terugkrijgt, komt ze erachter dat haar leven – en het bestaan
van de mensheid – in gevaar is.

van Ohio in de Verenigde Staten.
Haar bestudering van IJslandse
sagen en Noorse mythologie
vormde de inspiratie voor haar
debuutroman Het hart van de heks.

Aangrijpend, beeldend, vreugdevol en hartverscheurend. Gornichecs
proza is even lyrisch als woest, net als haar heldin.’
– New York Journal of Books
‘Een feministische hervertelling van de Noorse mythen rond Ragnarök
[…] een verhaal van tederheid en verraad, vriendschap en loyaliteit,
familie en monsters, het begin en het einde.’ – Booklist (starred review)

‘DIT BOEK VERDIENT HET
OM EEN KLASSIEKER TE WORDEN.’
– Library Journal (starred review)
8
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‘Gornichecs betoverende verhaal blaast leven in een van de minder
bekende personages uit de Noorse mythologie en verdiept zich in de
complexiteit van Angrboda en de moeite die ze doet om zowel liefde
als wraak te krijgen.’ – Publishers Weekly (starred review)

• Advertentie in de Boekenkrant
• Boekenleggers
• Socialmediacampagne
• Voor de liefhebbers van de Netflix-serie
Vikings en Neil Gaimans Noorse goden
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ISBN 978 90 831 714 7 0
€ 23,99
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SARAH WINMAN
STILLEVEN

STILLEVEN

In 1944, terwijl de geallieerde troepen optrekken en om hen heen de
bommen neerkomen, ontmoeten twee onbekenden elkaar in de verwoeste wijnkelder van een Toscaanse villa. Ulysses is een jonge Britse soldaat, en Evelyn een kunsthistorica – en mogelijk spionne – van in de zestig.
Ze is naar Italië gekomen om schilderijen uit de puinhopen te redden en
haar herinneringen aan de keer dat ze E.M. Forster ontmoette en haar
hart werd gestolen door een Italiaans dienstmeisje, opnieuw te beleven
in een kamer met uitzicht in Florence.
Onverwacht herkennen deze twee mensen in elkaar een verwante ziel, en
de dingen die Evelyn vertelt over waarheid en schoonheid planten een
zaadje in Ulysses’ geest dat het verdere verloop van zijn leven en dat van
de mensen die hem liefhebben in de volgende vier decennia zal bepalen.

Sarah Winman groeide op in Essex.
Ze volgde een acteursopleiding en
speelde onder andere in The
Discovery of Heaven, met Jeroen
Krabbé. Momenteel woont Sarah

In deze hartverwarmende roman deelt Winman ideeën over
vriendschap, liefde, kunst en verbondenheid […] Het valt niet
mee om je een lezer voor te stellen die niet weg zal zijn van Winmans
personages en hun gekkigheid, zoals de oude Cressy, die zich laat
adviseren door een boom, en de blauwe papegaai Claude, die misschien wel de reïncarnatie van Shakespeare is.’ – Booklist

STIL
LEVEN

‘Dit heerlijke boek is een ongegeneerde viering van de liefde in al
haar verschijningsvormen. Liefde voor kunst, liefde voor onbekenden, liefde voor een glas goede Italiaanse wijn en een kom pasta die
precies genoeg gezouten is om naar de zee te smaken. Liefde voor
verhalen. Liefde voor de liefde.’
– Rachel Joyce, schrijfster van De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry

© Patricia Niven

SARAH
WINMAN

SARAH
WINMAN

‘Vol mooie passages over kunst, relaties en
de allesovertreffende schoonheid van Toscane […]
een lofzang op liefde en kunst.’ – Publishers Weekly
10

Een prachtig verhaal over mensen die worden
samengebracht door liefde, oorlog, kunst,
overstromingen… en de geest van E.M. Forster

Winman in Londen. Ze debuteerde
als romanschrijver met Toen god
een konijn was, gevolgd door
Het laatste jaar van Marvellous
Ways en De blikman.

• Leesexemplaren
• Socialmediacampagne
• Ansichtkaarten
• Voorpublicatie in
de Boekenkrant
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MICHAELA CARTER

LEONORA IN HET OCHTENDLICHT
Meeslepende historische roman over de
tragische liefde tussen twee kunstenaars

1937. Leonora Carrington is een twintigjarige Britse vrouw die droomt van
onafhankelijkheid als ze Max Ernst ontmoet, een oudere, getrouwde
kunstenaar wiens surrealistische werk Europa in de ban houdt. Ze volgt
hem naar Parijs, naar de bruisende wereld van ateliers en cafés waar de
visionairs van de surrealistische beweging – zoals André Breton, Pablo
Picasso, Lee Miller, Man Ray en Salvador Dalí – de conventionele benaderingen van kunst en leven uitdagen.
Geïnspireerd door hun vrijheid begint Leonora te experimenteren met
haar eigen schilderijen, vertaalt ze levendige verhalen uit haar jeugd naar
het schilderslinnen en krijgt ze erkenning onder haar eigen naam. Het is
een tijdperk van onbegrensde mogelijkheden – totdat de dreiging van
de oorlog over Europa trekt en er krantenkoppen verschijnen waarin Max
en de zijnen als ‘entartet’ worden bestempeld, wat leidt tot zijn arrestatie en
gevangenschap. Wanneer de bezetting zich uitbreidt over het platteland,
vecht Leonora tegen angstaanjagende omstandigheden om te overleven,
waarbij de demonen in haar eigen hoofd haar dreigen te overstemmen.

Michaela Carter studeerde
Creative Writing en is eigenaar
van een onafhankelijke boekwinkel in Prescott, Arizona. Haar
poëzie is tweemaal genomineerd
voor de prestigieuze Pushcart
Prize. Leonora in het ochtendlicht

Carter heeft een enorm meeslepend historisch verhaal geschreven
over een tragische liefde, over de vastberaden wil te overleven,
het heiligdom van de kunst, en de evolutie van een muze tot een kunstenares met een krachtig provocerende feministische verbeeldingskracht.’ – Booklist (starred review)
‘Een zeer bevredigende historische roman over liefde, kunst en oorlog
[…] prachtige bespiegelingen over het vrouwelijk kunstenaarschap.’
– Kirkus Reviews

‘Carter roept de bohemienachtige intriges op van het artistieke
Parijs van voor de Tweede Wereldoorlog in haar meeslepende
verhaal over Leonora Carringtons tumultueuze affaire met
de gevierde kunstenaar Max Ernst.’
– C.W. Gortner, auteur van Mademoiselle Chanel
12
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‘Michaela Carters opleiding als dichteres en kunstenares schemert
door vanaf de eerste bladzijde van deze levendige, prachtige roman.
Verteld met alle wilde magie en mysterie van de surrealisten zelf, belicht Leonora in het ochtendlicht onbevreesd het leven en werk van
een formidabele kunstenares.’
– Whitney Scharer, auteur van Het gouden uur

is haar debuutroman.

• Leesexemplaren
• Ansichtkaart
• Socialmediacampagne
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PAPERBACK
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SILVINA OCAMPO

CHARLOTTE PERKINS GILMAN

VERGETEN REIS

HET GELE BEHANG EN ANDERE VERHALEN
‘Silvina Ocampo is een van onze
beste schrijvers. Haar verhalen zijn
ongeëvenaard.’ – Jorge Luis Borges
Silvina Ocampo is een van de meest originele en
iconische auteurs uit Argentinië. In deze achtentwintig magisch-realistische verhalen beschrijft
Ocampo het leven van jonge meisjes, hun vriendschappen, hun eenzaamheid en hun pogingen om
de wereld te begrijpen. De jeugd die Ocampo beschrijft is niet onschuldig en lieflijk, integendeel.
Haar wereld wordt bevolkt door wrede, soms zelfs
moordzuchtige kinderen, kinderen die niet willen
opgroeien, kinderen die bij wijze van spreken oud
geboren zijn.
In deze subtiele verhalen onderzoekt Silvina Ocampo
de werking van het geheugen, de aard van familiebanden en de onzekerheden van de liefde.

Ik ken geen andere schrijver die beter in
staat is de magie te vangen van de dagelijkse rituelen, en het verboden of verborgen gezicht
te tonen dat onze spiegels ons niet laten zien.’
– Italo Calvino

MET EEN NAWOORD VAN
ANNELIES VERBEKE
FEBRUARI
HARDCOVER
144 PAG.
12,5 X 20 CM
NUR 302
ISBN 978 90 832 067 3 8
€ 18,50
OORSPRONKELIJKE TITEL VIAJE OLVIDADO
VERTAALD DOOR JACQUELINE VISSCHER
ISBN E-BOOK 978 90 832 067 4 5
CAP E-BOOK € 14,99
OMSLAGONTWERP MARISKA COCK
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‘Weinig schrijvers hebben oog voor de kleine
gruwelijkheden in het dagelijks leven; nog minder zien het wonderlijke in het leven van alledag.
Naast Silvina Ocampo kan ik geen enkele schrijver bedenken die, in welke tijd of welke taal dan
ook, beide met zoveel wijsheid en verfijnde humor
heeft opgetekend.’ – Alberto Manguel

Nieuwe vertaling van Het gele behang
en niet eerder verschenen verhalen

Charlotte Perkins Gilman is beroemd geworden met
haar klassieke, huiveringwekkende verhaal ‘Het gele
behang’, dat is gebaseerd op haar eigen worsteling
met een postnatale depressie. In het verhaal raakt
een jonge moeder in de ban van het gele behangpatroon op haar kamer, waarin ze een verplichte rustkuur ondergaat, en verliest langzaam haar verstand.
De publicatie van ‘Het gele behang’ in 1892 veroorzaakte grote opschudding in de literaire en medische
wereld, en dreunt nog steeds lichtjes na.
Naast het titelverhaal bevat dit boek twaalf korte verhalen waarin Perkins Gilman op humoristische en
scherpzinnige wijze de traditionele plaats van de
vrouw in de maatschappij onderzoekt. Voor Perkins
Gilman stond vast dat niet alleen vrouwen maar ook
mannen en kinderen zouden profiteren van het
doorbreken van de vaste rolpatronen. Leidraad in al
haar verhalen is de gelijkwaardigheid tussen man en
vrouw.

Ik had nog nooit zoiets gelezen. Ik had geen
idee dat het mogelijk was om in zo’n zuivere,
onderkoelde stijl te schrijven; ik had geen idee
dat het mogelijk was om zo te schrijven over onderdrukking, ziekte, waanzin, huwelijk.’
– Maggie O’Farrell in The Guardian

INTERNATIONALE
HERONTDEKKING

‘De wereld is klaar voor deze mix van het krankzinnige van Angela Carter met de originaliteit
van Clarice Lispector.’ – LitHub

Silvina Ocampo (1903-1993) werd geboren in

Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) was behalve

Buenos Aires. Haar debuut Vergeten reis verscheen

schrijfster ook een prominent Amerikaans sociologe

in 1937. In 1940 trouwde ze met Adolfo Bioy Casares.

en feministe. Naast fictie en poëzie schreef ze es-

Silvina Ocampo ontving de Premio Municipal de

says over de sociaal-economische positie van de

Poesía en de Premio Nacional de Poesía.

vrouw en gaf lezingen in binnen- en buitenland.

MAART
HARDCOVER
160 PAG.
12,5 X 20 CM
NUR 302
ISBN 978 90 832 067 5 2
€ 20,00
OORSPRONKELIJKE TITEL THE YELLOW WALLPAPER
VERTAALD DOOR TJADINE STHEEMAN
ISBN E-BOOK 978 90 832 067 9 0
CAP E-BOOK € 14,99
OMSLAGONTWERP MARISKA COCK
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JONNY THOMSON

JUDITH SCHUIL

MINIFILOSOFIE

VROUWEN VAN UTRECHT

Een klein boek met grote ideeën

Cultuurhistorische wandelgids

Eerste deel in nieuwe serie
wandelgidsen

Jonny Thomson doceert filosofie aan Oxford University
en onderhoudt het populaire Instagram-account Mini

Wat zegt Camus over rebellie? Wat vindt Montagne
van memento mori? En wat stelt Fanon over zwart
existentialisme? Docent filosofie Jonny Thomson
doet Sun Tzu’s strategie bij bordspellen uit de doeken,
vat Freuds ideeën over onze ‘doodsdrift’ samen,
vertelt waarom De Beauvoir het moederinstinct als
een mythe beschouwde, legt uit dat je als je een
gezellige avond wilde hebben Schopenhauer beter
niet kon uitnodigen en trakteert ons op nog veel
meer dat onze kennis verrijkt (en ons op andere gedachten kan brengen).

APRIL
HARDCOVER
304 PAG.
15 X 15 CM
NUR 730
ISBN 978 90 832 067 6 9
€ 20,00
OORSPRONKELIJKE TITEL MINI PHILOSOPHY
A SMALL BOOK OF BIG IDEAS
VERTAALD DOOR RENÉ VAN VEEN
OMSLAGONTWERP MARISKA COCK
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Het pakkende, intelligente en zeer leerzame
Minifilosofie bevat uiteenlopende voorproefjes van de wijsgerige denkbeelden over het bestaan, de geest en de wereld om ons heen. Stuk
voor stuk voedzame hapjes filosofie die de eetlust aanwakkeren.’ – David Mitchell

Inclusief plattegrond en
veel foto’s

JUDITH SCHUIL

Judith Schuil (1956) studeerde sociologie der nietwesterse volken in Leiden. Zij schrijft teksten voor

Verschijnt 8 maart,
Internationale Vrouwendag

© Chris van Houts

Verschijnt voor
de Maand van de Filosofie

VROUWEN
VAN
UTRECHT

Voor wandelaars en
leunstoelreizigers

© Tanya Sadowski

humoristische en provocatieve posts.

CULTUURHISTORISCHE WANDELGIDS

In levendige en kleurrijke beschrijvingen komt de
stad Utrecht en de grote rol die vrouwen er hebben
gespeeld tot leven.

Philosopy (@philosopyminis) waar hij uiteenlopende
filosofische ideeën bespreekt door middel van korte,

VROUWEN VAN UTRECHT

Vrouwen hebben eeuwenlang een veelzijdige en
belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling
van de stad Utrecht. Op religieus gebied, in de handel, in dienstbare beroepen, als wetenschapper, als
schrijver of als kunstenaar.
In deze cultuurhistorische wandelgids neemt stadsgids Judith Schuil de lezer mee in de voetsporen
van Belle van Zuylen, Anna Maria van Schuurman,
Ina Boudier-Bakker, kluizenaar zuster Bertken, verzetsstrijder Truus van Lier en vele andere bekende
en minder bekende Utrechters. Bovendien lopen
we langs beelden van vrouwelijke kunstenaars,
sporen van hekserij in de stad en van de Spaanse
overheersing, en natuurlijk het Utrechtse icoon
nijntje.

Waarom houden mensen van griezelfilms? Kunnen
we erop gokken dat God bestaat? Waarom vinden
we pijn lang niet zo fijn als plezier? En wanneer
houdt een eend op een eend te zijn? Minifilosofie is
een boeiende staalkaart van de antwoorden op tal
van levensvragen, gegeven door heel wat grote
geesten uit de geschiedenis van de mensheid en
nog altijd relevant.

JUDITH SCHUIL

Mini-essays over de ideeën van Plato,
Nietzsche, Arendt, Murdoch,
De Beauvoir en vele anderen

tijdschriften, organisaties en particulieren, en is nu
vrijgevestigd onderzoekster. Vrouwen van Utrecht
komt voort uit haar werk als stadsgids in Utrecht.
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REEDS AANGEBODEN | JANUARI 2022 | HARDCOVER

‘Een verhaal over de grote thema’s in het leven,
over liefde, eenzaamheid en dood. Clarkes labyrint
zal de lezers overweldigen en haar hoofdpersonage zal hun harten veroveren.’ – De Standaard
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ANNE WEBER
ANNETTE, EEN HELDINNENEPOS
• Winnaar Deutscher Buchpreis 2020
• Auteursbezoek i.s.m. het Goethe Instituut

REEDS AANGEBODEN | FEBRUARI | HARDCOVER | 224 PAG.
12,5 X 20 CM | NUR 302 | ISBN 978 90 831 468 6 7 | € 23,99

224 PAG. | 12,5 X 20 CM | NUR 302 | ISBN 978 90 83104 30 0
€ 21,99 | VERTAALD DOOR GEERTJE LAMMERS

OORSPRONKELIJKE TITEL ANNETTE EIN HELDINNENEPOS
VERTAALD DOOR ANNE FOLKERTSMA

REEDS VERSCHENEN | PAPERBACK, TWEEDE DRUK | 304 PAG.
12,5 X 20 CM | NUR 302 | ISBN 978 90 831714 2 5 | € 21,50
VERTAALD DOOR JACQUELINE SMIT

9 789083 146867

ALICE TARBUCK
EEN BETOVERING IN DE NATUUR
Een jaar leven met de natuur, met de seizoenen, met de
maan – inclusief spreuken en rituelen

REEDS AANGEBODEN | APRIL 2022 | PAPERBACK | 336 PAG. | 14 X 21,5 CM
NUR 725 | ISBN 978 90 831 663 8 4 | € 23,99
OORSPRONKELIJKE TITEL A SPELL IN THE WILD | VERTAALD DOOR SASKIA
PETERZON-KOTTE EN JACQUELINE SMIT

9 789083 166384

• Met een nawoord van Joanna Lumley
REEDS AANGEBODEN | JANUARI 2022 | HARDCOVER
224 PAG. | 12,5 X 20 CM | NUR 302 | ISBN 978 90 831 663 3 9
€ 23,99 | VERTAALD DOOR M. LINDENBURG

Een bruisende historische roman over twee
sterke en onvergetelijke vrouwen, over slavernij,
vriendschap en verraad, gesitueerd in prekoloniaal Ghana.
REEDS VERSCHENEN | PAPERBACK, TWEEDE DRUK | 256 PAG.
12,5 X 20 CM | NUR 302 | ISBN 978 90 831 714 3 2 | € 20,00
VERTAALD DOOR ANNELIES DE HERTOGH EN ELS DE ROON HERTOGE

9 789083 166339
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JANUARI
Rita Mae Brown – Rubyfruit Jungle*
Tineke Hendriks – De zee, de zee alleen*
Vita Sackville-West – Een gelaten leven*
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Madeline Miller – Circe (paperback)
Charlotte Perkins Gilman – Het gele behang en
andere verhalen
Judith Schuil – Vrouwen van Utrecht
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APRIL
Michaela Carter – Leonora in het ochtendlicht
Alice Tarbuck – Een betovering in de natuur*
Jonny Thomson – Minifilosofie
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Genevieve Gornichec – Het hart van de heks
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