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SAMAR YAZBEK OP WINTERNACHTEN
Op literair festival Winternachten in Den Haag hield de Syrische Samar
Yazbek de Free the Word!-speech. Yazbek ontving eerder de PEN Pinter
Prize, de PEN Tucholsky Award en de Oxfam Novib PEN Award voor
haar boek Vrouw onder vuur. Haar boeken zijn in meer dan 15 talen
verschenen en in 2018 stond Yazbek op de shortlist van de Prix Femina
met haar roman De blauwe pen, een uitgave van Orlando in samenwerking met Oxfam Novib.

BOWIE'S BOEKENKAST WARM ONTHAALD
DOOR BOEKHANDEL EN PERS
We presenteerden Bowie's boekenkast met een Bowie-pubquiz, gemaakt door vertaler René van
Veen, in café De Stad in Utrecht op
de sterfdag van David Bowie. Al
snel volgden positieve besprekingen en zelfs boekhandelsetalages.
A2 poster David Bowie schreefloos keus_Opmaak 1 01-12-19 13:51 Pagina 1

Wat is uw idee van
ultiem geluk?

»Lezen«

We hebben nog enkele ‘Bowie
leest’-posters op voorraad.
Interesse? Mail naar
info@uitgeverijorlando.nl.

DAVID BOWIE

Leo Blokhuis @LeoBlokhuis . 1d
Mooi boek: 100 boeken die Bowie ons
aandraadt te lezen. 100 hoofdstukken
met 100 bijpassende Bowietracks. Mooi.

‘Bowie’s boekenkast werkt minstens even aanstekelijk als de
eindejaarslijstjes: het doet je opnieuw grasduinen in Bowie’s
oeuvre én het nodigt je uit om op
ontdekkingstocht te gaan naar de
boeken die zo’n impact hadden
op zijn leven en kunst. Let’s read.’
– De Standaard

‘Iedere zin gloeit als een kleine ster aan
een rokende, verduisterde, zwijgende
hemel. Deze poëtische geschiedenis
brengt het verwoeste Syrië tot leven.’
– Désanne van Brederode
HARDCOVER | 224 PAG. | € 22,50
ISBN 978 94 93081 18 5

‘De losse stukjes, vol anekdotes
en verrassende dwarsverbanden,
onthullen cumulatief veel over
zijn leven(shouding) en creatieve
proces.’ – Dirk-Jan Arensman in
VPRO Gids Boeken

WOORDEN VAN LOTTE
Half april verscheen Woorden van Lotte, de eerste dichtbundel van
Instagram-dichteres Lotte van der Zwet. Lotte schrijft woorden die
raken, over wat ze voelt en ervaart. Herkenbaar, ontroerend, eenvoudig
en puur.

‘HOOGST
INSPIREREND.’
– Arjan Peters in
de Volkskrant

Lotte komt graag met haar typemachine naar uw boekhandel.
Om voor te dragen uit haar bundel, maar ook om ter plekke gedichten te schrijven voor uw klanten. Interesse? Neem contact
met ons op via info@uitgeverijorlando.nl.

HARDCOVER | 13 X 18 CM | € 23,99
ISBN 978 9493 081 30 7

HARDCOVER | 128 PAG. | € 15,00 | ISBN 978 94 93081 46 8

Annette Oudejans verloor vier familieleden in de Tweede Wereldoorlog. Ze ontdekte dat ze
actief waren geweest in het verzet en schreef er het boek Een familie in het verzet over.
‘De soldaten die mijn oudtante Tilly doodden zagen alleen nog maar de vijand, niet meer
de mens, met familie, kinderen, vrienden... Er werd alleen maar in “wij tegen zij” gedacht.
Daar maak ik me ook weleens zorgen over in de huidige maatschappij, over die verharding.
Haat kan escaleren. De geschiedenis waarschuwt ons daarvoor.’
– Interview Annette Oudejans in De Telegraaf
PAPERBACK | 288 PAG | € 21,00 | ISBN 978 94 92086 67 9
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FROUKJE SANTING
MERAL
DEBUUTROMAN OVER
IDENTITEIT, CULTUUR,
RELIGIE EN VRIJHEID

Een Turks-Nederlandse vrouw zoekt
de balans tussen twee culturen
Meral Kaya is huisarts in een gemengde artsenpraktijk in Amsterdam. Als kind migreerde ze vanuit Centraal-Turkije naar Nederland. Haar ouders
zijn gelovig, maar tijdens haar jeugd werd zelden
over religie gesproken. Meral verbaast zich dan ook
over de toegenomen vroomheid van haar Turkse
landgenoten.
Als arts is Meral vooruitstrevend en open, thuis is ze
echter minder vrijzinnig. Ze laat toe dat haar echtgenoot Bilal hun zoon Ismail terroriseert met zijn
Turkse waarden en normen, waarop Ismail van huis
wegloopt en zich voor korte tijd aansluit bij de islamitische Gülenbeweging.
In een poging vader en zoon te verzoenen haalt
Meral haar zoon over nog eenmaal mee te gaan
naar Turkije. Daar wordt ze gedwongen de balans
te zoeken tussen haar achtergrond en haar overtuigingen.

Met veel kennis van zaken schrijft Froukje
Santing al jaren zeer genuanceerd over de
Turks-Nederlandse cultuur. Haarscherp ziet zij
de verbanden, verhoudingen en gevoeligheden
binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap. Ze
maakt de lezer deelgenoot van deze dillema’s uit
het echte leven.’ – Sinan Can, documentairemaker
en journalist
Froukje Santing (1956) studeerde Wereldreligies in
Leiden en Islam in de Moderne Wereld aan de
Universiteit van Amsterdam. Ze woonde zeventien
jaar in Turkije, waar ze werkte als correspondent voor
NRC Handelsblad en het Radio 1 Journaal. Momenteel
© Chris van Houts

werkt ze als schrijver, publicist en journalist voor o.a.

• Boekpresentatie
• Interviews en lezingen
• Leesexemplaren

De Groene Amsterdammer en Wordt Vervolgd.
Santing publiceerde eerder twee non-fictieboeken.
Meral is haar romandebuut.
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NAYROUZ QARMOUT
DE ZEEMANTEL & ANDERE VERHALEN
Indringende verhalen over het
dagelijks leven in Palestina
Voor De zeemantel & andere verhalen heeft Nayrouz Qarmout zich laten
inspireren door haar eigen ervaringen als opgroeiend meisje in een Syrisch
vluchtelingenkamp en als jonge vrouw in ‘de grootste gevangenis ter wereld’, Gaza. Met haar verhalen creëert zij een adembenemend mozaïek dat
laat zien wat het betekent om Palestijn te zijn.
Of ze nu schrijft over de dagelijkse strijd van dakloze weeskinderen om te
overleven tussen de brokstukken van een gebombardeerde stad, of de culturele spanningen tussen verschillende generaties vluchtelingen in Gaza
laat zien, Qarmout biedt een intieme inkijk in een van de meest veelbesproken en tegelijkertijd meest onbegrepen steden in het Midden-Oosten. Hiermee geeft ze ons een lokaal perspectief op een globaal verhaal: de zoektocht
naar de eigen wortels, naar de meest geliefde plek van allemaal: een thuis.

Nayrouz Qarmout (1984) is een
Palestijnse auteur en activist. Ze is
geboren in Damascus als dochter
van Palestijnse vluchtelingen en
keerde in 1994 terug naar de

De zeemantel schetst een indringend beeld van een bedorven
jeugd: kinderen die “Joden en Arabieren’’ spelen; een meisje dat
wordt afgeleid van haar huiswerk door “een grote mug die raketten lanceert vanuit de lucht’’ [...] Qarmout roept explosieve, aangrijpende beelden
op met haar zelfverzekerde, treffende stijl.’ – The Guardian

Gazastrook, waar ze nog altijd
woont. Momenteel werkt ze bij
het Ministry of Women’s Affairs
om kwesties als gender en
identiteit bespreekbaar te maken

‘Een complexe en diepgaande afspiegeling van Palestina; de verwoestende normaliteit van drone-aanvallen tegen een achtergrond van een
familie-uitje naar zee [… ] Ik kan dit boek niet genoeg aanbevelen.’
– The Literary Addict

Kunst stelt ons in staat na te denken over onze context, over waar we
zijn, wat we zijn, wie we zijn. De zeemantel plaatst zaken in een ander
daglicht zodat we de wereld kunnen begrijpen vanuit een perspectief
waarvan we altijd al hebben geweten dat het er was.’ – Ali Smith

en de politieke en economische
rol van vrouwen te versterken.

• Winnaar van een PEN Translates! Award
• Winnaar van de Herald’s Angels Award tijdens het Edinburgh
International Book Festival
• Genomineerd voor de Edinburgh International Book Festival
First Book Award
• Uitgave i.s.m.

22 JUNI 2020 | GEBONDEN | 12,5 X 20 CM | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 55 0 | € 21,50
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‘Duister en dramatisch [...] een krachtige roman.’
– Publishers Weekly
‘Een even meeslepend als beklemmend verhaal.’

‘EEN AANGRIJPENDE ROMAN [...]
PRACHTIG EN ANGSTAANJAGEND’
– Madeline Miller, auteur van Circe

– Kirkus Reviews, sterrecensie
‘Een belangrijke roman [...] Marens verhaal is indrukwekkend
en verontrustend. Lang nadat je het uit hebt, zal dit prachtige
boek nog door je hoofd spoken.’
– Adriana Trigiani, auteur van Big Stone Gap
‘Een betoverende, hartverscheurende roman.’
– AJ Pearce, auteur van Beste mevr. Bird
‘Een buitengewoon sterke historische roman over
de effecten van religieus extremisme.’ – Bookpage
‘Een aangrijpend verhaal over vrouwen die geen andere
keuze hebben dan onafhankelijkheid.’ – Booklist
‘Een van de beste boeken van het jaar.’
– Good Housekeeping

‘EEN ADEMBENEMENDE
ROMAN’ – Tracy Chevalier,
auteur van Meisje met de parel
8
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KIRAN MILLWOOD HARGRAVE
DE VROUWEN VAN VARDØ
Een adembenemend verhaal over
liefde, angst, obsessie en de kracht
en moed van vrouwen
Op kerstavond 1617 raakt de zee rondom het Noorse eiland Vardø in de greep
van een allesvernietigende storm. De twintigjarige Maren Magnusdatter
moet toezien hoe veertig vissers, onder wie haar vader, haar broer en haar
verloofde, worden verzwolgen door de golven. Nu alle mannen zijn weggevaagd, moeten de vrouwen van het pooleiland zichzelf voortaan zien te redden.
Drie jaar later landt een vreemdeling op hun kust. De streng gelovige Absolom
Cornet komt de orde op het afgelegen eiland herstellen. Hij brengt zijn
jonge Noorse echtgenote, Ursa, met zich mee. Op Vardø, en in Maren, ziet
Ursa iets wat zij nooit eerder heeft gezien: onafhankelijke vrouwen. Maar
Absalom ziet slechts een goddeloze plek, overspoeld door het almachtige
kwaad. Terwijl Maren en Ursa naar elkaar toe groeien, pakken donkere wolken
zich boven hen samen en dreigen Absaloms ijzeren regels de gemeenschap
te vernietigen.
Geïnspireerd op een waargebeurde storm en de daaropvolgende heksenvervolgingen is De vrouwen van Vardø een meeslepend verhaal over liefde,
het kwaad en obsessie.

Kiran Millwood Hargrave (1990) is
afgestudeerd aan de universiteiten
van Oxford en Cambridge. Ze
publiceerde vier poëziebundels en
haar kinderboeken zijn bekroond
met diverse prijzen, waaronder de
Waterstones Children’s Book Prize
en de British Book Awards Children’s
Book of the Year. De vrouwen van
Vardø is haar eerste roman voor
volwassenen.

Voor de lezers van De laatste rituelen van
Hannah Kent en Het huis aan de gouden bocht
van Jessie Burton

OP EEN IJSKOUD, DONKER EILAND
JAGEN MANNEN OP HEKSEN
EN VECHTEN VROUWEN TERUG

© Tom de Freston

The Mercies verscheen in februari in
Engeland en Amerika en belandde meteen op
de bestsellerlijsten
Verschijnt in meer dan 15 landen
in vertaling

• Leesexemplaren
• Boekenleggers
• Leesclubdossier
• Socialmediacampagne
• Advertentie in
De Boekenkrant

27 AUGUSTUS 2020 | PAPERBACK MET FLAPPEN | 15 X 23 CM | 352 PAG. | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 62 8
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LEKKER LEZEN IN DE ZOMER
VOOR SLECHTS 10 EURO
In prijs verlaagd per 1 juli

ZIE APARTE
BROCHURE

NANCY OLTHOFF
DE ACHTBAANTESTER

Voor de lezers van Het Rosie project
Een heerlijk
verhaal over
vriendschap,
hoop en
chocola

Herman van Dusselen, 32 jaar, is ‘een beetje anders’.
Althans, dat zeggen de mensen om hem heen.
Herman speelt met knikkers, maakt het huis grondig
schoon en houdt zich vast aan wat hij kent. Pijnlijke
herinneringen aan vroeger duwt hij weg.
Dat verandert als hij Jeanette ontmoet in een pretpark. De liefde voor de flamboyante suikerspinnenverkoopster drijft hem uit zijn comfortzone en legt
oude wonden genadeloos bloot. Voor het eerst
wordt Herman uitgedaagd de wereld buiten zijn
vertrouwde knikkerkamer te ontdekken. Waagt
Herman zich aan het leven, of blijft hij zich krampachtig vasthouden aan het verleden?

‘Een meeslepende
historische roman.’
– De Boekenkrant

UITGEVERIJ ORLANDO

ANNE OSTBY

UITGEVERIJ ORLANDO

SAYGIN ERSIN

MOMENTEN VAN GELUK

DE PASJA VAN DE KEUKEN

ISBN 978 94 93 081 70 3

ISBN 978 94 93 081 72 7

Een spannende
roman over het
expat-leven

Een fris, vlot en curieus verhaal waarin grote
levensthema’s op haast achteloze wijze
worden voorgeschoteld.’ – Mohammed Benzakour

‘EEN VITAAL DEBUUT
DAT LAAT ZIEN
HOE EEN KLEIN LEVEN
GROOTS KAN ZIJN’
– Christiaan Weijts

‘Een brutaal en
humoristisch
lesbisch comingof-age avontuur.’
– The Guardian

UITGEVERIJ ORLANDO
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TESSA KOLLEN

De hartverwarmende en
ontroerende roman
De achtbaantester is een
tragikomisch verhaal over
rouwverwerking,
anders zijn en loslaten.

UITGEVERIJ ORLANDO

KATE DAVIES

UITGEVERIJ ORLANDO

DE MENTOR

IN HET DIEPE
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MODERNE
KLASSIEKER

EEN VAN DE MOOISTE SPAANSE ROMANS
UIT DE TWINTIGSTE EEUW [...] LAFORETS
ONTROERENDE EN MEESLEPENDE ROMAN
VERDIENT ZEKER EEN PLAATS TUSSEN
DE KLASSIEKERS VAN DE
MODERNE EUROPESE LITERATUUR.
– Carlos Ruiz Zafón, auteur van
De schaduw van de wind

CARMEN LAFORET
NADA

‘Laforets beschrijving van het Barcelona
van de jaren veertig heeft niets aan
kracht en overtuiging ingeboet.’
– The New York Times Book Review
De 18-jarige Andrea verhuist net na de Spaanse
burgeroorlog naar Barcelona en vindt onderdak bij
familieleden die ze al jaren niet heeft gezien. De beklemmende sfeer in het oude huis en het grote
‘niets’ waarin ze terechtkomt, staan in schril contrast
met haar droom om te studeren, de vrijheid te vieren
en onafhankelijk te worden.
Nada is een van de belangrijkste Spaanse romans
van de twintigste eeuw.

Nada doet denken aan Sartre en Camus, maar
dan frisser en levendiger. Door te appelleren
aan intuïtie en gevoel in plaats van aan het intellect
gaat het dieper […] Hoewel Laforet Nada schreef
toen ze pas 23 was, is het boek angstaanjagend
volwassen, droevig en diepgaand [...] Geniaal.’
– Los Angeles Times
‘Een moderne stem, die vrij tot ons spreekt vanuit
de donkerste uren van het fascisme [...] opmerkelijk
wereldwijs.’ – The Independent
‘Nada heeft na meer dan 60 jaar niets van zijn
kracht en originaliteit verloren.’ – The Washington
Post Best Book of the Year

SCHRIJVER
CARMEN LAFORET
(1921 — 2004)

• In meer dan 30 landen verschenen
• In 2021 is Carmen Laforets 100ste
geboortedag en zal haar niet eerder
in vertaling verschenen roman
De nieuwe vrouw verschijnen

MET EEN VOORWOORD VAN
MARIO VARGAS LLOSA

Carmen Laforet (Barcelona 1921 – Madrid 2004)
debuteerde op haar drieëntwintigste met de roman
Nada. Nada werd bekroond met de Premio Nadal en
bereikte een cultstatus, te vergelijken met die van
De avonden in Nederland.

20 AUGUSTUS 2020 | GEBONDEN | 12,5 X 20 CM | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 57 4 | € 22,50
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SLAVENKA DRAKULIC
FRIDA’S BED

KUNSTENAAR
FRIDA KAHLO
(1907 — 1954)

‘Ik heb nooit een droomwereld
geschilderd. Ik schilderde mijn realiteit.’
– Frida Kahlo

Frida Kahlo (1907-1954) is een van de
bekendste kunstenaars ter wereld. De
thematiek van haar schilderijen is ver-

Liefde en pijn zijn de obsessief terugkerende thema’s in het werk van Slavenka Drakulić, en in Frida
Kahlo heeft ze een heldin gevonden die het haar
mogelijk maakt de diepste registers van deze fundamenteel menselijke gevoelens te onderzoeken.

vlochten met haar eigen, overwegend
schrijnende, levensverhaal.
Op zesjarige leeftijd werd ze getroffen
door kinderverlamming waardoor haar

De Mexicaanse schilderes, die 32 operaties onderging – in haar jeugd doorboorde een stalen stang
haar buik, werd haar been verbrijzeld en haar wervelkolom op diverse plekken gebroken – leidde ondanks
de voortdurende en ondraaglijke pijn een intens en
rijk leven. Ze onderhield contacten met enkele van
de meest toonaangevende mensen uit haar tijd –
ze was getrouwd met avant-garde kunstenaar Diego
Riviera en had een affaire met de Russische revolutionair Leon Trotski – en schilderde werken die haar
tot icoon van de 20ste eeuw maakten. Met uiterste
fijngevoeligheid dringt Slavenka Drakulić diep door
in Frida’s wereld van pijn en liefde.

rechterbeen en -voet blijvend werden
misvormd. In 1925 werd de bus waarin
de toen achttienjarige Kahlo door MexicoStad reed, aangereden door een tram.
Een stuk stalen leuning drong haar
lichaam binnen door haar linkerzij en
kwam er langs haar vagina weer uit.
Haar ribben en heup waren gebroken,
net als haar been en ruggengraat, en
haar voet was verbrijzeld. Vele operaties volgden en twee jaar moest ze in
bed blijven, vechtend tegen de pijn.
Toen ze haar sociale leven weer oppakte,
kwam Kahlo in contact met de 21 jaar
oudere, beroemde avant-garde muurschilder Diego Rivera, met wie ze in

UITGEVERIJ ORLANDO

1929 trouwde. Het werd een huwelijk

romanschrijver en essayist. Ze schrijft voor interna-

vol hartstocht, ruzies en affaires.

tionale kranten als The New York Times Magazine,

Frida Kahlo overleed in 1954, een week

Süddeutsche Zeitung en The Guardian. In 2014

na haar 47ste verjaardag. Ze liet een brief-

ontving ze de prestigieuze Preis der Leipziger

je achter met de tekst: ‘Ik hoop dat het

Buchmesse. In Praag werd zij in 2010 uitgeroepen

einde vrolijk is en hoop nooit meer terug

tot een van de invloedrijkste schrijvers van Europa.

te keren.’ Haar levensverhaal werd ver-

Ze woont in Zweden, Oostenrijk en Kroatië. Van
haar verscheen eerder Dora en de Minotaurus.

© Nickolas Muray

• Grote tentoonstelling over Frida Kahlo
najaar 2020 in Drents Museum, Assen
• Tentoonstelling Frida & Diego in
Cobramuseum, Amstelveen in 2021
• Lezingen en studiedagen i.s.m.
kunsthistorica Karin Haanappel

Slavenka Drakulić (1949) is een Kroatische journalist,

filmd, er werden vele boeken over haar
geschreven en haar schilderijen worden
voor miljoenen dollars verkocht.

9 SEPTEMBER 2020 | GEBONDEN | 12,5 X 20 CM | 192 PAG. | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 61 1 | € 21,50
ISBN E-BOOK 978 94 93086 16 7 | CAP E-BOOK € 12,99 | VERTALING HILDA SCHRAA
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SUSANNA CLARKE
PIRANESI
De duizelingwekkende en hypnotiserende
langverwachte nieuwe roman van de
schrijver van de internationale bestseller
Jonathan Strange & Mr. Norrell
Piranesi woont in het Huis. Misschien heeft hij daar altijd al gewoond?
Jonathan Strange & Mr Norrell heeft meer dan vier miljoen lezers meegevoerd in zijn mysterieuze wereld. De roman werd meteen een klassieker
en werd alom geprezen als een van de beste boeken van de 20ste eeuw.
Nu, zestien jaar later, is het eindelijk tijd om het Huis binnen te gaan en Piranesi
te ontmoeten.
Het Huis waarin Piranesi woont is geen gewoon gebouw: de kamers hebben
geen begrenzingen, de gangenstelsels zijn oneindig, langs de muren staan
duizenden en duizenden standbeelden, elk verschillend van de ander. Binnen
het labyrint van zalen wordt een oceaan gevangengehouden; golven beuken
op de trappen, kamers overstromen binnen enkele ogenblikken. Maar Piranesi
is niet bang; hij kent de getijden zoals hij het het patroon van het labyrint
zelf kent. Zijn leven is gewijd aan het leren kennen van het Huis.
Af en toe ziet hij zijn vriend, de Ander, die hij helpt bij zijn onderzoek naar
Grote en Geheime Kennis. Dan beginnen er boodschappen te verschijnen;
alles is niet wat het lijkt. Een vreselijke waarheid komt aan het licht als de
bewijzen zich opstapelen dat er nog iemand anders bestaat, en wellicht een
andere wereld.

Susanna Clarke (1959) is de
schrijver van Jonathan Strange &
Mr. Norrell (2004) die op de longlist
stond van de Man Booker Prize,
werd bekroond met de Hugo Award
en waarvan meer dan vier miljoen
exemplaren werden verkocht.
Het boek werd verfilmd als serie
voor de BBC.

Piranesi is een subliem geschreven en meeslepende historische roman over
magie en verbeelding en zal iedere lezer van de eerste tot de laatste pagina
betoveren.

Clarke beschikt over een wonderbaarlijke verbeeldingskracht, ze is
een meester in het volhouden van het verhaaltempo, en ze weet
hoe ze haar droge humor ten dienste moet stellen van de grote allure die
haar boek uitstraalt.’ – The New York Times

MOGEN JE WEGEN VEILIG ZIJN, JE VLOEREN
ONGESCHONDEN EN MAG HET HUIS
JE OGEN VULLEN MET SCHOONHEID

© Sarah Lee

Voor lezers van Madeline Miller,
J.K. Rowling en Neil Gaiman
Verschijnt in meer dan 16 landen

23 SEPTEMBER | GEBONDEN | 12,5 X 20 CM | 304 PAG. | € 22,50 | NUR 302 | ISBN 978 94 93081 68 0

• Leesexemplaren
• Boekenlegger
• Leesclubdossier
• Socialmediacampagne
• Advertentie in
De Boekenkrant
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VERSCHIJNEN
* reeds aangeboden

MEI
Joanna Glen – De andere helft van
Augusta Hope*
Jean Rhys – De wijde Sargassozee*
Heidi Sopinka – De taal der dieren: het
woordenboek*
JUNI
Nancy Olthoff – De achtbaantester
Nayrouz Qarmout – De zeemantel & andere
verhalen
JULI
Kate Davies – In het diepe (midprice)
Saygin Ersin – De pasja van de keuken
(midprice)
Tessa Kollen – De mentor (midprice)
Anne Ostby – Momenten van geluk (midprice)

kiran millwood hargrave

De vrouwen van

vaRDØ

AUGUSTUS
Carmen Laforet – Nada
Kiran Millwood Hargrave – De vrouwen van
Vardø

Uitgeverij Orlando bv
Middenweg 82a
1097 BS Amsterdam
www.uitgeverijorlando.nl
info@uitgeverijorlando.nl
Ingrid Meurs
ingridmeurs@uitgeverijorlando.nl
Jacqueline Smit
jacquelinesmit@uitgeverijorlando.nl

Verkoop Nederland
New Book Collective
Rutger Vos, Niels Koemans,
Eveline van der Made,
Maarten Richel
Silodam 119
1013 AS Amsterdam
+31 (0)20 226 02 38
verkoop@newbookcollective.com
www.newbookcollective.com

Verkoop & Publiciteit België
Elke Dag Boeken
Jodenstraat 16, B-2000 Antwerpen
www.elkedagboeken.be
tel +32 (0)3 3456040
Elianne Nijborg elianne@elkedagboeken.be
Sophie Verbist sophie@elkedagboeken.be
Suzy Mertens suzy@elkedagboeken.be
Pieter Boschmans pieter@elkedagboeken.be

Vormgeving catalogus Joyce Zethof

SEPTEMBER
Susanna Clarke – Piranesi
Slavenka DrakuliĆ – Frida's bed
Froukje Santing – Meral

