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# koo pn u e e n bo ek
# steu nj e b o e k handel
De boekhandel is het hart en de ziel van je
leefomgeving.
Een schatkamer vol kunst, kennis en avontuur.
En de mensen die er zo aandachtig werken,
wijzen je de weg in een wereld die door en door
aantrekkelijk wordt.
Die gidsen heb je nodig.
– Thomas Verbogt
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mei

‘Heel bijzonder. Op iedere pagina
voel je de donkere, machtige aanwezigheid
van de zee.’ Raynor Winn, auteur van Het zoutpad

Off the record
‘Ik was volledig gegrepen door deze roman, Stonex sleept je een betoverende wereld in.
De zee en de lucht, dat is alles wat de vuurtorenwachters zien, dag in dag uit. Prachtige
beschrijvingen van een onwerkelijk geïsoleerde wereld. En steeds is de spanning tastbaar: wat is er op oudejaarsavond 1972 gebeurd? Stapje voor stapje kom je dichter bij de
waarheid.’ ns

fictie · mei

emma stonex

© melissa lesage

De lichtwachters
Cornwall, oudejaarsavond 1972: een boot legt aan bij de
vuurtoren om de drie lichtwachters af te lossen. Maar de
toegangsdeur is afgesloten en de toren blijkt leeg. Een
tafel is gedekt voor een niet-genuttigde maaltijd. Het
logboek van de eerste wachter beschrijft een storm die
rond de toren raast – maar de lucht is de hele week helder geweest. De klokken staan allemaal stil op 8:45. De
wachters worden nooit gevonden.
Twintig jaar later krijgen hun vrouwen bezoek van een
schrijver, die vastbesloten is de waarheid achter de vermissing te achterhalen. Wisselend tussen de verhalen
van de vrouwen en het perspectief van de wachters tijdens hun laatste weken in de vuurtoren, komen lang
verborgen geheimen aan het licht. De lichtwachters is een
adembenemende roman over obsessie en isolatie, werkelijkheid en illusie.

• grote nieuwe literaire stem
• verschijnt in 25 landen
• waargebeurd
• socialmediacampagne met
boektrailer
• POS-materiaal voor de boekhandel
• vooruitexemplaren



waargebeurd

vermissing

engeland

emma stonex werkte als redacteur
voordat ze fulltime schrijver werd. Ze
woont in Bristol met haar gezin. De
lichtwachters is haar debuutroman,
die ze baseerde op de vermissing van
drie vuurtorenwachters in Schotland
in 1900.

mysterie

mei 2021 | € 22,99 | omplakte band | 13,5 x 21 cm | 336 blz. | oorspronkelijke titel
The Lamplighters | vertaling Niek Miedema en Harm Damsma | nur 302
omslag Studio Jan de Boer | ebook isbn 9789046826737 | isbn 9789046826720
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Topeconoom biedt een blauwdruk voor
een nieuw sociaal contract

Off the record
‘Ook in dit boek gaat het over corona, júíst in dit boek, want door covid-19 zijn de ernstige tekortkomingen in samenlevingen wereldwijd scherper aan het licht getreden. Zo
ervaren mensen met tijdelijke arbeidscontracten in de coronacrisis nog meer de kloof
tussen arm en rijk die in de afgelopen decennia steeds groter is geworden. Maar volgens Minouche Shafik hebben we nu de kans om tot een eerlijker sociaal contract te
komen. Het tij is gunstig: we lijken het huidige neoliberalisme in bepaalde mate achter
ons te willen laten.’ TvL

non-fictie · mei

m i n o uc h e s h a fi k

Samen
Een nieuw sociaal contract voor de 21e eeuw
Het sociaal contract (de relatie tussen overheid en burgers, maar ook die tussen burgers) vormt de basis van
een samenleving; van politieke instellingen en rechtsstelsels, van gezinnen en gemeenschappen, van welzijn
en welvaart. Het huidige sociaal contract staat onder
druk. Grote veranderingen in technologie, demografie
en klimaat transformeren onze wereld ingrijpend, met
gevolgen voor inkomensverschillen, gendergelijkheid,
onderwijs, gezondheidszorg en werk.
Minouche Shafik draagt de bouwstenen aan voor een
nieuw sociaal contract, waarin meer onze onderlinge afhankelijkheden worden onderkend, meer in mensen
wordt geïnvesteerd, maar ook meer van individuen
wordt verwacht. Samen is een hoopvol boek, dat laat zien
hoe we samen verder kunnen bouwen aan een ruimhartige en inclusieve samenleving.

minouche shafik is directeur van de
London School of Economics and Political Science. Ze was vicepresident
van de Wereldbank en bekleedde
hoge posities bij het imf en de Bank
of England.

• een van ’s werelds invloedrijkste economen
• hoogst actueel maatschappelijk vraagstuk
• auteur beschikbaar voor interviews

‘Een belangrijke bijdrage op een
scharnierpunt in de geschiedenis.’
Ursula von der Leyen, voorzitter Europese Commissie



corona

neoliberalisme

sociaal contract

economie

mei 2021 | € 24,99 | paperback | 15 x 23 cm | 288 blz. | oorspronkelijke titel
What We Owe Each Other | vertaling Rob Hartmans | nur 747 mens en maatschappij
omslag Rouwhorst + Van Roon | ebook isbn 9789046826836 | isbn 9789046826799

9

Meeslepend verhaal
over de onderdrukking
van Tibet door China

Off the record
‘Een fascinerende moderne geschiedenis van Tibet, door de
ogen van de Tibetanen zelf. Een hoofdpersoon volg je het
hele boek door: prinses Gonpo, die elke keer opnieuw haar
rug recht. Haar leven staat symbool voor de strijd van de Tibetanen. Net als je denkt dat je alles wel hebt gehad, blijkt de
strijd nog lang niet gestreden. Een van de beste boeken die ik
dit jaar heb gelezen.’ MvL

non-fictie · mei

b a r b ar a d e m ic k

De laatste prinses
1958, Ngawa, Tibet: Als de zevenjarige Gonpo, kroonprinses van de Mei-Dynastie, na een reis met haar moeder terugkeert naar haar stad, ziet ze vanuit de verte bij
hun paleis tenten van het Chinese volksbevrijdingsleger
staan. De Chinese invasie betekent het einde van de wereld zoals ze die heeft gekend. Haar vader wordt afgezet,
de boeddhistische kloosters moeten sluiten en de Dalai
Lama gaat in ballingschap. Als enige van haar familie
overleeft Gonpo de Culturele Revolutie. Ngawa wordt,
als de eerste stad waar de Chinezen hun invloed willen
doen gelden, haard van verzet tegen China.
Barbara Demick reconstrueert de ongelofelijke levensverhalen van de inwoners van Ngawa. Allemaal staan ze
voor hetzelfde dilemma: verzetten ze zich tegen de Chinezen of kiezen ze voor samenwerking? Houden ze zich
aan de boeddhistische leerstellingen van mededogen en
geweldloosheid, of vechten ze?
Met oog voor detail beschrijft Barbara Demick hoe de
Tibetanen pogen hun cultuur, geloof en taal te behouden – tegen de onderdrukking door een niets en niemand ontziende supermacht.

• voor de lezers van Jung Chang
(Dochters van China), Annejet van der Zijl
(De Amerikaanse prinses) en Alexander
Münninghof (De stamhouder)
• auteur beschikbaar voor interviews
• voorpublicatie
• socialmediacampagne



tibet

china

geschiedenis

© jinna park

Een Tibetaans dorp onder Chinese heerschappij

schrijft voor The Los
Angeles Times en The New Yorker. Hand
in hand in het donker, haar boek over
gewone burgers in Noord-Korea,
werd onderscheiden met de Samuel
Johnson Prize en was finalist voor de
National Book Award. Eerder stond
ze op de shortlist voor de Pullitzer
Prize. Haar werk is in meer dan vijfentwintig talen vertaald.

barbara demick

‘Een gedetailleerd, levendig en
uitzonderlijk portret van de Tibetanen
die worstelen terwijl hun manier van
leven wordt uitgehold door Peking.
De rijkdom van dit boek ligt zowel in
de nuance als in de buitengewone
details.’ the observer book
of the week

onderdrukking

mei 2021 | € 24,99 | paperback | 13,5 x 21 cm | 320 blz.
oorspronkelijke titel Eat the Buddha | vertaling Alexander van Kesteren en Koos Mebius
nur 320 literaire non-fictie | omslag Nico Richter | ebook isbn 9789046828380
isbn 9789046828373

11

12

juni

De dochter van de president
BILL CLINTON & JAMES PATTERSON
De langverwachte en officiële
opvolger van President vermist

50.000

e x x . v e r koc h t

in nederlan d e n v l a an d e r e n

‘Een geslaagde politieke thriller.
Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen
van het Witte Huis aan toegaat.****’ nrc next
‘Vol cliffhangers op het juiste moment,
veel actie en een verrassende finale!’ ad
‘Ideale vakantielectuur.’ humo

UITGEBREIDE
MARKETINGCAMPAGNE:
• 2 grote interviews met
Bill Clinton
• POS: tailor made
• radiocampagne
• advertentiecampagne
(online en print)
• billboards
• animatievideo's
• vaderdagcampagne

De dochter
van de president
verschijnt
tegelijk met de
Amerikaanse
editie:
7 juni 2021
verschijnt in 30 talen

De thriller die alleen een
president kan schrijven

TOPTITEL

Off the record
‘Escapisme op het hoogste niveau. De combinatie van een spannende ontvoering met
de persoonlijke gedachten van Bill Clinton als oud-president op iedere pagina maken
deze thriller uniek. Voor iedereen die even wil verdwijnen in een goed verhaal. Homeland
meets House of Cards – met échte inside information’ SvL

fictie · juni

b i ll c l in t o n

&

j a m es pat t e r s o n

De dochter van de president
© david burnett

Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is
de vorige first family die boven aan de hitlijst staat van
een internationale terroristische organisatie.
Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede
ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een ‘gewone’ burger willen leiden, maar een
oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En
een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter
ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te
redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden
in het Witte Huis kan rekenen…
was van 1992 tot 2001 president van de Verenigde Staten.
james patterson is de succesvolste thriller
auteur ter wereld. Van zijn boeken zijn meer
dan 375 miljoen exemplaren verkocht.
bill clinton

‘Ik ben dankbaar voor het succes
van het eerste boek, en ik geloof
dat lezers net zoveel plezier zullen
beleven aan het lezen van De dochter
van de president. Ik maak gebruik
van alles wat ik weet over het
presidentschap, het leven in het
Witte Huis en de manier waarop
Washington werkt.’
President Clinton

ISBN: 9789046828540



usa

thriller

politiek

bestseller

juni 2021 | € 21,99 | paperback met goudfolie | 15 x 23 cm | 400 blz.
oorspronkelijke titel The Presidents Daughter | vertaling Louise Koopman, Waldemar Noë | nur
332 | omslagbewerking bij Barbara | ebook isbn 9789046828557 | isbn 9789046828540
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Sprankelende muziekroman over
de seventies, gebaseerd op het liefdesverhaal
van Joni Mitchell en James Taylor

Off the record
‘Je hoeft niets over Joni Mitchell te weten om te vallen voor Janie Q. Seventies, rock-’nroll, drugs, fame, en een aangrijpend liefdesverhaal. Wat een bijzondere en ambitieuze
vrouw, en wat een weg heeft ze afgelegd. Ik had na afloop wel gelijk zin om Mitchells
muziek te gaan luisteren!’ ns

fictie · juni
februari

e m m a b r o di e

© kevin garcia

Janie Q
1969: Iedereen kijkt uit naar het jaarlijkse folkfestival en
vooral naar het optreden van de beroemde zanger Jesse
Reid. Wanneer hij crasht met zijn motor krijgt onverwacht de lokale band Harpoon het hoofdpodium. Zangeres Jane Quinn betovert het publiek met haar stem.
Wanneer Jesse weer beter is vraagt hij Harpoon als zijn
voorprogramma mee op tour. Hij gelooft in Jane, moedigt haar aan haar eigen teksten te schrijven en al snel
ontstaat er een bijzondere romance tussen de twee. Ondertussen worstelt Jesse echter met een heroïneverslaving. En ook Jane heeft een geheim. Terwijl ze dag en
nacht koortsachtig werkt aan haar weldra legendarische
debuutalbum, dreigt hun liefde uit elkaar te vallen.
Janie Q is een bruisend portret van de muziekscene in de
vroege jaren zeventig, en van een vrouwelijke pionier in
een door mannen gedomineerde muziekindustrie.
werkt meer dan tien
jaar als redacteur in de Amerikaanse
uitgeverijwereld. Ze schrijft onder
meer voor HuffPost en Catapult. Ze
woont in Brooklyn. Janie Q is haar debuutroman.
emma brodie

• voor liefhebbers van Daisy Jones en
The Six en de film A Star is Born
• het Woodstock-tijdperk komt
opnieuw tot leven!
• onlinecampagne en POS-materiaal
voor de boekhandel
• tip voor de pers: in juni is de 50e verjaardag
van Joni Mitchells legendarische album Blue



joni mitchell

blue

muziek

seventies

juni 2021 | € 22,99 | paperback | 13,5 x 21 cm | 320 blz. | oorspronkelijke titel
Songs in Ursa Major | vertaling Arjaan van Nimwegen en Thijs van Nimwegen | nur 302
ontwerp image realize | ebook isbn 9789046827925 | isbn 9789046827918
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Het ultieme boek over de liefde,
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Off the record
‘Wat als je al jarenlang samen bent en de fut er een beetje uit is geraakt? Scheiden is
tegenwoordig makkelijker dan ooit, maar Werner Bartens laat zien dat verandering
binnen een relatie ook heel goed mogelijk is – en dat je samen vaak beter af bent dan
alleen.’ MvL

non-fictie · juni

werner bartens

Het geheim van lange liefde
© stefan hobmaier

Waarom je door een lange relatie langer leeft, gezonder en gelukkiger bent
Hoe houd je een lange relatie goed? In dit verrassende
boek vind je alles wat écht belangrijk is in een duurzame
en stabiele relatie. Geen praktische tips, maar heldere
inzichten op basis van wetenschappelijk onderzoek.
Werner Bartens bespreekt de grote vragen die iedereen
met een lange relatie zichzelf wel eens stelt. Wat als je
twijfelt of je samen nog een toekomst ziet? Kun je ingesleten patronen veranderen? Hoe houd je je relatie goed
als je samen een nieuwe fase ingaat, bijvoorbeeld als er
een kind op komst is, de kinderen op zichzelf gaan wonen of het pensioen in zicht komt?
Dit boek biedt een nieuwe en uitvoerige blik op de waarde van lange liefde. Het laat zien hoe een goede relatie
werkt, en waarom mensen met een lange relatie langer
leven, gezonder en gelukkiger zijn.

• bestseller in Duitsland: intrigerende kijk op
duurzame relaties
• auteur beschikbaar voor interviews
• voorpublicatie
• socialmediacampagne

is arts en journalist.
Hij schrijft voor de Süddeutsche Zeitung
en is een van de meest invloedrijke
Duitse wetenschapsjournalisten. Hij
schreef meerdere boeken over psychologie en gezondheid, die in Duitsland steevast de bestsellerlijsten
halen.

werner bartens

‘Werner Bartens slaagt er altijd in om ingewikkelde
onderwerpen feitelijk en helder uit te leggen.
Toegankelijk en prikkelend tegelijk:
een zeldzaamheid!’ mdr



liefde

huwelijk

lange relaties

psychologie

juni 2021 | € 22,99 | paperback | 13,5 x 21 cm | 320 blz. | oorspronkelijke titel
Lob der langen Liebe | vertaling Ronnie Boley | nur 860 gezondheid algemeen
omslag DPS Design & Prepress Studio | ebook isbn 9789046828717 | isbn 9789046828700
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Martin H.
Van politieman tot moordenaar van

dé true-crimetitel
voor deze zomer:
• focustitel voor de Spannende
Boeken Weken
• Vaderdagcampagne
• instorecampagne
• onlinecampagne op social
media en true-crimesites
• spannende boektrailer

© zeynel abidin

• veel persaandacht

‘U was niet bang om zaken
aan te pakken en u wachtte
niet af wat uw collega ging
doen. […] U voelde zich op
uw gemak in de groep en
men mocht u graag. […]
Ook het contact met het
publiek schuwde u niet, of
het nu ouderen of jongeren
betrof, u ging eropaf.’
Uit het eindrapport van
de Amsterdamse politie
over de 19-jarige Martin,
9 december 1975

Klaas Bruinsma

Martin Hoogland werd op
18 maart 2004 doodgeschoten,
dertien jaar nadat hij Klaas
Bruinsma had vermoord.
(anp, Maurice Amoureus)

Het ongelofelijke verhaal
van de val van een politieagent

TOPTITEL

Off the record
‘Ik kijk in het boek naar de foto’s van een jonge Martin Hoogland en denk: wat als hij
een betere jeugd had gehad, met minder negatieve prikkels en andere vrienden? De
verkeerde afslag nemen en de weg kwijtraken loopt als een rode draad door Ollings
fascinerende verhaal. Waarom is Martin Hoogland niet gewoon een succesvolle politieman en een gelukkig mens geworden? Voor mij de belangrijkste vraag in dit menselijke
drama.’ TvL

non-fictie · juni

v i c o o l li n g

Martin H.
Martin Hoogland begint in 1973 als een van de jongste
en meest ambitieuze agenten in Amsterdam. Na goede
beoordelingen mag hij naar Bureau Warmoesstraat,
maar vanwege wangedrag volgt in 1984 ontslag en sluit
Hoogland zich aan bij de Joegoslavische maffia. Hij
raakt verslaafd aan cocaïne en schiet in 1991 Klaas
Bruinsma dood. Martin Hoogland moet twintig jaar de
cel in. Als hij in 2004 tijdens zijn resocialiseringstraject
naar buiten mag, wordt hij op straat doodgeschoten.
Niet eerder werd Hooglands levensverhaal zo uitvoerig
beschreven. De auteur heeft zich mede gebaseerd op
vele gesprekken met (ex-)agenten, criminele collega’s
en familieleden, onder wie Martin Hooglands zoon.
Martin H. is het portret van een ontspoorde carrière tegen de achtergrond van de verharding van de softdrugshandel en de opkomst van coke in Nederland.

• uniek: met medewerking van de zoon
van Martin Hoogland
• Klaas Bruinsma 30 jaar geleden doodgeschoten
• Olling is coauteur van De Kouwe Ouwe;
meer dan 40.000 ex. verkocht

© paul tolenaar

Van politieman tot moordenaar van Klaas Bruinsma

vico olling is journalist en sinds
2004 chef redactie bij Panorama,
waar hij verantwoordelijk is voor de
misdaadverhalen. Olling werkte mee
aan de boeken De Heineken ontvoering
en Hells Angels in de Lage Landen. Met
Martijn Haas schreef hij in 2017 De
Kouwe Ouwe, en met Aloys Oosterwijk
publiceerde hij in 2019 Bij de Neus:
Het Holleeder-proces in beeld.

De pers over De Kouwe Ouwe:
‘Een boek om van te smullen.’ Peter R. de Vries
‘Een standaardwerk in de Nederlandse misdaadgeschiedenis.’
Hendrik Jan Korterink



true crime

martin hoogland

klaas bruinsma

drugs

juni 2021 | € 20,99 | paperback met beeldkatern | 13,5 x 21 cm | 288 blz.
nur 339 true crime | omslag Paul Pollmann | e-book isbn 9789046828939
luisterboek isbn 9789046829042 | isbn 9789046828922
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Hoe tropische bossen de loop van
de geschiedenis hebben beïnvloed en waarom
ze van levensbelang zijn

Off the record
‘Dit boek was voor mij echt een eye-opener. Patrick Roberts beschrijft meeslepend hoe
hij tijdens zijn veldwerk reusachtige muskieten en gifslangen moest ontwijken. Je
waant je aan zijn zijde terwijl hij je veel nieuws vertelt over de wondere werking van
tropische bossen. Hij laat overtuigend zien dat de geschiedenis van de jungle ook de
onze is.’ MvL

non-fictie · juli

pat r i c k r o b e rt s

Jungle
© hans sell

Een nieuwe geschiedenis van tropische bossen, de wereld en onszelf
Voor de meeste mensen klinkt de jungle als heel ver
weg. Maar over de hele wereld beïnvloeden tropische
bossen de temperatuur, en zorgen ze voor regen en
schone lucht. Bossen stabiliseren de bodem en leveren
voedsel en ingrediënten voor essentiële producten. De
kap van een groot deel van het regenwoud heeft dan ook
grote invloed op de toekomst van de mensheid.
In Jungle, een verrassende en nieuwe geschiedenis van de
wereld, vertelt Patrick Roberts over de eerste planten op
aarde, die miljoenen jaren geleden van grote invloed waren op de evolutie van de dinosauriërs, de eerste zoogdieren en de mens. Op basis van nieuwe inzichten en
geavanceerde onderzoekstechnieken – van plantengenetica tot laserscans vanuit het vliegtuig – maakt Jungle duidelijk dat de geschiedenis van de mens al eeuwenlang met het bos verweven is.
(1991) is archeoloog en werkt als onderzoeksleider
aan het Max Planck Instituut in Jena,
Duitsland. Hij is gepromoveerd aan
de universiteit van Oxford en winnaar van prestigieuze beurzen en
prijzen, waaronder de European Research Council Starter Grant ter
waarde van 1,5 miljoen euro.
patrick roberts

• gebaseerd op meer dan tien jaar tropisch
veldwerk over de hele wereld
• voor de lezers van Charles Mann, Yuval
Noah Harari en Jared Diamond
• vertaalrechten aan tien landen verkocht
• auteur beschikbaar voor interviews

Een fascinerend verhaal: waarom tropische
bossen en onze geschiedenis onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn



tropische bossen

geschiedenis

evolutie

ecologie

juli 2021 | € 24,99 | paperback | 15 x 23 cm | 288 blz. | oorspronkelijke titel Jungle. How
Tropical Forests Shaped the World – and Us | vertaling Bep Fontijn | nur 680 geschiedenis algemeen
omslag Nico Richter | ebook isbn 9789046827734 | isbn 9789046827727
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‘Twardoch is de Tarantino van de Poolse literatuur.’
frankfurter allgemeine zeitung

shortlist
europese
literatuurprijs
‘Meeslepend,
fantasierijk en met
een prachtige stijl.’
trouw
‘Spannende roman
over de onder
wereld in
Warschau.
Zinderende finale
met onverwachte
afloop.’
vpro gids

Off the record
‘Deze roman is niet voor tere zieltjes. Er is een scène waarin een
been wordt geamputeerd, zonder verdoving, ik bedoel maar. Het
zwarte koninkrijk is heftig, duister en gewelddadig. En het is ongelofelijk goed, spannend en levensecht. Twardoch dropt je als lezer in het getto van Warschau en laat je dan los. Verpletterd blijf
je achter, met een diep respect voor het talent en de durf van deze
auteur.’ ns

fictie · juli

s z cz e pa n t war d o c h

Het zwarte koninkrijk
Warschau, 1939. Jakub Shapiro, vroeger koning van de
onderwereld, strijdt een uitzichtloze strijd. Zijn
gangsterrijk valt uiteen en het luxe leven is voorbij, zijn
vrouw en zonen verlaten hem. Zijn oude geliefde Ryfka
neemt hem onder haar hoede. Ze heeft maar één doel:
overleven. Tienerzoon Dawid begint voedsel het Joodse
getto binnen te smokkelen om zijn moeder en broer in
leven te houden. Als de stad in puin ligt, vecht Ryfka met
alles wat ze heeft voor het leven van Shapiro, terwijl Dawid nog maar één ding wil: wraak.
Szczepan Twardoch schildert een indringend portret
van een gewelddadige tijd: de Duitse bezetting van het
getto van Warschau. Met schitterende, ijskoude spanning vertelt hij over de zwaarste beproeving: mens te
blijven.

• prijswinnend auteur
• internationale bestseller
• Stefan Hertmans meets Quentin Tarantino
• auteur beschikbaar voor interviews
• leesexemplaren

(1979) is een van de belangrijkste
hedendaagse auteurs in Polen. In 2019 verscheen De
koning, waarin Jakub Shapiro werd geïntroduceerd.
Twardoch woont met zijn familie in Pilchowice.
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szczepan twardoch
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die welt

Off the record
‘Lana Lux is een ongelofelijk getalenteerde auteur. Ze stal (en brak) mijn hart met Kukolka, en nu laat ze zien dat ze een schrijver is die blijft. Het verhaal van Alisa zal veel
vrouwen raken en herkenning oproepen bij zowel moeders als dochters. Maar het verhaal van Alisa’s moeder, die pas op het eind het woord krijgt, laat zien hoe geniaal deze
roman werkelijk is.’ NS

© joachim gern

‘Wie Lana Lux
nog niet kent,
moet haar nu
onmiddellijk
ontdekken.’

fictie · juli

lana lux

Mijn moeder heeft altijd gelijk
Er zijn twee thema’s die een vrouw haar leven lang bezighouden: het gevecht tegen het eigen lichaam en de
complexe verhouding tot de moeder. Lana Lux verweeft
deze thema’s tot een verrassende en keiharde roman
over de zware last van je voorgeschiedenis en het verraderlijke pad op weg naar je eigen identiteit.
Alisa voelt elke dag dat ze niet voldoet aan de verwachtingen van haar moeder, de Oekraïense schone die haar
land heeft verlaten en nooit achteromkijkt. Wanneer
haar vader bij hen weggaat en de druk om de perfecte
dochter te zijn niet meer te verdragen lijkt, opent zich
een uitweg in de ultieme controle over haar eigen lichaam door te bepalen dat het dun zal zijn, steeds dunner. Wat Alisa niet weet, is dat haar moeder een geheim
heeft achtergelaten in Oekraïne, een geheim dat ze haar
hele leven probeert te bezweren.

lana lux (1986) werd geboren in de Oekraïne en vlucht-

te op tienjarige leeftijd met haar ouders naar Duitsland. Ze woont met haar dochter in Berlijn. Haar debuut
Kukolka werd zeer lovend ontvangen in binnen- en buitenland.
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• van de auteur van het
veelgeprezen Kukolka
• actuele thematiek
• instagram story-campagne

‘Met groot
psychologisch inzicht,
intelligent en
meeslepend
geschreven.’ faz
‘Lux’ precieze,
onpretentieuze warmte
en haar ongelofelijke
talent om spanning op
te bouwen krijgen je te
pakken en laten je niet
meer los.’ die welt

moeder - dochter

verleden

identiteit

juli 2021 | € 20,99 | paperback | 13,5 x 21 cm | 272 blz.
oorspronkelijke titel Jägerin und Sammlerin
vertaling Marcel Misset | nur 302 | omslag bij Barbara
ebook isbn 9789046827260 | isbn 9789046827253
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‘Deze indrukwekkende roman
deed me denken aan een mix
tussen The Truman Show en
Het verhaal van de dienstmaagd.’
Iris Meijer, Linnaeus boekhandel

‘Dit aangrijpende verhaal
wil je in één ruk uitlezen.’
cnn

‘Actueel en urgent. Cook is een
meester in het sobere gebruik van
onopgesmukt detail voor een kaal,
onthutsend effect.’ the guardian

‘Cook heeft een scherp oog voor
de niet-aflatende afwegingen
inherent aan het ouderschap.’
metro

‘Een extreem verbeeldingsrijk
verhaal. Het boek raakt aan ons
mens-zijn en onze minachting
voor de natuur.’ independent

‘We zijn ervan onder de indruk
dat het boek het belangrijkste
verhaal van deze tijd – klimaat
verandering – als thema aandurft,
maar het presenteert door de lens
van menselijke relaties.’
Jury Booker Prize

‘Een indringende,
overweldigende prestatie
boordevol geloofwaardig
detail.’ the sunday times

‘Deze roman is meer dan
actueel; hij is tijdloos, solide,
als een vergeten klassieker die
onlangs weer is opgedoken.
Een wreed, betoverend sprookje
over de mensheid.’
the washington post

‘De nieuwe wildernis
is virtuoos, even
rauw als mooi.’
Emily St.John Mandel

‘Een zeer krachtig
staaltje schrijfkunst.’
the times

‘Een schokkende toekomstroman, maar ook een
schitterende verkenning van een moederdochter
relatie onder extreme druk.’ Jury Booker Prize

SHORTLIST
BOOKER

Off the record
‘Ik was totaal van de kaart na het lezen van dit boek. De nieuwe wildernis ontdoet ons van
ons laagje beschaving en toont ons zoals we zijn: gericht op overleven, in staat tot verbijsterende wreedheid en diepe, intense liefde. Dit verhaal over wat een moeder doet
om haar dochter te redden is onverschrokken, afschuwwekkend, vol vergeving en uiterst ontroerend.’ SvL

fictie · juli

d i a ne c o o k

© katherine rondina

De nieuwe wildernis
De nabije toekomst. Bea’s vijfjarige dochter Agnes is
langzaam aan het wegkwijnen. De smog en vervuiling
van de overbevolkte stad verwoesten haar longen. Er is
maar één alternatief: naar de nieuwe wildernis, het ongerepte natuurgebied waar de mens zich nooit heeft
mogen wagen. Bea en Agnes voegen zich bij 18 andere
vrijwilligers voor een radicaal experiment. Ze moeten leren overleven in de wildernis zonder zich te vestigen of
sporen achter te laten. Terwijl Agnes het nieuwe bestaan
omarmt, realiseert Bea zich dat ze haar dochter op een
heel andere manier zal verliezen.

• shortlist Booker Prize 2020
• film/tv-deal met Warner Bros
• voor de lezers van Margaret Atwood
en Claire Vaye Watkins
• vertaalrechten aan 16 landen verkocht
• boek van het jaar volgens Guardian,
bbc Culture, The Irish Times, npr
• vooruitexemplaren
• POS-materiaal op aanvraag
• auteur beschikbaar voor interviews
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moeder dochter

expeditie robinson

schreef de prijswinnende verhalenbundel Mens vs. Natuur.
De nieuwe wildernis is haar romandebuut. Cook woont en werkt in New
York.

diane cook

atwood

juli 2021 | € 22,99 | paperback | 15 x 23 cm | 388 blz.
oorspronkelijke titel The New Wilderness | vertaling Ineke Lenting | nur 302
omslagbewerking Studio Jan de Boer | ebook isbn 9789046828267 | isbn 9789046828250
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augustus

© carla van thijn

robert lagendijk is auteur, journalist en fotograaf.
Voor de Vpro-gids schrijft hij over muziek. Van hem
zijn verschenen Not For Sale, een boek over onge
publiceerde muziekfotografie, en Ajeto! Het verhaal
van Buurman & Buurman.

grote marketing- en
publiciteitscampagne:
• boekhandelstour met Michiel
Romeyn
• instorepromotie, bijzonder
POS-materiaal
• buitencampagne
• onlinecampagne met Jiskefetfilmpjes
• Google-advertising-campagne
• radiocampagne ingesproken
door Michiel Romeyn
• leesexemplaren
• veel persaandacht

‘Wij kennen elkaar sinds 8 maart 2016, toen ik
hem interviewde voor een artikel in de Vpro-gids.
Hij wilde niet bij hem thuis of in een café afspreken, maar ‘iets gaan doen’. We deden het interview
in het Amsterdamse Bos, terwijl Nouf en P wat tussen de bomen rondscharrelden. Die middag eindigde bij de viskraam in het winkelcentrum van
Buitenveldert. De volgende ochtend belde hij me
op. “Wat gaan we vandaag doen Lagendijk?” Ik
wilde Michiels biografie schrijven, dat wist ik eigenlijk wel meteen.’

Een bijzonder geestige en
intrigerende biografie

Off the record
‘Een bijzondere en grappige – sorry, associeert hij met cabaret – acteur in hilarische
scènes, dat was mijn beeld van Michiel Romeyn. Maar hoe meer ik van Robert over
Romeyn hoorde, des te fascinerender ik hem ging vinden. Ik begon hem steeds meer te
zien als kunstenaar die ik wilde begrijpen. Robert Lagendijk is in Romeyns hoofd
gekropen en gunt ons een interessante kijk op een non-confirmistiche, gevoelige en
unieke maker met een grote bek.’ TvL

non-fictie · augustus

r o b e rt l a g en d i j k

Michiel Romeyn
Bepaal jij dat?

Het duurt even voordat Michiel Romeyn na de kunstacademie zijn weg en vorm weet te vinden, maar dan komt
vanaf de jaren tachtig zijn leven in een stroomversnelling. Hij begint met vrienden de Amsterdamse uitgaansclub Mazzo, krijgt een Gouden Kalf voor zijn eerste
filmrol en wordt een publiekslieveling met zijn Jiskefet-creaties Oboema, Storm en Van Binsbergen. Na de
grote successen gaat het financieel flink mis met Goeie
smorgens De Musical. Het team van Jiskefet valt uit elkaar.
Wie ís Michiel Romeyn? Boven alles een kunstenaar die
wil maken. Met een potlood op een blaadje of met een
spencer, pruik en plaksnor zijn ideeën, karakters en
vooral zijn eigen leven vormgeven. Altijd volgens de regels die hij zelf bepaalt.

• voor alle fans van Debiteuren
Crediteuren, de Lullo’s en Oboema
• van de Jiskefet-boeken werden meer
dan 200.000 exemplaren verkocht
• m.m.v. van onder anderen Herman
Koch, P.F. Thomése en
Ellen Jens
• trecx, Romeyns nieuwe sketchserie op
Prime Video, met o.a. Herman Koch en
Arjan Ederveen



jiskefet

debiteuren crediteuren

lullo ’ s

TOPTITEL

‘Michiel is een
goede kijker met
een enorm
associatievermogen.
Zijn kracht is voor
alles open te staan,
ook voor de dingen
waar hij zich aan
ergert, en daar
meteen een idee
voor een scène van
te maken. Zo’n idee
kan er jaren later
pas uitkomen.'
Herman Koch

oboema

augustus 2021 | € 21,99 | paperback | 15 x 23 cm | 256 blz. | nur 641 biografieën kunstenaars
omslag Rouwhorst + Van Roon | e-book isbn 9789046828281 | isbn 9789046828274
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‘Een van de aangrijpendste romans over
racisme en immigratie in de wereld van na 9/11.’
the times

Off the record
‘Een boeiende familiesaga, een spannende whodunit en een liefdes
geschiedenis in één, die op subtiele wijze de problemen van de
westerse maatschappij blootlegt. Lalami schrijft met verve over
intolerantie en mededogen, liefde en verlies en over een dodelijk
ongeluk, dat misschien geen ongeluk was.’ SvL

‘Een fantastische,
meeslepende
roman.’ *****
de standaard

fictie · augustus

l a il a l a la m i

© april rocha

De zaak aan Highway 62
Driss Gerraouia en zijn vrouw zijn in de jaren tachtig van
Casablanca naar Californië geëmigreerd om daar een
beter leven op te bouwen. Wanneer Driss op een late lenteavond een donkere kruising oversteekt in zijn woonplaats, een klein stadje in de Mojavewoestijn, wordt hij
geschept door een voorbijrazende auto. Het lijkt een bewuste hit & run. Driss’ volwassen dochter Nora keert terug naar haar familie om die bij te staan. Ze raakt betrokken bij het politieonderzoek en wordt
geconfronteerd met geheimen binnen het gezin en met
de hypocrisie van de gemeenschap. De zaak aan Highway
62 is een actuele, provocerende en aangrijpende roman
over de immigrant als ‘de ander’.

• van de internationale bestsellerauteur van
La Florida
• voor de lezers van Colson Whitehead,
Bernadine Evaristo
• LA Times bestseller en beste boek van het
jaar volgens Washington Post, Time, Variety,
Bookpage, npr

(Marokko, 1968) is docent aan de Universiteit van Californië, romancier en essayist. La Florida
was haar wereldwijde doorbraak en
o.a. finalist van de Booker en de Pulitzer Prize.

laila lalami

‘Een feilloos geconstrueerd verslag van
een misdaad en de gevolgen daarvan.’ J.M. Coetzee
‘Zeer aangrijpend portret van een moderne
Amerikaanse gemeenschap.’ the sunday times
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Zeldzame en ongeëvenaarde toegang
tot een van de meest gesloten voetbalclubs

Off the record
‘Al sinds begin jaren negentig volgt Simon Kuper FC Barcelona op de voet. In tijden dat
voetbalclubs de pers steeds minder toegang geven tot hun terrein en hun spelers schrijft
Kuper een onafhankelijk en onthullend portret van binnenuit. Aanrader voor elke voetbalfan!’ MvL

non-fictie · augustus

s i m on k u p e r

FC Barcelona – Het Imperium
Cruijff, Messi en de onzekere toekomst van de grootste voetbalclub ter wereld
FC Barcelona is de best verdienende voetbalclub ter wereld en ook een van de invloedrijkste. Met ongeveer 214
miljoen volgers op sociale media heeft Barça meer gemeen met grote multinationals dan met menig andere
voetbalclub.
Simon Kuper ontrafelt het geheim van dit Catelaanse
miljoenenimperium, met speciale aandacht voor Johan
Cruijff en Lionel Messi, de twee grootste sterren uit de
clubgeschiedenis. Messi is sinds zijn dertiende een constante factor in het succes van de club geweest. Kan de
club de topprestaties ook zonder hem prolongeren?
Kuper sprak exclusief met tientallen medewerkers die er
iedere dag alles aan doen om Barça aan de top te houden. Zijn meeslepende en persoonlijke portret laat zien
dat FC Barcelona niet zomaar een voetbalclub is, maar
een uniek sociaal, cultureel en politiek fenomeen.
is een Britse auteur die
in Nederland is opgegroeid. Hij publiceert o.a. in The Financial Times en
Het Financieele Dagblad. Kuper schreef
eerder onder meer De vrolijke verrader, Voetbal als oorlog, Ajax – De Joden
– Nederland en Dure spitsen scoren niet.
simon kuper

• veel persaandacht, auteur spreekt vloeiend
Nederlands
• betaalde socialmediacampagne gericht op
fans van Barça, Messi en Cruijff
• Google display advertisingcampagne op
sport- en nieuwssites
• YouTube advertisingcampagne
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auteur

Titel
Ondertitel

september

© denise applewhite

Bejubeld
meesterwerk
nu eindelijk
vertaald

(1972) won diverse literaire prijzen en is een van de grote
hedendaagse Amerikaanse auteurs. Ze komt oorspronkelijk uit
China. Li is Professor Creative Writing aan Princeton.
yiyun li

Off the record
‘Dit boek heeft mij ongelofelijk geraakt. Yiyun Li zoekt een plek
tussen twee werelden waar ze kan praten met de zoon die ze heeft
verloren. Natuurlijk weet ze dat ze dit gesprek met zichzelf voert,
maar het gaat erom dat het gesprek wordt voortgezet, dat er woorden zijn die hem in leven houden. Li vindt troost in de taal, en wij
lezers vinden troost in haar woorden.’ ns

fictie · september

y i y un l i

Waar geen reden is
‘Mijn absolute boek
van het jaar.’ Anne Enright

Yiyun Li beschrijft een gesprek tussen een moeder en
een kind in een tijdloze wereld. Waar geen reden is schreef
ze in de maanden nadat ze haar tienerzoon verloor aan
zelfmoord. Een roman die de plek betreedt tussen leven
en dood, waar moeder en kind vrijuit met elkaar kunnen
praten, ongehinderd door oude beelden of dogma’s.

‘Deze triomf van
compassie en taal is
tot de rand gevuld met
liefde. Een
meesterwerk van een
meester.’ vanity fair

• winnaar pen Award
• beste boek van het jaar volgens o.a.
The New York Times, The Guardian, Time
Magazine, The Paris Review
• voor lezers van Joan Didion, Het jaar
van magisch denken, en Max Porter,
Verdriet is het ding met veren

‘Li heeft al het
rommelige en heftige
van het leven
omgevormd tot een
prachtig kunstwerk.’
wall street journal

‘Hartverscheurend,
gedurfd en anders dan
alles wat je ooit
gelezen hebt.’ esquire
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september 2021 | € 20,– | gebonden met omplakte band
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ebook isbn 9789046828441 | isbn 9789046828434

51

‘Het is een trieste
conclusie: veel mensen
met wie ik sinds 2001
strijd voor een
democratischer
wereld zitten nu om
hun idealen in de
gevangenis.’

© quintalle nix

Farah Karimi

Off the record
‘Farah Karimi groeide op in Iran en woont al meer dan 31 jaar in Nederland. Door haar
achtergrond en werk heeft ze unieke toegang tot activisten, bestuurders en politici uit
vele landen in het Midden-Oosten, Azië en Afrika. Hun aangrijpende verhalen maken
duidelijk hoe ingrijpend de wereld sinds 9/11 is veranderd. Dat inzicht is een eerste stap
op weg naar verbetering.’ MvL

non-fictie · september

fa r a h k a r im i

In naam van de vrijheid
Hoe onze wereld na 9/11 steeds onvrijer is geworden
De strijd tegen terrorisme en de oorlogen in Afghanistan en Irak moesten onze vrijheid en liberale manier
van leven verdedigen. Maar twintig jaar na de aanslagen
van 11 september 2001 en de daaropvolgende War on Terror zijn het Midden-Oosten en de wereld minder vrij geworden. Zelfs in Europa en de VS winnen antidemocratische krachten terrein.
In dit boek maakt Farah Karimi de balans op. Ze laat
burgers aan het woord die zich soms met gevaar voor
eigen leven inzetten voor mensenrechten en vrijheid. Velen van hen zitten nu vast of moesten hun land ontvluchten. Hoe heeft het zover kunnen komen? Welke lessen
kunnen we trekken uit de War on Terror?
Farah Karimi sluit dit unieke en persoonlijke verslag af
met een brief aan haar kleinzoon. Ze schrijft hem dat
strijd voor een rechtvaardige wereld, ondanks alle tegenslag, het leven de moeite waard maakt – ook in de
toekomst.
was Tweede Kamerlid voor GroenLinks
(1998-2006) en directeur van OxfamNovib (2008-2018).
Sinds 2019 heeft ze zitting in de Eerste Kamer voor
GroenLinks. In 2006 verscheen Slagveld Afghanistan.

farah karimi

 9/11

• de blijvende destructieve
impact van 11 september
2001 en de War on Terror
op levens van miljoenen
mensen in het MiddenOosten en het Westen
• voor de lezers van Kim
Ghattas (Zwarte golf),
Carolien Roelants (Dwars
door het Midden-Oosten)
• auteur met grote kennis
van zaken, beschikbaar
voor interviews
• internationale blik:
gesprekken met mensen
uit het Westen,
Midden-Oosten, Azië en
Afrika

midden - oosten

vrijheid

onderdrukking

september 2021 | € 22,99 | paperback | 13,5 x 21 cm
256 blz. | nur 320 literaire non-fictie | omslag Nico Richter
ebook isbn 9789046828762 | isbn 9789046828755

53

fictie · reeds verschenen

ara v in d a d i g a

De witte tijger, filmeditie
Winnaar Booker Prize
Succesfilm op Netflix

‘Een uitbundig boek
waar het vertelplezier
vanaf spat.’
nrc handelsblad

Adiga won er in 2008 de Booker Prize mee, en De witte
tijger werd een wereldwijde bestseller. Massaal lazen we
over bediende Balram Halwai, die tot de conclusie komt
dat de enige manier om boven zijn kaste uit te stijgen, de
moord op zijn meester is. Met zijn onweerstaanbare
stem trekt hij ons het hart van het moderne India in,
waar je dient of bediend wordt.

‘Pijnlijk, geestig en
kwaad. Een absoluut
prijsboek.’ het parool
‘Een meesterwerk.’
the times

€ 12,50
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reeds verschenen in januari 2021 | € 12,50
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De duivel zit in de details

URGENT
PAMFLET MET
SCHERPE PRIJS

Actuele essays en verhalen van Prix Goncourt winnaar

€ 6,99

‘De kracht van haar boeken ligt erin dat
de schrijfster in een debat waarin de grote
woorden en generalisaties je om de oren
vliegen, de aandacht vestigt op de nuances
die niet zelden de essentie van een
probleem bevatten.’ trouw

‘Slimani zet zich
onbevreesd en
welbespraakt in
voor de rechten van
minderheden.’

De duivel zit in de details is de essaybundel van Leïla Slimani
waarin ze zich duidelijk uitspreekt tegen moslimter
rorisme. Zes pareltjes van essays en verhalen, allemaal
indrukwekkend sterk, dankzij haar vlotte pen en scherpe
blik. Of het nu gaat om korte verhalen à la Tsjechov, De
duivel zit in de details, of om geëngageerde teksten zoals
Fundamentalisten, ik haat jullie – urgenter dan ooit.

nrc handelsblad

‘Een blijk van durf
[…] een schrijfster
die nadrukkelijk niet
wil pleasen of
geruststellen.’

(Marokko, 1981) is een van de meest
spraakmakende auteurs van dit moment. Een zachte
hand werd bekroond met de Prix Goncourt en ook In de
tuin van het beest en Mathilde, deel één van de trilogie
Het land van de anderen, werden wereldwijd een succes.

leïla slimani

© getty images

de groene
amsterdammer
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sim on k u p e r

De vrolijke verrader
Een KGB-spion uit Rotterdam

Spectaculair verhaal van een
Nederlandse dubbelspion

• Blakes overlijden internationaal groot nieuws
• Poetin: ‘Een briljante professional met een speciaal
soort dapperheid.’
• met een voorwoord van Derk
Sauer

George Blake (1922-2020) zat in het Nederlandse verzet,
vluchtte in 1942 naar Engeland en ging voor de MI6
werken. Later bekeerde Blake zich tot het communisme
en werd kgb-spion. Na zijn ontmaskering werd hij tot 42
jaar gevangenisstraf veroordeeld. In 1966 wist hij op
spectaculaire wijze uit de Engelse gevangenis te ont
snappen en ontkwam via de ddr naar Moskou, waar hij
sindsdien woonde en een Russische held werd. Simon
Kuper kon George Blake uitgebreid interviewen in zijn
datsja bij Moskou.

‘Kuper biedt een
ander en waardevol
perspectief, menselijk
en informatief.’

simon kuper is een Britse auteur die in Nederland is
opgegroeid. Hij publiceert in de Financial Times, Het Financieele Dagblad en in andere bladen in diverse landen.
Kuper schreef eerder onder meer Voetbal als oorlog, Ajax
– De Joden – Nederland, Dure spitsen scoren niet en Retourtjes Nederland.

John le Carré

‘Wat een triomf
van een boek, en wat
een fascinerend
levensverhaal. Ik las
het in één adem uit.’
Joris Luyendijk
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