Het Philippe & Giovanni vakantieboek
Laura Janssens
•Met tal van nieuwe,

ongepubliceerde cartoons

• Inclusief Philippe & Giovanni
ansichtkaartjes

• Meer dan 72 000 volgers op

Instagram; 36 000 op Facebook

• 'Laura Janssens vangt de

milennial in rake plaatjes.'
– Humo's Pop Poll

cartoon
Of je de vakantie nu doorbrengt in eigen land of over de
grens: met Het Philippe & Giovanni vakantieboek kan de
zomer niet meer stuk!
Philippe en Giovanni, de twee olijke hamsters die op korte
tijd veel harten wisten te veroveren, nemen je mee op hun
staycation: van dagtrips naar de zee tot kamperen in het
bos en barbecues in de tuin. Ze hamsteren een extra grote
portie vakantiepret, want naast cartoons vind je in dit boek
ook tal van puzzels, spelletjes en doe-opdrachten terug. En
zoals je van dit guitige duo gewend bent: allemaal met een
knipoog en de nodige humor.
Kortom: van verveling zal geen sprake zijn, want met Het
Philippe & Giovanni vakantieboek is urenlang plezier en
vertier gegarandeerd.

Laura Janssens (1990) is freelance
illustratrice en de vrouw achter de
razend populaire webcomic Niet nu
Laura. De boeken die daaruit al zijn
voortgevloeid, waarvan Het jaar van de
hamster het recentste is, zijn stuk voor
stuk bestsellers.
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pape rback • 2 1 x 2 9,7 cm • 64 blz • € 15,00

• Debuutroman gebaseerd op
persoonlijke ervaringen

• Beautiful After Breast Cancer
• Een kijk achter de coulissen

van de operawereld

Na een episode van borstkanker en reconstructieve
chirurgie vindt Sara, een professionele zangeres, haar
vrouwelijkheid terug. Ze maakt haar dromen verder
waar in de wereld van muziek en theater, en bovendien
komt er een nieuwe man op haar pad. De liefde die Sara
met Giulio beleeft, is voor haar een overwinning op
het leven. Het wordt ook een oefening in tolerantie en
zelfredzaamheid, in loslaten en de essentie blijven zien,
want Giulio blijkt een gezin te hebben in het buitenland.
Giulio en Sara hebben een passionele, erotisch geladen
relatie, ze doen samen dingen waarbij het strakke
militaire en het woelige artistieke soms moeilijk
samenvloeien. Zal deze onmogelijke, maar intense en
betekenisvolle liefde tussen hen blijven duren?
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Ammiraglio. Uit de dagboeken van
een minnares Sylvia Broeckaert autofictie

Sylvia Broeckaert is licentiate in de
Musicologie en ze studeerde ook Zang
aan het Conservatorium van Brussel
en Gent, en aan de Scola Cantorum
Basiliensis. Ze was actief als zangeres
in de oude muziekwereld.
Vanaf 1992 is ze presentator-muzieksamensteller bij Radio 3, resp. Klara.
Momenteel maakt en presenteert ze
vocale programma’s en recenseert ze
operapremières. Ze schreef in 2018
Iedereen Opera.

isb n e-b oek 978 94 6434 009 9
€ 9,99

pape rback • 14 x 2 1 cm • 180 blz • € 2 0,00
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De opdrachtgever Rudy Soetewey
• ‘Soetewey schrijft soepel

proza, kan een pittige dialoog
neerpennen en weet hoe ironie
werkt.’ – Het Nieuwsblad

Over Bericht van de overkant (2020):
• ‘Soetewey schrijft met een

vlotte pen zijn verhaal vol

thriller

Peter Loukens, IT’er in de kerncentrale van
Doel, gaat na een terreuractie met verregaande
gevolgen op zoek naar de opdrachtgever.
Wie heeft zijn gezinsleven verwoest? Zijn
speurwerk wordt niet door iedereen in
dank afgenomen. Voor hij het beseft, is hij
helemaal opgeslokt door nieuwe criminele
verwikkelingen...

mysterie, fantasie en droge

Rudy Soetewey won in 2011 de
Knack Hercule Poirotprijs met
Getuigen, in 2013 de Diamanten
Kogel met 2017. De exquise

humor.’ – De Boekenkast

karaktertekening, beklijvende
herkenbaarheid en de manier waarop
hij de drama’s van de kleine man
beschrijft, maken zijn thrillers uniek.
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Straks een de Kiekeboes-versie van Salami!
Slagerij De Beenhouwer staat
bekend voor zijn artisanale
salami. De dochter des huizes,
Lara, is laborante. Per toeval
maakte zij een preparaat
met een wel heel bijzondere
eigenschap. Als dit mengsel
per ongeluk in een van papa’s
salami’s terechtkomt, gaan
de poppen aan het dansen,
want er zijn meerdere
personen geïnteresseerd in het
preparaat. Met de hulp van de
Kiekeboes weet Lara de salami
op te sporen en in veiligheid te
brengen. Maar dan neemt alles
plots een andere wending.
isbn 978 94 6001 707 0 • nur 3 3 0
pape rback • 14 x 2 1 cm • 3 2 8 blz • € 2 0,00
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Russische poppetjes Jos Pierreux
• Op weg naar de lockdown

wordt Knokke overspoeld door
een tsunami van misdrijven

Over Het Tweede Skelet:
‘Een aangrijpende misdaad
roman met heel veel couleur
locale, waarin de taal van de zee
nooit ver weg is.’
– Thrillerlezers.blogspot.com
‘Een verhaal dat boeit vanaf de
eerste bladzijde, vol spanning,
drama en mysterie.’
– De Boekenkast

•

•

thriller

In China steekt een onbekend virus de kop op: corona. Eerst
reageert het Westen lacherig tot Europa eindelijk in de gaten
krijgt dat het ernst is. Een pandemie kondigt zich aan, het
land stevent af op een lockdown.
In die almaar benauwendere sfeer is het voor de Knokse
politie moeilijk werken. Een bejaarde, die deerlijk toegetakeld
op een bankje wordt aangetroffen, beweert dat hij is gevallen
terwijl nogal wat verwondingen op mishandeling wijzen.
Het blijkt slechts het eerste dubieuze voorval te zijn in een
lange rij. Een afrekening, een homejacking en een hoog
oplopend dispuut tussen een huurder en een eigenaar…
Het is niet altijd duidelijk wat een misdaad is en wat niet.
Maar waarom zou een slachtoffer liegen en waarom worden
misdrijven niet aangegeven en aanklachten ingetrokken?
Toeval? Of is hier meer aan de hand? Luk Borré breekt er zich
het hoofd over. Tijdens het onderzoek wordt de inspecteur
bijgestaan door een ambitieuze nieuweling. Die heeft zo zijn
eigen problemen.
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De verdwijningen Patrick Conrad
• Elke nieuwe roman noir

verrast door de originele

invalshoek én bevestigt de
zwierige schriftuur van deze
meesterverteller

• Zoekactie met verdwijnende,

bijzondere leesexemplaren

Pierreux (1957) welverdiend de
Hercule Poirotprijs voor zijn meest
persoonlijke thriller Niets erger dan
spijt. De jury noemde het een ‘tour de
force’. Pierreux’ thrillers, waaronder
zijn laatstverschenen Het Tweede
Skelet, spelen zich meestal in de
kuststad Knokke af.

isb n e-b oek 978 94 6434 003 7
€ 11,99

roman noir

Nadat op 22 juli 1974 de rode handtas van professor Franse
literatuur Rina Torfs wordt teruggevonden op de werf van de
premetrowerken, beginnen de speurders van de Antwerpse
recherche een routineonderzoek naar haar verdwijning.
Ook haar voormalige vriend, de verlopen hippie en mislukte
dichter Valère, vat een zoektocht aan in opdracht van
haar steenrijke grootmoeder ‘Medusa’ Torfs. Hij wordt
meegesleurd in een draaikolk van leugens en geweld
waaraan hij niet meer kan ontsnappen. Rina’s verdwijning
blijkt slecht de eerste in een uitdijende reeks.
De systematische afbrokkeling, aftakeling en uiteindelijke
verdwijning van de machtige familie Torfs is een sprekende
metafoor voor de verloedering van onze westerse
samenleving, die in de jaren zeventig begon. Patrick Conrad
vat de suspense van dit tijdsgewricht in opnieuw een
superieure roman noir.

isbn 978 94 64 3 4 004 4 • nur 3 3 0 • j uni 2 02 1
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Na drie nominaties kreeg Jos

Patrick Conrad is schrijver, dichter,
plastisch kunstenaar en filmmaker.
Met zijn roman noirs won hij zowel de
Hercule Poirotprijs als De Diamanten
Kogel.

isb n e-b oek 978 94 6434 005 1
€ 10,99

DW B Het complot

Naast Louise zijn nu ook Justine en Maurice
verkrijgbaar bij uitgeverij Vrijdag
PANTONE P 110-5 U

‘Zonder DW B was ik geen schrijver, zo
simpel is het.’ - Yves Petry
Men verzwijgt iets. Wie is die ‘men’? Meestal een
triumviraat: de overheid smeedt een plan, de
wetenschap blaast een deuntje mee en de media
zwijgen of verdraaien de feiten. Internetkanalen

Genomineerd
voor de Hercule
Poirotprijs

maken wél gewag van duistere, mondiale krachten. Onzin natuurlijk. Maar hoe zit het dan met
vaccinvrees, NSA-onthullingen of QAnon? Arnoud
van Adrichem stelde de focus Het complot samen
over samenzweringen, over alternatieve feiten en
nepnieuws, maar misschien vooral over lang niet
altijd onschuldige verbeeldingskracht. Met
bijdragen van onder anderen Joke J. Hermsen,
Sanneke van Hassel, Asha Karami, Emy Koopman, Iduna Paalman, Paul Bogaert, Rudi Laermans en Manon Uphoff.
Abonnementen: www.dwb.be
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Over over morgen Andere verhalen over

de toekomst

• Tien prominente pennen

over literatuur, klimaat en de
toekomst

• Een initiatief van Greentrack

in samenwerking met Biblio

theek De Krook, de Buren, de
Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal en Letteren,
Pulse Transitienetwerk en de
Universiteit Gent

• Debat, presentatie, inspiratie

verhalen
Tien schrijvers waren rond in de toekomst. Ze richten
hun blik op dat wat vandaag zo ongrijpbaar lijkt: hoop.
In een wereld die gedefinieerd wordt door veelvuldige
crisissen, hangt de dreiging van ondergang als een
donkere wolk boven onze verbeelding. Maar kunnen
we voorbij die duistere vooruitzichten ook een glimp
van hoop opvangen? Is er ook een ander verhaal te
vertellen over de tijden die voor ons liggen? In tien
korte verhalen verkennen schrijvers uit Vlaanderen en
Nederland die tijden met andere ogen en vertellen ons
wat ze daar zien.
Over over morgen is een publicatie die radicaal kiest
voor andere verhalen over de toekomst.

Met verhalen van:
Simone Antangana Bekono
Fiep Van Bodegom
Arnon Grunberg
Ish Ait Hamou
Auke Hulst
Jens Meijen
Jeroen Olyslaegers
Lize Spit
Annelies Verbeke
Rebekka De Wit

isb n e-b oek 978 94 6434 007 5
€ 10,99
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De zon regent koperen spijkers.
Mariekerkse gedichten
mensen die zelden of nooit
poëzie lezen.’ – NBD

poëzie

Zomerwandeling
Ik loop langs de stroom,
de zon regent koperen spijkers,
pint mij vast op ‘t asfalt op de dijk;
ik roep, alleen de vogels reageren:
in de top van een kastanjeboom
tussen ‘t slib en in een eik
langs de floue rand van ‘t bos.
Pas als het koper koud en water wordt,
kom ik langzaam los.

© stefaan van hul

• ‘Aan te bevelen, ook voor

Bart Plouvier

Het oeuvre van Bart Plouvier telt
meer dan dertig bejubelde romans,
kortverhalenbundels, reisimpressies,
kinderboeken, poëzie en theater. De
zon regent koperen spijkers is zijn
elfde poëziebundel.

Bart Plouvier verrast met nieuwe serene en klassiek
gecomponeerde verzen. Weemoedig, strak, nostalgisch.
isbn 978 94 64 3 4 010 5 • nur 3 06 • me i 2 02 1
pape rback • 14 x 2 1 c m • 4 8 blz • € 2 0,00
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Voor moedertaal en vaderland.
Hendrik Conscience, biografie
Johan Vanhecke

• De man die zijn volk leerde
lezen heeft nu eindelijk zijn
biografie

• ‘Eindelijk is het hele leven
van Conscience tot leven

gebracht! Ik heb het geboeid
in één ruk uitgelezen.’
– Prof. dr. Lode Wils

biografie

Verguisd, belachelijk gemaakt, onleesbaar verklaard. Nochtans
is hij de enige Vlaamse auteur wiens volledige werk in het
Frans en het Duits vertaald werd, en van wie veel werken ook in
andere talen verschenen. Een schrijver die bij het verschijnen
van zijn ‘honderdste boekdeel’ in Brussel gevierd werd door
tienduizenden lezers. De eerste man die het aandurfde op
het Belgische grondgebied een roman in het Nederlands te
publiceren. Hij stond aan de wieg van de eerste Vlaamse krant,
hij promootte onderwijs voor vrouwen, hij ijverde voor het
gebruik van de volkstaal in openbare besturen en in rechtszaken,
en vocht tegen iedereen die het Nederlands als cultuurtaal door
het Frans wilde laten verdringen. De schrijver die het lezen van
boeken populair maakte bij het gewone Vlaamse volk, en die
zich veel minder conservatief opstelde dan men laat uitschijnen.
De man die ijverde voor de ontvoogding van de Vlaamse Belgen
en hun met De Leeuw van Vlaanderen hun eigen epos gaf, heeft
eindelijk een biografie: Hendrik Conscience.

isbn 978 94 64 3 4 012 9 • nur 681 • m e i 2 02 1
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Johan Vanhecke (Wilrijk, 1957)
is hoofd archiefverwerking van het
Letterenhuis, en redacteur van de
literaire tijdschriften Zacht Lawijd
en Zuurvrij. Hij schreef o.m. Het
Antwerpen van Hubert lampo (1993),
De Flandriens van Hugo Verriest
(1997), In de ban van de hobbit (2005)
en Johan Daisne 1912-1978. Tussen
magie en werkelijkheid (2014). Zijn
studie over de Halewijnballade, Het
hoofd werd op de tafel gezet (2000),
werd bekroond met de Provinciale
Prijs voor Geschiedenis en Volkskunde.

isb n e-b oek 978 94 6434 013 6
€ 19,99

Wanneer zien we u terug? De laatste

bed and breakfast Michel Follet
• Het leven zoals het is in een
woonzorgcentrum

• Een openhartig en herken
baar eerbetoon

non-fictie

‘Vader trok uit liefde voor zijn vrouw naar het rusthuis
waar moeder al een tijdje verbleef. Zelf wou hij op
zijn negentigste liever autonoom blijven: daarvoor
tekende, kookte en las hij nog te graag. Moeder vond
dat hij beter niet alleen bleef omdat hij te vaak het
vuur van het fornuis liet branden.
Over een vader die bij elk bezoek zegt: ‘Jongske, we
gaan achteruit.’ Over een moeder van wie ik hoop dat
ze ooit nog een keer jongske tegen me fluistert.
Geen boek over dementie, geen boek over oud worden
(mijn ouders zijn oud). Wel een eerbetoon aan twee
mensen die heel oud mogen worden. Moeten worden.
Een liefdevol portret van twee mensen die in mij
verder leven. Humor, tragiek, poëzie maar vooral een
gezonde dosis dankbaarheid.’

isbn 978 94 64 3 4 014 3 • nur 3 2 0 • m e i 2 02 1
pape rback • 14 x 2 1 cm • 14 4 blz • € 15,00

Sinds 1981 is Michel Follet radio- &
tv-maker (voor & achter de schermen)
met cinema en filmmuziek als vaste
waarde. Hij schreef eerder boeken
over het medialandschap, stalking,
de wereld van blinden, tinnitus en
hyperacusis. Momenteel werkt hij aan
zijn vijfde kermisboek.

isb n e- b oek 978 94 6434 015 0
€ 9,99

FC De Criminelen. Moord en doodslag
• ‘Deze jongen weet wat humor
is.’ – Bert Kruismans, standupcomedian

• ‘Voor zijn titels alleen al

verdient Houtman een

blinkende literaire beker.’
– Marnix Peeters, auteur

• ‘Uiterst vermakelijk!’
– De Telegraaf

true crime

Kopstoten, karatetrappen, kniehoge tackles en een stevige elleboog:
sommige voetballers zijn geen lieverdjes. Ook niet naast het veld. Daar
durven ze weleens buiten de lijnen kleuren met gokken, mishandelen,
valsmunterij, witwassen, zakkenrollen, cokedeals, afpersingen,
ontvoeringen… Tot zelfs regelrechte moord en doodslag!
Voetballers die niet alleen blessures, maar zelfs hun eigen dood
faken, hun maîtresse in stukken hakken en aan de honden voeren of
terechtgesteld worden als landverrader. Er zijn zelfs internationale
oorlogen begonnen door een voetbalwedstrijd…
Van Diego Maradona tot Gilbert Bodart, van Nizar Trabelsi tot Jantje
Mulder, van Dirk Goossens tot Mobutu Sese Seko, van Ryan Giggs tot
Garrincha, van Godwin Okpara tot René Higuita… Geen woorden, maar
daden en vooral veel bloed aan de paal! Vlijmscherpe tackles, dodelijke
eigen doelpunten, coke en kogels vliegen de lezer om de oren in deze
messcherpe afrekening met moord en doodslag in de voetballerij.
FC De Criminelen is een volledig herwerkte versie én een vervolg op
Het foute eltal, dat in 2012 verscheen.

isbn 978 94 64 3 4 018 1 • nur 3 3 9, 4 82 • m e i 2 02 1
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Schatten van katten Veronique Puts
Hou je van katten? Dan hou je zeker van
de kattenverhalen van Veronique Puts! Als
Veronique Puts begint te vertellen over
Pernod en Cootje, dan is het alsof ze het over
jouw eigen kat heeft. In dit boek vind je 48
verhalen die recht naar het hart van elke
dierenvriend gaan, aangevuld met prachtige

© wim daneels

in de voetballerij Joost Houtman

Joost Houtman (Antwerpen, 1976)
is copy- en ghostwriter, scenarist en
podcaster. Van zijn hand verscheen
eerder Zo werden wij wereldkampioen
(2014) en De zwarte olifant (2016),
en hij schreef mee aan Bella Figura:
Waarom de Italianen zo Italiaans zijn
(2018) De rest is parking: Waarom de
Antwerpenaren zo Antwerps zijn (2019)
en Op de fles: Het verhaal achter het
bieretiket (2019).

isb n e-b oek 978 94 6434 019 8
€ 12,99

Kattenkalender 2022 Veronique Puts
Deze fotokalender met de bekendste
katten van Nederland en België
verschijnt al voor de zesde keer.
Quotes voegen een vleugje humor toe
aan elke pagina.
Met plaats voor verjaardagen en ander
leuks.

foto’s en grappige tekeningen. Zoek een
lekkere plek, neem je kat op schoot en laat
het feest van de herkenning beginnen!

• ‘Veronique Puts is zo’n schrijfster

• De superstar onder de katten

kalenders

• Zacht en kattig, stout en schattig

die, tussen de regels door, kopjes

Veronique Puts is dé katteninfluencer van de Lage Landen. Ze
publiceerde eerder negen succes-

en aaitjes geeft, tot je spint van

volle boeken over haar katten

vrolijkheid.’ – Sven Ornelis op JOE

Pernod en Cootje, die eveneens de

• ‘Instant feelgood.’ – Het Laatste Nieuws
• ‘Vertederend en vol humor.’

hoofdrolspelers zijn in columns in Dag
Allemaal (B) en Majesteit (NL). Hun

– De Madammen, Radio 2

dagelijkse foto’s en quotes hebben
duizenden volgers op FB en Instagram.
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