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Gebruiksaanwijzing
Beste boekhandelaar, deze aanbiedingscatalogus is een andere
dan normaal. U vindt hierin onze doorgeschoven voorjaarstitels,
twee nieuwe titels en twee titels die in januari zijn verschenen.
Zoals u weet hebben wij (met veel van onze uitgeefcollega’s) de
wens van de Nederlandse boekhandelaren gehonoreerd om tot april
geen nieuwe titels te publiceren. Daarmee hopen wij verlichting te
brengen in hun moeilijke situatie, door de online verkopers niet nog
groter te maken dan ze al zijn, en hun de kans te geven bij heropening
flink uit te pakken met al die mooie nieuwe titels op de tafels.
Het heeft wel tot gevolg dat de verschijning van veel van onze titels
drie maanden wordt opgeschoven. In deze catalogus vindt u de titels
die tot en met augustus gaan verschijnen per maand geordend.
•	De twee in januari verschenen titels hebben ieder één bladzijde.
In de blauwe balk aan de bovenkant van de bladzijde staat ‘Reeds
verschenen’.
•	De reeds aangeboden en opgeschoven titels hebben ieder één bladzijde, en in de rode balk aan de bovenkant van de bladzijde staat
‘Reeds aangeboden’. Bij de verschijningsmaand hebben we de
oorspronkelijke verschijningsmaand er tussen haakjes achtergezet.
•	De nieuwe titels hebben ieder twee bladzijden en in de gele balk
aan de bovenkant van de bladzijde staat ‘Nieuwe titel’.
•	Omwille van de volledigheid hebben we in de verschijningskalender met * de titels geoormerkt die in de voorjaarscatalogus
zijn aangeboden, en met ** de titels die eerder zijn aangeboden.
Tot zover. En per aspera ad astra!
Uitgeverij Wereldbibliotheek
Maart 2021

reeds verschenen
abraham yehoshua

De tunnel

Abraham Yehoshua (1936)
is een van de grootste
naoorlogse schrijvers van Israël.
Wereldbibliotheek publiceerde al
zijn romans.

© Chris van Houts

Zvi Luria is een gepensioneerde ingenieur, die zijn leven lang wegen en tunnels heeft
aangelegd. Wanneer bij hem beginnende dementie wordt geconstateerd, weet zijn vrouw
te regelen dat hij mag helpen bij de aanleg van een weg in de Negev-woestijn. Door zijn
brein actief te houden hoopt ze zijn dementie te vertragen.
Maar op het traject ligt een heuvel met antieke ruïnes waartussen een Palestijnse familie bivakkeert, die onder bescherming staat van een raadselachtige archeoloog. De oplossing is de aanleg van een tunnel waardoor de heuvel gespaard kan blijven. Het is aan Zvi
dit voor elkaar te krijgen.

‘Een meeslepend verhaal met een geniaal plot’ Friesch Dagblad
‘Ik heb al zijn boeken gelezen en hij werd een leidraad voor
mijn eigen leven.’ Michel Krielaars in nieuwsbrief NRC boeken
‘De grootste nog levende naoorlogse schrijver.’ Jeroen Vullings
Radio 1 Boekenpodcast

pr & marketing
• Tragikomisch verhaal
• Hoop en verzoening
• Onvoorwaardelijke liefde

¤ 29,99 | januari 2021
Paperback met flappen
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang: 400 blz.
nur: 302
isbn: 9789028451155
e-boek isbn: 9789028451162
ISBN 9789028451155
Oorspronkelijke
titel: Haminhara
Vertaling: Kees Meiling
Omslag: Bureau Beck

9 789028 451155

reeds verschenen
luis landero
Luis Landero (1948) is een
grote naam in de Spaanse
literatuur. Zijn negen romans
zijn meermaals bekroond en in
talloze landen verschenen.

Aurora

© Itziar Guzmán

pr & marketing
• Leesexemplaren
• A2-posters beschikbaar
•	Leesclubpakket met poster en
vragen
•	De Spaanse roman van het jaar
2019 volgens El País

¤ 22,99 | januari 2021
Paperback met flappen
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang 240 blz.
nur: 302
isbn: 9789028450646
e-boek isbn: 9789028450653
luisterboek isbn: 9789028451254
Oorspronkelijke titel: Lluvia fina
ISBN 9789028450646
Vertaling:
Arie van der Wal en
Eugenie Schoolderman
Omslag: Studio Jan de Boer

Aurora is het luisterend oor voor haar man Gabriel, zijn moeder en twee zussen. Ze heeft
er bijna een dagtaak aan om de verhalen aan te horen van de vier gezinsleden over elkaars
tekortkomingen en gebrek aan begrip. Ze delen weliswaar een niet al te plezierig verleden, maar aan de gebeurtenissen van toen hebben ze totaal verschillende herinneringen.
Dan besluit Gabriel om een familiediner te organiseren ter gelegenheid van zijn moeders tachtigste verjaardag. Zelfs zijn moeder vindt dat geen goed idee. Aurora probeert
Gabriel van zijn plan af te brengen, bang dat zijn verzoeningspoging slecht zal aflopen.
Want wie van de vier zal in staat zijn de eigen herinnering te herzien, zo vergroeid als ze
zijn met hun eigen beeld van het verleden?

‘Een geweldige vertelling met een vaak
ondraaglijke spanning’ Herman Koch
‘De literaire mokerslag van dit voorjaar’ 
Ronnie Terpstra (Boekhandel Van der Velde)

9 789028 450646

5 literatuur

‘Vlijmscherpe dialogen, indringende literatuur. En een
eind als de klap van een guillotine’ Gerda Aukes (Boekhandel Den Boer)

reeds aangeboden
dichters over het boekenweekthema tweestrijd

Tweepigrammen

Marcus Valerius Martialis (40104), de keizer van het epigram,
leverde het na te volgen voorbeeld
voor de gedichten in deze bundel
(Epigrammata II,7).

pr & marketing
•	Bijzondere presentatie in of
vanuit Perdu
• Verzamelobject
• Onvoorwaardelijke liefde

Vorig jaar begonnen we met poëzie over het thema van de Boekenweek in één specifieke
dichtvorm. De ontvangst van onze eersteling bij lezers en boekhandelaren was allerhartelijkst.
In 2020 was het thema rebellie en de dichtvorm het sonnet. Dit jaar is het thema tweestrijd en is de vorm het epigram. Met dit jaar ook gedichten van dichters buiten Nieuw
Amsterdam en Wereldbibliotheek. Plus que ça change, plus que ça reste le même, want
ook nu maakt Christoph Noordzij er een hebbedingetje van en blijft de prijs 10 euro.
Met Anne van Amstel, Pim te Bokkel, Kurt de Boodt, Pieter de Bruijn Kops, Emma Crebolder, Hans Dekkers, Dorien Dijkhuis, Annemarie Estor, Edwin Fagel, Laurens Ham,
Anne-Fleur van der Heiden, Liesbeth Lagemaat, Joseline van Leeuwen, Peter van Lier,
Gerry van der Linden, Guus Luijters, Paul Meeuws, Sander Meij, Valery Paulis, Frouke van
der Ploeg, Jan Willem de Ruijter, Peter Swanborn, Peter Theunynck, Florence Tonk, Marc
Tritsmans, Lies Van Gasse, Han van der Vegt, Jos Versteegen, Samuel Vriezen, Ben Zwaal

Bij het ter perse gaan van deze aanbiedingscatalogus werd
bekend dat de Boekenweek is uitgesteld. Daarom wordt ook
het verschijnen van Tweepigrammen uitgesteld

¤ 10,– | voorafgaand aan de
Boekenweek 2021 (onveranderd)
Paperback met flappen
Formaat: 14 x 22 cm
Omvang: 40 blz.
nur 306
isbn 9789028451520
ISBN 9789028451520
e-boek
isbn 9789028451537
Boekverzorging: Christoph
Noordzij

9 789028 451520

reeds aangeboden
elena ferrante
Van Elena Ferrante’s
Napolitaanse romans zijn in
Nederland en Vlaanderen een half
miljoen exemplaren verkocht.
De Rai en hbo verfilmden het
eerste boek, De geniale vriendin,
en het tweede boek, De nieuwe
achternaam, als een tv-serie.

Toevallige bedenksels

pr & marketing
•	Leesexemplaren
•	Posters op aanvraag
•	Social-mediacampagne
•	Prachtig geïllustreerd
•	Must-have voor elke
Ferrante-fan

¤ 24,99 | april 2021 (was februari)
Gebonden met stofomslag
Formaat: 15 x 23 cm
Omvang: 128 blz.
nur 325
isbn 9789028450318
e-boek isbn 9789028450325
Oorspronkelijke titel: L’invenzione
ISBN 9789028450318
occasionale
Vertaling: Marieke van Laake
Omslag: Karin van der Meer

9 789028 450318

7 literatuur

Een jaar lang schreef Elena Ferrante iedere week een column in de Engelse krant The
Guardian. Ze schreef over een thema dat de redactie haar opgaf. En omdat ze er maar
korte tijd voor had, moest ze haar normale bedachtzaamheid en zorgvuldigheid laten
varen, en vertrouwen op haar intuïtie.
Die heel persoonlijke stukken zijn hier gebundeld. Over haar eerste liefde. Haar politieke passiviteit en haar bezorgdheid over de democratie. Haar kinderdagboeken. Haar
liefde voor taal en voor het Italiaans. In deze 51 juweeltjes, prachtig geïllustreerd door
Andrea Ucini, schrijft Elena Ferrante over haar relatie met de wereld, en nodigt ons als
het ware uit om de onze met andere ogen te bekijken.

reeds aangeboden
janneke holwarda

Kiendops oorlog

Van Janneke Holwarda
(1953) verscheen eerder bij
Wereldbibliotheek Het behouden
kind (2017), en bij uitgeverij
Marmer onder meer Zo zijn wij niet
(2015) en Zeesteen (2011).

© Koos Hageraats

Het is 1944. Willem, die thuis Kiendop wordt genoemd, woont in een volkswijk in Arnhem. Hij is veertien jaar oud, een nakomertje in een gezin met twee oudere broers en
een zus. Zijn oudste broer heeft hij al vier jaar niet gezien, want die voer op zee toen de
Tweede Wereldoorlog uitbrak. Wanneer de Slag om Arnhem begint, moet hij halsoverkop met zijn ouders huis en stad verlaten. Zijn moeder beweert dat het voor hooguit een
weekje zal zijn, maar zijn vader en hij vermoeden dat het wel eens langer kan gaan duren.
Er breekt een periode aan van ingrijpende gebeurtenissen die de rest van zijn leven zullen bepalen. Als hij uiteindelijk terugkeert naar de ruïnes van hun huis is hij vijftien en
volwassen.

Een verrassend vertelde coming-of-ageroman,
die gebaseerd is op het waargebeurde verhaal
van jazzmusicus Willem Reinen.

pr & marketing
•	Media-aandacht rondom 4 en 5
mei
•	Social-mediacampagne
•	Leesexemplaar op aanvraag
•	Coming-of-ageroman
• Bijzondere vertelstijl

¤ 20,- | april 2021 (onveranderd)
Paperback met flappen
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang 224 blz.
nur: 301
isbn: 9789028450905
ISBN 9789028450905
e-boek
isbn: 9789028450912
luisterboek isbn: 9789028451599
Omslag: Karin van der Meer

9 789028 450905

reeds aangeboden
isabel allende
Isabel Allende (1942) is de meest
gelezen Spaanstalige schrijver ter
wereld. Vorig jaar verscheen haar
roman Bloemblad aan zee (45.000
ex verkocht).

Wat wij willen
Mijn leven als moeder, vrouw, feminist

© Lori Barra

pr & marketing
•	Grote marketingcampagne
•	Advertenties
•	Buitencampagne
•	Socialmedia-campagne
•	Online interviews en veel
media-aandacht in dag-, week-,
en maandbladen

¤ 17,50 | april 2021 (was februari)
Paperback met flappen
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang 176 blz.
nur: 302
isbn: 9789028451407
e-boek isbn: 9789028451414
luisterboek isbn: 9789028451506
Oorspronkelijke titel: Mujeres del
ISBN mía
9789028451407
alma
Vertaling: Rikkie Degenaar
Omslag: Rouwhorst + Van Roon

9 789028 451407

9 literatuur

Isabel Allende neemt ons mee op haar meest persoonlijke en emotionele reis in jaren.
Ze vertelt over de belangrijke rol die het feminisme in haar leven speelt, van haar kindertijd tot nu. Ze roemt de vrouwen die haar leven richting hebben gegeven, zoals haar moeder Panchita, haar dochter Paula en haar literair agent Carmen Balcells. Maar ook schrijvers zoals Virginia Woolf en Margaret Atwood hebben haar geïnspireerd om zich in te
zetten voor de verbetering van de positie van de vrouw en om te strijden tegen achterstelling en discriminatie.
Vandaar dat ze ook met grote betrokkenheid schrijft over actuele thema’s als de
#MeToo-beweging en het leven in tijden van een wereldwijde pandemie. En dat alles
doet Allende met die onmiskenbare passie voor het leven en de aanstekelijke overtuiging dat er ook op haar leeftijd alle tijd is voor de liefde.

Allende’s meest persoonlijke boek sinds Paula en
De som der dagen – en wat een levenslust!

reeds aangeboden
richard osinga

Arc

Richard Osinga’s (1971) Wie de
Rechtvaardigen zoekt werd in
gelonglist voor de Boekenbon
Literatuurprijs 2020. In zijn
gestaag groeiende werk is een
grote rol weggelegd voor de
vraag wat ons mensen aan elkaar
verbindt.

© Koos Hageraats

De Amerikaanse bioloog Neil Canterbury drukt het zijn studenten elk jaar weer op het
hart: onze herinneringen zijn alles voor ons. Neil weet waar hij het over heeft, want hij
promoveerde ooit op de theorie dat wij onze herinneringen te danken hebben aan een
virus. Jarenlang heeft zijn theorie stof liggen te vergaren, maar daar komt verandering
in wanneer hij naar de Indiase stad Varanasi gaat voor een congres. Een mysterieuze
Indiase wetenschapper benadert hem met opzienbarend nieuws en zet zijn hele leven
op de helling.
Terwijl Neil op onderzoek uitgaat in de krochten van Varanasi, raakt zijn leven steeds
meer vervlochten met dat van Maja, een ambitieuze Nederlandse neurologe, en met de
levensloop van de antieke Indiase dichter Kabir. Een eeuwenoude mystieke traditie en
nieuw wetenschappelijk onderzoek openen de deur naar grootse mogelijkheden met
verregaande consequenties voor de mensheid.

Een spannende roman over geheugen,
herinneringen en wat het is om mens te zijn.

pr & marketing
•	Auteur beschikbaar voor
interviews, leesclubs en
boekhandelsoptredens
•	Online promotiekit voor
boekhandel beschikbaar
•	Leesexemplaren
•	Oude mystieke traditie meets
hypermoderne wetenschap
•	Wat als herinneringen van
mens op mens kunnen worden
overgedragen?

¤ 21,99 | mei 2021 (onveranderd)
Paperback met flappen
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang 256 blz.
nur: 301
ISBN 9789028451421
isbn:
9789028451421
e-boek isbn: 9789028451438
Omslag: Rouwhorst + Van Roon

9 789028 451421

reeds aangeboden
hans de geus
Hans de Geus (1967) is
beurscommentator bij rtlz
en publiceert regelmatig
over economie in diverse
media. Hij is zelf actief als
woningontwikkelaar en passief
als vastgoedbelegger.

Hoe ik toch huisjesmelker werd
Over woonarmoede en ongelijkheid

© Masche Hendriks

pr & marketing
•	Veel media-aandacht en
interviews
•	Intensieve marketingcampagne
•	Auteur beschikbaar voor
interviews en lezingen
•	Actueel onderwerp
•	Voor de lezers van Dit kan niet
waar zijn en Fantoomgroei

¤ 20,- | mei 2021 (was februari)
Paperback met flappen
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang 228 blz.
nur: 780
ISBN 9789028451469
isbn:
9789028451469
e-boek isbn: 9789028451476
Omslag: Philip Stroomberg

9 789028 451469

11 non-fictie

Hans de Geus kon geen hypotheek krijgen voor een bovenwoning in Amsterdam. Wel
een lening voor een paar appartementen die hij wilde verhuren op de vrije markt. Dat
zette hem aan het denken over de oorzaken en gevolgen van de woningnood in Nederland.
Wonen is een grondrecht, maar onbetaalbaar geworden. De huizenprijzen maken
het starters en jongeren onmogelijk een huis te kopen. Tenzij ze bemiddelde ouders
hebben. De anderen moeten huren in de vrije sector tegen hoge huren die een steeds
groter deel van hun toch al zo onzekere inkomen opslokken. Er heerst kortom woonarmoede, met alle gevaren voor de samenleving van dien. Hoe heeft zo ver kunnen komen?
Aan de hand van zijn eigen ervaringen bespreekt Hans de Geus de woningmarkt. Hij
analyseert op heldere wijze waar het mis is gegaan en wat de economische en maatschappelijke gevolgen zijn.

‘Hans de Geus legt feilloos uit welke ontwrichtende werking
ons overgewaardeerde vastgoed heeft op de Nederlandse
samenleving.’ S ander Schimmelpenninck, oud-hoofdredacteur Quote

nieuwe titel

De godmother van de moderne
Italiaanse literatuur
Eindelijk weer in vertaling

De schrijver, dichter en vertaler
Elsa Morante (1912-1985)
is een monumentale naam
in de naoorlogse Italiaanse
literatuur. Ze is een voorbeeld
voor hedendaagse auteurs als
Elena Ferrante en Silvia Avallone
– en terecht, want haar werk
is inhoudelijk nog altijd even
relevant en stilistisch nog even
sprankelend als toen het voor het
eerst gepubliceerd werd.

© Elsa Morante Estate

pr & marketing
•	Literaire klassieker
•	Leesexemplaren
•	Socialmediacampagne
•	Advertenties
• Media-aandacht
• pos-Materiaal

¤ 24,99 | mei 2021
Paperback met flappen
Formaat: 15 x 23 cm
Omvang: 352 blz.
nur: 302
isbn: 9789028450882
e-boek isbn: 9789028450899
Oorspronkelijke titel: L’isola di
ISBN
Arturo9789028451308
Vertaling: Manon Smits
Omslag: Studio Jan de Boer

9 789028 451308

nieuwe titel
elsa morante

Het eiland van Arturo
KLASSIEKER

•	Herontdekking voor
de liefhebbers van
Elena Ferrante

In een oude villa op het Italiaanse eiland Procida woont een jongen met zijn vader. Arturo
gaat niet naar school en brengt zijn dagen door in de wilde, weelderige natuur van het
eiland. ’s Avonds leest hij boeken over grote ontdekkingsreizen en het mysterieuze Oosten uit de bibliotheek van zijn vader Gerace. Die is zijn grote voorbeeld: groot, blond,
onverschrokken – zoals de helden uit Arturo’s boeken, die geheel hun eigen weg gaan.
De grote afwezige in huis is de moeder van Arturo, die in het kraambed overleed en
nu als een heilige wordt vereerd door haar zoon. Er is geen vrouw ter wereld die bij haar
in de buurt kan komen en zowel Arturo als zijn vader ontbreekt het aan enige interesse
in en respect voor vrouwen.
Maar dan op een dag keert zijn vader terug op het eiland met een jonge vrouw, met
wie hij net blijkt te zijn getrouwd. Ze is maar twee jaar ouder dan Arturo en staat als brave
gelovige uit de grote stad voor alles wat hij verafschuwt. Langzaam maar zeker wordt de
paradijselijke microkosmos waarin Arturo leeft doorgeprikt.

•	Klassieker die Premio
Strega won (1957)
•	Schwob-titel
(zomeractie)

‘Ik probeer te leren van
Elsa Morantes boeken,
maar ze zijn onovertrefbaar.’
Elena Ferrante

Wereldbibliotheek zal de komende vier jaar Morantes grootse
romans in splinternieuwe vertalingen uitgeven: Het eiland
van Arturo, Leugens en tovenarij, Aracoeli en De geschiedenis. We
beginnen met Het eiland van Arturo, waarmee ze in 1957 de
eerste vrouwelijke winnaar van de prestigieuze literatuurprijs
13 literatuur

Premio Strega was.

nieuwe titel

Italiaanse ontdekkingsreis
die verder gaat dan je
ooit geweest bent

Miriam Bunnik (1983) raakte
tijdens een schoolreis naar Rome
gefascineerd door Italië. Ze ging
Italiaanse taal en cultuur studeren
en werd vertaler en docent. Samen
met Mara Schepers vertaalde
ze onder meer Het leugenachtige
leven van volwassenen van Elena
Ferrante, Schittering van Margaret
Mazzantini en nog talloze andere
boeken. En ook al woont ze in
Nederland, dankzij haar Genuese
echtgenoot Andrea en zijn familie
hoeft ze niets van Italië te missen.

pr & marketing
•	Actie: de boekhandel die
als eerste 100 exemplaren
verkoopt, krijgt een Italiaans
verrassingspakket
•	pos-materiaal (ansichtkaarten)
•	Auteur beschikbaar voor
interviews en lezingen

¤ 20,00 | juni 2021
Paperback met flappen
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang: 256 blz.
nur: 320
ISBN
isbn:9789028451308
9789028450509
e-boek isbn: 9789028451780
Omslag: Rouwhorst + Van Roon

9 789028 451308

nieuwe titel
miriam bunnik

Koffiebars en carabinieri
Een ander boek over Italië

•	Lees het op een
reis door Italië
•	of thuis op de bank
•	Met fotomateriaal

Iedereen weet wel iets over Italië: waar de scheve toren staat, dat ze er pasta eten en dat
ze er goed kunnen voetballen. Maar er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over dit
prachtige land, met zijn bergen, stranden en vulkanen. Koffiebars en carabinieri brengt je
drie stappen dieper het land in dan je zelf als toerist zou komen. Niet eerder kwamen
geschiedenis, reizen en interviews zo mooi bij elkaar in één boek over Italië.
Italië-expert Miriam Bunnik reist door de laars, op zoek naar de verhalen achter typisch
Italiaanse verschijnselen. Van klassiekers als caffè, de Fiat 500 en pizza, tot belangrijke
Italiaanse historische personen over wie je weleens hebt gehoord, zoals Garibaldi en
Dante. Van de vanzelfsprekende liefde van Italianen voor hun geboorteplaats tot de herkomst van de Italiaanse vlag. Miriam klopt onderweg aan bij Italianen die er meer van
weten en die haar vertellen over hun passies, tradities en cultuur. Ze zit op de bank bij
een levenslange voetbalsupporter, eet een bordje pasta bij een traditionele pastamaakster en wisselt van gedachten met een toegewijde carabiniere. Zo brengt ze de rijke
geschiedenis en cultuur van Italië tot leven.

Een verrassend, ander boek over Italië, omdat:
•	er nog zoveel meer interessants te vertellen is
•	we het zelden van de Italianen zelf horen

15 non-fictie

•

Italië nooit verveelt

•

si può

reeds aangeboden
hans dekkers
De pers over de poëzie

Sparagmos

van Hans Dekkers:
‘Zijn gedichten zijn
hevig, plastisch, steken
niets onder stoelen of
banken (…)visioenenkunst van de bovenste
plank’ Vrij Nederland
‘We hebben ze nodig,
dichters als Dekkers.
Anders slibt onze taal
dicht.’ D e Limburger
‘Bedwelmend,
fascinerend,
overtuigend.’ Awater

Wat is het leven waard als het niet een beetje kapot is? In Sparagmos duikt Hans Dekkers in het Dionysos-ritueel, waarbij het lichaam van een mens of dier in een roes uiteengereten wordt. In zinnenprikkelende gedichten verkent Dekkers een wereld waarin genot
niet zonder pijn kan en waarin een heldere kijk op het leven niet kan bestaan zonder het
offer en de beneveling. Sparagmos is een bundel vol verscheurdheid en versplintering.

ruk me uiteen, dierbare vriend,
in alle levens die ik ben, in alle personen,
alle plekken en herinneringen,
in alle jaargetijden, in alle woorden

op een strand in de snerpende zon
de lichamen, perfect en lijdend, volgestouwd
met verleden en toekomst
druipend van onmatige sentimenten

ondanks een gordel van vlees, een gevliesde
omheining
vallen wij uiteen in eenmalige sintels
oplichtend met ieder een eigen gezicht
vuurvliegjes in een bronzen zonsondergang

sta ik op, sta ik met ontvangende handen
met mijn buik vol verzinsels
vol fabels, fictie, verdichtsels
splijtend zal de wereld zijn majesteit
ontvouwen

¤ 22,99 | juni 2021 (was maart)
Paperback
Formaat: 14 x 22 cm
Omvang: 80 blz.
nur: 306
ISBN 9789028451513
isbn:
9789028451513
e-boek isbn: 9789028451544
Omslag: Christoph Noordzij

9 789028 451513

reeds aangeboden
arto paasilinna
Arto Paasilinna (19422018) was wereldwijd de
meest gerenommeerde
hedendaagse Finse schrijver. Bij
Wereldbibliotheek verschenen
acht romans, waaronder ook De
zelfmoordclub en De gifkokkin.

De huilende molenaar

© Irmeli Jung

pr & marketing
•	pos-materiaal op aanvraag
•	Een fantastische backlist-titel
•	Cadeautip
•	Paasilinna’s boeken wereldwijd
8 miljoen exemplaren verkocht
•	Tijdloze klassieker: dorp keert
zich tegen nieuweling

¤ 20,- | juni 2021 (was februari)
Gebonden met omplakte band
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang 224 blz.
nur: 302
isbn: 9789028451308
e-boek isbn: 9789028451315
Oorspronkelijke titel: Ulvova
ISBN
9789028451308
mylläri
Vertaling: Annemarie Raas
Omslag: Rouwhorst + Van Roon

Er is een nieuwe bewoner in het dorp, de boomlange Huttunen. Hij neemt zijn intrek in
een verwaarloosde graanmolen, die hij zowaar weer aan de praat weet te krijgen. De molenaar wordt met argwaan bekeken, en vooral beluisterd, want hij blijkt de onweerstaanbare drang te hebben om ’s nachts luidkeels te huilen als een wolf. Hoe lang gaat het
goed tussen deze bijzondere man en de op rust en regelmaat gerichte dorpsbewoners?
De huilende molenaar is het tijdloze verhaal van een kleine gemeenschap die zich tegen
een excentrieke eenling keert. Paasilinna vertelt het met zichtbaar plezier en met de hem
kenmerkende humor en lichte absurditeit. Het is een van de hoogtepunten in het oeuvre van Arto Paasilinna, het werd opgevoerd als toneelstuk en verfilmd

Sinds 2001 onafgebroken in druk bij Wereldbibliotheek,
meer dan 20.000 exemplaren verkocht: de vierde van de
Wereldbibliotheek-klassiekers
‘Zelfs een fractie van Paasilinna’s unieke visie op vrijheid en

9 789028 451308
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vervolging is al verleidelijk.’ The Guardian

reeds aangeboden
sara mesa

Een liefde

De jonge vertaalster Nat voelt zich niet meer op haar plek in de stad. Ze besluit te vertrekken en haar geluk te gaan beproeven op het platteland. Eenmaal aangekomen in het
dorp La Escapa wordt Nat’s leven niet bij toverslag zorgeloos. Ze heeft weinig geld en
het enige wat ze zich kan veroorloven is een vervallen huis van een opdringerige huisbaas – een nare man die soms ongevraagd binnen staat.
Wat in het begin wél goed gaat is het contact met haar dorpsgenoten. Ze zijn vriendelijk en geven haar het gevoel dat ze welkom is. Maar Nat is ook onzeker en pakt de
dingen niet altijd aan zoals de dorpelingen vinden dat het hoort. Dat levert haar een hoop
weerstand op, en ondanks haar goede wil brengt haar onhandigheid Nat uiteindelijk
juist dieper in de problemen.

Gekozen tot Boek van het Jaar 2020 door
El País, El Mundo, ABC en El Español
‘Mesa bevestigt met elke zin haar literaire kracht.’El Mundo

Sara Mesa (Madrid, 1976)
schrijft romans, korte verhalen
en dichtbundels. Haar werk
werd veelvuldig bekroond.
Eerder verscheen van haar bij
Wereldbibliotheek Litteken (****
in NRC).

pr & marketing
•	Aandacht in literaire pers
•	Campagne met boekbloggers
•	Voor liefhebbers van Nina
Polak en Niña Weijers
•	Ontwapenend portret van een
jonge vrouw op zoek naar haar
plek

¤ 20,- | juli 2021 (was maart)
Paperback met flappen
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang 176 blz.
nur: 302
isbn: 9789028450943
e-boek isbn: 9789028450950
ISBN 9789028450943
Oorspronkelijke
titel: Un amor
Vertaling: Nadia Ramer
Omslag: Nico Richter

9 789028 450943

reeds aangeboden
élisabeth filhol
De Franse schrijfster Élisabeth
Filhol (1965) schreef eerder
twee romans. Storegga is haar
Nederlandse debuut

Storegga

© Fabien Tijou/P.O.L

pr & marketing
•	Auteur beschikbaar voor
interviews
•	Brede online en offline mediaaandacht
•	Posters op aanvraag
•	Leesexemplaren

¤ 22,99 | augustus
2021 (was april)
Paperback met flappen
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang 272 blz.
nur: 302
isbn: 9789028451193
e-boek isbn: 9789028451391
ISBN 9789028451193
Oorspronkelijke
titel: Doggerland
Vertaling: Eva Wissenburg
Omslag: Stroomberg

Het is december 2013, orkaan Xaver legt het leven op de Britse eilanden plat en raast
richting de Noordzee. Iedereen houdt zijn adem in tot het buiten weer veilig is. Zo ook
de Schotse geoloog Margaret Ross, die op het punt stond om naar een congres in Denemarken te vliegen. Margaret heeft er haar levenswerk van gemaakt om Doggerland in
kaart te brengen, een groot gebied midden in de Noordzee dat ooit continent en eiland
met elkaar verbond. Tot het achtduizend jaar geleden na een aardverschuiving, de Storegga Slide, door een enorme tsunami verzwolgen werd.
Storegga is een verhaal over krachten op menselijke en immense schaal. De ene drijft
oude geliefden naar elkaar toe, de andere brengt de aardbodem in beweging, om nog
maar te zwijgen van de vernietigende kracht van de natuur.

Stormachtige roman over de natuur die groter is
dan de mens, over idealen en geld, over oude liefdes
‘Een fascinerende roman, op het kruispunt van

9 789028 451193
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wetenschap en fictie.’ L’Humanité

reeds aangeboden
nora bossong

Veilige haven

Nora Bossong (Bremen, 1982)
schrijft poëzie, essays en romans.
Haar werk is bekroond met onder
meer de Peter-Huchel-prijs, de
Kunstpreis Berlin, de Roswithaprijs en de Thomas-Mann-prijs.

© Heike Steinweg

Mira werkte voor de VN in New York en Burundi. Nu is ze gedetacheerd bij het VN-hoofdkantoor in Genève. Overdag schrijft ze ambtsberichten over crisisgebieden, ‘s avonds
bemiddelt ze tussen partijen, die elkaar al jarenlang naar het leven staan. Op een receptie ziet ze Milan terug. Als kind woonde ze enkele maanden bij zijn ouders. De paar jaar
oudere jongen maakte toen diepe indruk op haar. De herinneringen aan deze tijd, maar
ook de reactie van Milan op haar toenaderingspogingen, verrassen haar. Hij weifelt tussen toegeven en afwijzen. Wanneer haar rol in de genocide in Burundi in twijfel wordt
getrokken, begint Mira’s zelfbeeld te wankelen. Kan je eigenlijk wel ingrijpen in crises
en in de levens van anderen zonder zelf medeplichtig te worden, hoe goed je bedoelingen ook zijn?

‘Indrukwekkend’ D ie Zeit
‘Geweldige scènes, prachtige zinnen,
een kunststuk’ Süddeutsche Zeitung

pr & marketing
•	Auteursbezoek
•	Leesexemplaren

¤ 24,99 | augustus (was januari)
Paperback met flappen
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang: 320 blz.
nur: 302
isbn: 9789028450424
e-boek isbn: 9789028450431
ISBN 9789028450424
Oorspronkelijke
titel: Schutzzone
Vertaling: Els Snick
Omslag: Karin van der Meer

9 789028 450424

reeds aangeboden
nele beyens
Nele Beyens (1978) is historica
en docent aan de Open
Universiteit. Eerder verscheen
van haar bij Wereldbibliotheek
Overgangspolitiek. De strijd om de
macht in Nederland en Frankrijk na de
Tweede Wereldoorlog (2009).

Els Borst
Medicus in de politiek

pr & marketing
•	Veel media-aandacht
•	Samenwerking met de
Universiteit van Utrecht en de
Open Universiteit

¤ 29,99 | augustus
2021 (was maart)
Paperback met flappen
Formaat: 15 x 23 cm
Omvang 448 blz.
nur: 681
ISBN 9789028451483
isbn:
9789028451483
e-boek isbn: 9789028451490
Omslag: Bureau Beck

Toen Els Borst (1932-2014) in 1994 op 62-jarige leeftijd begon aan de acht jaar die zij
namens D66 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zou zijn in de kabinettenKok, had zij een lange carrière in de gezondheidszorg achter de rug. Als minister voerde
zij de wettelijke regeling voor euthanasie en hulp bij zelfdoding in, de eerste ter wereld.
Zij voerde onder meer een donorregistratie in, gaf patiënten medezeggenschap in de
zorg, bereidde de invoering van de basisverzekering voor. Wie was deze vrouw, die aan
de basis van ons huidige zorgstelsel stond en door veel Nederlanders als een van de
betrouwbaarste politici werd gezien?
Nele Beyens schreef een pakkende biografie, waarbij ze ook gebruik mocht maken
van de persoonlijke archieven van Els Borst en haar familie. Els Borst. Medicus in de politiek biedt daarnaast een fascinerende blik op ruim zestig jaar geschiedenis van de Nederlandse zorgsector.

9 789028 451483

Biografie van een van de geliefdste politici van Nederland
en een fascinerende schets van de ontwikkeling van ons
gezondheidsstelsel
21 literatuur

Kan het nog enthousiaster?

de reparatie van de wereld 4e druk
‘Deze epische roman (●●●●●) over een
allesverwoestende oorlog kun je zonder twijfel een
meesterwerk uit de Europese literatuur noemen.’ NRC
‘Een bijna weemoedige ideeënroman (●●●●●)over
herinnering, engagement, migratie, identiteit, de
existentiële betekenis van kunst en over de grote vraag
wat we nu eigenlijk aan moeten met het leven.’ de Volkskrant
ISBN 9789028450462

¤ 29,99
9 789028 450462

het zout der aarde 3e druk
‘Een grootse, geestige anti-oorlogsroman (●●●●). Na lezing van
deze absurdistische roman vraag je je af of Wittlin niet een nog
betere schrijver was dan zijn vriend Josef Roth.’ NRC Handelsblad
Het is niet meer dan een daad van literaire rechtvaardigheid
Het zout der aarde onverwijld toe te voegen aan het lijstje
grote Midden-Europese romans uit de eerste helft van de
twintigste eeuw.’ De Groene
Amsterdammer
ISBN 9789028450875
¤ 24,99
9 789028 450875
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