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Lohengrin was hier
De langverwachte,
grote roman van
P.F. Thomése

Omslag Suzan Beijer

P. F. T H O M É S E

Uitvoering gebonden
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 384 blz.

Over Vaderliefde:
‘Superieure non-fictie van een
volbloed romanschrijver. Een
door en door literair boek.’

Lohengrin was hier

Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 5161 4
ISBN e-boek 978 90 446 5162 1
NUR 301

Lohengrin was hier speelt zich af in het Engelse plaatsje Swansdale en is
het verhaal van twee gebroken gezinnen, de Dalbergs en de Bergdahls,
het ene wat meer gebroken dan het andere. In het bijzonder is Lohengrin
was hier het prille liefdesverhaal van de bijna-wees Elsa en de mysterieuze
jongen Percy. Zij heeft haar moeder nooit gekend; hij tast in het duister
over zijn vader. Ze wanen zich een soort broer en zus met hun twee veel te
vroeg gestorven ouders. Intussen zitten ze ieder voor zich opgesloten in
een gezin waar ze het niet uithouden.
Percy beweert dat zijn vader gesneuveld is in de Vietnamoorlog en dat hij,
net als hijzelf, afkomstig is uit Ypsilanti, dat in Amerika ligt.
Elsa kent alleen haar moeders voornaam, Joan, die ze soms uitspreekt in
de hoop dat het iets betekent. Verder heeft ze een terugkerend herinneringsbeeld van een witte jurk, waarvan ze altijd heeft gedacht dat het haar
moeder was op weg naar een feest.

DE VOLKSKRANT ****

‘De indringendste verhalen
hangen soms als verborgen
vruchten in de eigen
stamboom te wachten tot
een talige tuinman als P.F.
Thomése ze plukt en gracieus
aansnijdt.’
HUMO

‘Het boek is geschreven in zijn
kenmerkende verzorgde stijl,
even precies als poëtisch – en
dat is waarom je Thomése
graag leest.’

Verschijnt september

• Advertenties in landelijke
kranten
• Backcards
• Posters
• Boekenleggers

TROUW

‘Hij heeft op briljante
wijze laten zien wat een
ware schrijver vermag: de
kale feiten van het leven
omvormen tot een kloppend,
ademend kunstwerk.’

Een boek om in
te verdwijnen

HP/DE TIJD

DWDD BOEK VAN DE MAAND

P.F. THOMÉSE (1958) behoren onder
meer het internationaal geprezen
Schaduwkind, de verhalenbundel
Zuidland (debuut, winnaar AKO Literatuurprijs) en de romans Vladiwostok!
(shortlist Gouden Uil), De weldoener
(shortlist AKO Literatuurprijs), De
onderwaterzwemmer (shortlist Libris

JEROMEDELINT.COM

Over De onderwaterzwemmer:
‘Aangrijpend, lyrisch,
humoristisch en de
vertelkunst spat werkelijk van
de bladzijdes af.’

Tot het imposante oeuvre van

Literatuurprijs, shortlist ECI Literatuurprijs en shortlist Fintro Literatuurprijs) en het juichend ontvangen
Vaderliefde, zijn familieroman annex
mythologie van een jeugd.
SEPTEMBER / 7 / ROMAN

Als vierjarige ontvluchtte Maral Noshad
Sharifi samen met haar zwangere moeder
het Iran van de islamitische revolutie.

Nu is ze correspondent in de Verenigde
Staten voor de Volkskrant en woont ze
in New York, opnieuw als migrant. In
2016 maakte ze over haar aankomst in
Nederland de documentaire Lieve Buren
voor de VPRO. In Citroeninkt vertelt ze haar
verhaal in romanvorm, op eigenzinnige
wijze, vol humor, vaart en zonder ergens
omheen te draaien – precies zoals ze is.

BART HEYNEN

Twintig jaar later reisde ze voor NRC
Handelsblad de wereld over – van IJsland
tot Ethiopië – en zag de gevolgen van
migratie in al haar facetten.

Omslag Claire Witteveen / Jan van

M A R A L NOSH A D SH A R IFI

Zomeren
Uitvoering gebonden
Formaat 12,5 x 20 cm

Citroeninkt

Omvang ca. 240 blz.
Prijs ca. € 22,50
ISBN 978 90 446 4466 1

Zie de wereld eens door de ogen van Talar. Na een zinderende vlucht
dwars door Europa strijkt ze met haar ouders en broertje Cesar neer in het
gereformeerde Moerkapelle. Jezus, wat is het hier stil, behalve de slaande
deuren thuis. Er gebeuren vreemde dingen. Haar moeder verstopt haar
hoofd in de koelkast. Haar barbiedoos mag nooit open. En waarom duwt
die jongen in het zwembad alleen haar onder water? Talars verwondering
reikt van diep onder de grond tot ver in de hemel.
Citroeninkt is een verhaal zoals je dat zelden leest: verteld door de ogen
van een meisje dat nergens thuishoort en daarom overal. Een boek over
opgroeien tussen de uitersten van Nederland, over je weg vinden in een
wereld die voor anderen lijkt te zijn gebouwd. En over moeders die het
beter willen doen voor hun dochters maar niet kunnen ontsnappen aan
hun verleden.

ISBN e-boek 978 90 446 4467 8
NUR 301
Verschijnt september

• Posters
• Boekenleggers
• Leesclubs

Iedereen die Nederland
wil begrijpen, zou een
kijkje moeten nemen
in het hoofd van Talar.
Want ze stelt nooit teleur,
en dat is precies het
probleem
MARAL NOSHAD SHARIFI (Teheran, 1989) is journalist, schrijver en
documentairemaker. Ze studeerde
politicologie in Leiden en journalistiek
aan Columbia University in New York.
Citroeninkt is haar autobiografische
debuutroman.
SEPTEMBER / 11 / ROMAN

Seizoenskwartet
Prijs € 50,ISBN 978 90 446 4801 0

Na haar
fenomenale
seizoenskwartet
is Ali Smith
opnieuw ons
licht in de
nachtmerrie
van het heden
ANTONIO OLMOS

REEDS
20.000 EXX.
VERKOCHT

Oorspronkelijke titel Companion Piece

ALI SMITH
ALI SMITH
KOMT NAAR
NEDERLAND

Vertaling Karina van Santen en
Martine Vosmaer
Omslag Sander Patelski

Gezelschap

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 256 blz.

Een verhaal is nooit een antwoord. Een verhaal is altijd een vraag.
Wij leven in ongewone tijden.
Is dit geschiedenis?
Wat gebeurt er als we de regeringen niet meer vertrouwen, de media,
elkaar?
Wat hebben we verloren?
Wat blijft er over?
Wat moet er gebeuren om onze toekomst te kunnen zien?

Prijs ca. € 22,50
ISBN 978 90 446 4872 0
ISBN e-boek 978 90 446 4873 7
NUR 302
Verschijnt juni

• Posters
• Boekenleggers

Net als het seizoenskwartet weet deze nieuwe roman onze tijdgeest perfect
te vatten.

Over Herfst:
‘Herfst is universeler en rijker. In vaak wervelend mooi en
speels proza schrijft Smith over kunst en liefde, over de
betekenis van tijd en geschiedenis.’
DE VOLKSKRANT *****

Over Winter:
‘Smith overstijgt in haar realisme de werkelijkheid. Winter viert
literatuur in al haar vrijheid en opgetogen onafhankelijkheid.’
DE LIMBURGER ****

Over Lente:
‘Geen maand zo grillig als april, en wat dat betreft past het
voorjaar Smith het best van alle seizoenen: dit is haar beste
boek uit deze reeks.’
NRC HANDELSBLAD ••••

Over Zomer:
‘Een bevredigende finale is Zomer. Van een reeks romans
waarin Ali Smith, associatief heen en weer springend in de tijd,
experimenteel en essayistisch, maar speels en toegankelijk,
de essentie van het westerse leven anno nu probeerde te
vangen.’
HET PAROOL

ALI SMITH (Inverness, 1962) wordt
door het succes van haar seizoenskwartet beschouwd als de grootste
auteur uit Schotland van onze tijd. Vier
van haar romans, waaronder Herfst,
werden genomineerd voor de Booker
Prize. Voor Zomer kreeg ze de Orwell
Prize for Political Fiction.

JUNI / 15 / ROMAN

Omslag Bart van den Tooren

J U L I A K H U S A I N OVA

Uitvoering paperback
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 320 blz.

Lola voor altijd

Prijs ca. € 22,50
ISBN 978 90 446 4841 6
ISBN e-boek 978 90 446 4842 3
NUR 301

JEROMEDELINT.COM

Verschijnt september

Julia Khusainova neemt je mee naar een wereld die nu al verdwenen lijkt:
het exuberante Moskou waar je om drie uur ’s nachts zowel cocaïne en een
pistool voor Russische roulette als de nieuwe roman van Victor Pelevin kon
krijgen. Een wereld waarin Russisch geld doorstroomde naar de Zuidas
om witgewassen te worden door een doortrapt financieel directeur. Een
wereld die sinds kort gedoemd is tot een nieuwe, onzekere toekomst.
Ontmoet een bont gezelschap aan personages die Moskou en Amsterdam
op een krankzinnige manier verbinden. Een meisje uit Amsterdam-Noord
dat van Elvis Presley, Quentin Tarantino, zware shag en feesten tot diep
in de nacht houdt. Een melancholische wiskundige uit Moskou die graag
stiletto’s draagt en zich in bizarre (liefdes)avonturen stort. Een geniale
muzikant, een scheikundeprofessor en een sluwe private-equitydirecteur
op de Zuidas. Ze delen één ding: allemaal hebben ze er moeite mee om een
echte verbinding met iemand anders aan te gaan, terwijl ze zo naar liefde
hunkeren.
Lola voor altijd is een uitbundige, groteske ode aan het leven en de liefde.

JULIA KHUSAINOVA (1986) werd geboren in Jekaterinenburg (Rusland) en
woont sinds veertien jaar in Amsterdam. Ze studeerde psychologie in
Praag en communicatiemanagement
in Amsterdam en werkt reeds tien jaar
in de financiële sector. In 2020 publiceerde ze haar eerste essay in Tirade.
Lola voor altijd is haar debuutroman.

SEPTEMBER / 16 / ROMAN

Julia Khusainova is het
jonge, brutale en vooral
vrouwelijke antwoord op
Pieter Waterdrinker

Net als alle andere Moskovieten had Olga een gecompliceerde relatie met de stad. Ze kon niet
zonder Moskou, maar ze nam de stad ook altijd iets kwalijk. Ze kon niet tegen het tergende
lawaai van de metro, de auto’s, de goudzoekers die met bosjes uit Vladivostok en Irkoetsk
kwamen en vooral ‘de wortel-Moskovieten’ die iedereen haatten die dat niet was. Je kon er altijd
alles krijgen: een nieuwe roman van Victor Pelevin om drie uur ’s nachts, cocaïne om kwart voor
negen in de ochtend of een pistool om een avond met Russische roulette af te sluiten. Maar je
betaalde er een hoge prijs voor: je kwam nooit tot rust.
Moskou was een beest dat aan epileptische aanvallen leed en onverschillig tegenover alles
buiten zijn eigen duistere realiteit stond. Je kon huilen wat je wilde, maar hij zou zich niet om
je bekommeren. Net als de in 1981 met een Oscar bekroonde film Moscow Does Not Believe in
Tears.
Telkens wanneer Olga naar bed ging na ‘weer een krankzinnige dag’ verbaasde ze zich erover
dat ze het had gehaald. Maar ook realiseerde ze zich dat ze op het randje zat, het scheelde niet
veel of de stad vrat haar op. En iedereen zat op het randje, wat ergens ook een saamhorigheidsgevoel gaf.
Vooral vroeg in de ochtend voelde Olga deze semiverbondenheid. Zoals wanneer ze van een
feestje terug naar huis liep. Ze vond het fijn om langs een snelweg met zestien banen te wandelen. De bloedvaten die aan trombose leden en alleen ’s nachts van hun stolsels werden verlost.
Ze luisterde naar Coldplay op haar telefoon en keek naar de auto’s die op wazige lichtstralen leken. Soms kroop er ineens een Mercedes G of een BMW 7 naast haar. Meestal schold
ze de bestuurder uit. Maar niet altijd. Heel af en toe stapte ze in. Dan reden ze naar de Night
Flight-discotheek om daar champagne te drinken. Maar ze vertelde nooit hoe ze echt heette.
Hoe moest ze nou haar laatste nacht in Moskou doorbrengen, wetende dat ze waarschijnlijk
heel lang niet terugkwam? Zou ze een tocht langs de Moskvarivier boeken? De laatste paar jaar
was dit erg in de mode. Je zag er de meest exotische boten varen die eigenlijk aan de Côte hoorden. Of zou ze een paar ritjes in het reuzenrad in het Sokolnikipark maken? Deze attractie was
vooral geliefd bij dertigers zoals Olga, een sentimentele generatie opgegroeid op de Sovjetruïnes. Zou ze nog dieper in haar melancholie opgaan en De sneeuwkoningin bij het Bolsjojtheater
gaan bekijken? Een taxi pakken naar Het Dak van de Wereld en zich verliezen tussen de doorgesnoven semi-elite? Of zou ze op haar schuilplek onbereikbaar voor de klauwen van de stad
verdwijnen?
Olga koos voor de laatste optie en belde Misha Tsarevsky. Een uur later spraken zij af. Hij was
misschien wel de belangrijkste reden waarom zij zulke heftige gevoelens voor de stad koesterde.
Zij hoopte dat Misha haar ook in de zomer koude hand vast zou pakken en haar zou overhalen
om bij hem te blijven. En dat zij er dan ‘ja’ op zou zeggen. Alleen lag het iets ingewikkelder.

Een schitterend verhaal
over vier generaties strijd,
schaamte en stilte

Omslag Roald Triebels

B A R B A R A VA N D E R K RU K

Uitvoering gebonden
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 352 blz.

Het wit tussen de regels
Een Indische familieroman

Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 5083 9
ISBN e-boek 978 90 446 5084 6
NUR 301
Verschijnt september

In een ultieme poging het levenslange zwijgen van haar hoogbejaarde
moeder te doorbreken, een zwijgen dat vele families getekend door koloniale herkomst zullen herkennen, besluit Emma haar moeder te confronteren met verhalen uit de tijd waarin racisme en het voorwaardelijke bestaan
van gemengdbloedigen de gewoonste zaak van de wereld waren. De verhalen van vroeger wisselt ze af met gesprekken van nu en langzaam ontstaat
een beeld dat ze niet voor mogelijk had gehouden en dat de levenslange
stilte waarin haar moeder zich had gehuld lijkt te verklaren. Of niet?
Het wit tussen de regels is een Indische familieroman die anderhalve eeuw
omspant, waarin een belangrijk deel van onze koloniale geschiedenis is
verweven. Het is een verhaal over vier generaties strijd, schaamte en stilte,
over de betekenis van onuitgesproken woorden en de oorsprong van een
oud zwijgen. Het wit tussen de regels is een universeel verhaal dat thema’s
als waarheid, ongelijkheid, migratie en hoop met elkaar verbindt. Een
ontzagwekkend literair debuut.

• Posters
• Lezingen

BARBARA VAN DER KRUK studeerde
Engelse taal en literatuur, maar stapte
over op de lerarenopleiding tekenen en
textiele werkvormen. Het schilderen
is, naast het schrijven, een rode draad
in haar leven en Van der Kruk exposeert regelmatig. In al haar werk staat
de mens als inspiratiebron centraal.
SEPTEMBER / 21 / ROMAN

Terwijl zware herfstregens de tuin in een sawa veranderden, zag ik mijn
moeder tussen de tropische kamerplanten op de vensterbank naar
buiten kijken. Al jaren hield de beplante vensterbank het onbehaaglijke
naar tevredenheid buiten. De zoete geur van oleander en bloeiende
kembang sepatoe herinnerde haar ook in grijze dagen aan geuren van
vroeger. Soms zag ik heimwee in haar ogen en hoe ze dat verborg in een
ingewikkeld stukje breiwerk met rechten, averecht en recht. Op grauwe
herfstdagen ontlaadde dat gevoel zich vroeger in de keuken. Tussen de
stomende pannen en hete wadjan walmden onuitgesproken woorden.
Ze hingen boven de eettafel en losten op in de geur van een fletse Hollandse pot. Heimwee smaakte naar andijvie.
In langzame etappes las ik mijn moeder voor. Toen de laatste woorden
van het verhaal zeker al vijf minuten voorbij waren en ze nog steeds
niet had gereageerd, observeerde ik haar en wachtte berustend. Ze
kneep haar ogen een beetje dicht en staarde in gedachten verzonken
voor zich uit. Misschien kwam het door het Indische rustuurtje dat zich
in dit land naar een later uur had verplaatst. Naar een tijdstip dat aan
haar leeftijd tegemoetkwam. Aan het eind van de middag trof ik haar
vaak slapend aan. Geen handig moment van de dag om verhalen voor
te lezen. Ik vermoedde dat ze de helft van mijn verhaal niet eens had
gehoord en zag dat ze haar ogen sloot.
‘Mam, val je in slaap?’ zei ik zacht.
‘Slapen, welnee kind,’ zei ze ineens vol energie, ze sperde demonstratief
haar ogen wijd open, ‘ik dacht natuurlijk na over jouw verhalen, over
die Chinese man die mijn grootvader eigenlijk niet is en over die arme
inlandse Tounais, die slavin werd van die, kom hoe heet hij ook alweer...’
‘Louis Rousseau.’
Ze dook onder de salontafel en trok een oude kalender tevoorschijn.

A N D R E J KO E R KOV

постороннего
Vertaling Richard Kellermann
Omslag Bart van den Tooren

Picknick op het ijs

Uitvoering paperback
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang 240 blz.

Viktor heeft het als eenzame schrijver niet makkelijk in de postcommunistische stad Kiev, die door armoede en geweld wordt geteisterd. Hij is
werkloos, zijn vriendin heeft het uitgemaakt en zijn enige gezelschap is
een koningspinguïn genaamd Misja, die hij heeft gered toen de lokale
dierentuin geen geld meer had om de dieren te verzorgen.
Viktors carrière neemt een onverwachte wending wanneer hij een goedbetaalde baan bij de krant krijgt: hij moet rouwadvertenties schrijven over
prominente figuren, al voordat ze zijn overleden. Met gepaste trots leest hij
na enkele dagen voor het eerst zijn eigen naam onder een advertentie in de
krant. Maar wanneer hij steeds vaker zijn versgeschreven rouwadvertenties in de krant ziet verschijnen, verandert zijn trots in argwaan. Langzamerhand realiseert Viktor zich dat zijn leven, en dat van Misja, mogelijk op
het spel staat.
In Picknick op het ijs beschrijft Koerkov op humoristische en indringende
wijze de aftakeling van elke vorm van moraal in de door wanbeleid geteisterde hoofdstad van het moderne Oekraïne.

Prijs € 22,50
ISBN 978 90 446 5172 0
ISBN e-boek 978 90 446 5173 7
NUR 302
Verschijnt reeds verschenen

‘Een treffend portret van post-Sovjetisolement. In dit
sombere morele landschap slaagt Koerkov erin een
toevluchtsoord te vinden voor zijn donkere humor.’
THE NEW YORK TIMES

‘De uitgestreken toon werkt perfect, en alleen een
hardvochtige lezer zal niet worden geraakt door de
relatie van Viktor met zijn ongewone huisdier.’
THE TIMES

‘Een stille, melancholische getuigenis van de
alledaagse waanzin, die Koerkov zonder franje,
licht en moeiteloos ontvouwt: een thriller en een
familiegeschiedenis, een boek over raadselachtige
sterfgevallen, mislukte liefdesverhalen, onverwachte
casinowinsten en vredige vaarwels.’

PAKO MER A OPALE

De bekendste,
kafkaiaanse roman uit
Oekraïne, in meer dan
dertig talen vertaald

Oorspronkelijke titel Смерть

ANDREJ KOERKOV (Leningrad, 1961) is
de beroemdste schrijver van Oekraïne.
Hij verschijnt regelmatig in internatio-

DER SPIEGEL

nale media om commentaar te geven
over de toestand van zijn land. Zijn
werk is in 36 talen vertaald.
REEDS VERSCHENEN / 25 / ROMAN

A N D R E J KO E R KOV

Vertaling Arie van der Ent
Omslag Bart van den Tooren
Uitvoering paperback

Grijze bijen

Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 352 blz.
Prijs ca. € 23,50

In een klein dorp in het oosten van Oekraïne, in het grijze niemandsland
tussen loyalistische en separatistische troepen, woont de bijna vijftigjarige imker Sergej Sergejevitsj. Vanwege de al jaren durende oorlog wonen
er nog maar twee mensen in het dorp: Sergej en Pasjka, een rivaal uit zijn
schooltijd.
Onder de constante dreiging van geweld beleeft Sergej eigenlijk alleen
nog maar plezier aan zijn bijen. Als de lente nadert, moet hij zijn bijen ver
van het grijze gebied brengen, zodat ze in alle rust hun stuifmeel kunnen
verzamelen. Deze missie brengt hem in contact met strijders en burgers
aan weerszijden van de gevechtslinies: loyalisten, separatisten, Russische
bezetters en Krim-Tataren.
Sergejs kinderlijke eenvoud en sterke morele kompas werken ontwapenend bij deze ontmoetingen. Maar als hij verwikkeld raakt in het conflict,
is het nog maar de vraag of deze kwaliteiten hem, de bijen, en zijn land
kunnen bijstaan.
In Grijze bijen beschrijft Andrej Koerkov de zich ontvouwende crisis in zijn
land op een unieke, soms fantasierijke, en hier en daar zelfs humorvolle
manier.

ISBN 978 90 446 5174 4
ISBN e-boek 978 90 446 5175 1
NUR 302
Verschijnt september

‘Een Boelgakov der Laatste Dagen; (...) een
Oekraïense Murakami.’
THE GUARDIAN

‘Sergej is zowel een oorlogsmoede avonturier als
een sprookjesachtige onschuldige. Zijn naïeve blik
stelt Koerkov in staat om het hart van een land te
raken dat verbijsterd is door crisis en oorlog, maar
waar nog altijd vriendelijkheid te vinden is.’
TIMES LITERARY SUPPLEMENT

‘In sober proza onderzoekt de beroemdste
Oekraïense romanschrijver meedogenloos de
onmenselijke verwarring van onze moderne tijd en
het verlangen van de hartelijke mens die Sergej is
naar de rationaliteit van de natuurlijke wereld.’

PAKO MER A OPALE

Een heftige roman
over de wezenlijke invloed
van oorlog op het individu

Oorspronkelijke titel Серые пчелы

ANDREJ KOERKOV (Leningrad, 1961) is
de beroemdste schrijver van Oekraïne.
Hij verschijnt regelmatig in internationale media om commentaar te geven

FINANCIAL TIMES

over de toestand van zijn land. Zijn
werk is in 36 talen vertaald.
SEPTEMBER / 27 / ROMAN

SOFIA RUNNARSDOT TER

In haar roman Euforie formuleert Elin Cullhed
opnieuw het verhaal over een van de
beroemdste en beruchtste schrijvers van de
twintigste eeuw: Sylvia Plath.
De Sylvia Plath van Cullhed is grandioos
en haar onweerstaanbare lofzang geeft
een stem aan alle vrouwen die met het ene
been in de huiselijkheid en met het andere
in artistieke creatie staan. Euforie is een
urgent en eigentijds verhaal. De roman lijkt
met koorts te zijn geschreven en stort zich
in de literaire canon zoals de vrouw die erin
wordt geportretteerd: met felle intelligentie,
manische oneerbiedigheid en een perfecte
toon.

ELIN CULLHED

Vertaling Lammie Post-Oostenbrink
Omslag Studio Monty
Uitvoering luxe paperback

Euforie

Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 272 blz.

Een roman over Sylvia Plath

Prijs ca. € 22,50
ISBN 978 90 446 5110 2
ISBN e-boek 978 90 446 5111 9
NUR 302

Wanneer Euforie begint, is Sylvia Plath zwanger van haar tweede kind en
hoopvol door de belofte van het nieuwe avontuur waaraan zij en Ted Hughes
zijn begonnen: een oude pastorie ver van de vuiligheid van de grote stad
renoveren, een gezin grootbrengen in een koninkrijk van henzelf. Voordat
de baby’s kwamen, was Ted in alles haar partner; ze waren twee intellectuelen die door het leven stormden en eruit haalden wat ze wilden. Maar
nu verdwijnt Ted gemakkelijk naar zijn schrijfstudio of zijn minnares
in Londen terwijl Sylvia wordt achtergelaten. Ze wil zo graag – schrijven,
liefhebben, leven, haar stempel drukken op de wereld. Maar waarin ligt
haar onsterfelijkheid: in de kinderen die ze met haar lichaam voedt, of in
de woorden die ze op verloren momenten schrijft?

‘Door haar literaire herinterpretatie laat Elin Cullhed de lezer
zo dichtbij komen dat hij in de huid kruipt van de creatieve,
levendige mens die Sylvia Plath was. Cullhed toont hoe een
poëtisch genie worstelt met een huisvrouwenbestaan waarin
dromen en wanhoop elkaar voeden. Met Euforie neemt een
literair icoon een nieuwe plaats in in onze tijd – en in het
kloppende hart van de tekst herkent de lezer ook zichzelf.’
JURYRAPPORT AUGUSTPRIJS

Verschijnt september

VERKOCHT AAN
24 LANDEN

SOFIA RUNNARSDOT TER

Winnaar van de meest
prestigieuze literaire prijs van
Zweden, de Augustprijs

Oorspronkelijke titel Eufori

ELIN CULLHED (1983) raakte geobsedeerd door het leven en werk van
Sylvia Plath toen zij zich in een soortgelijke situatie bevond: moeder van
meerdere jonge kinderen, echtgenote
van een andere schrijver, worstelend
met het vinden van ruimte en tijd voor
haar eigen werk. Voor Euforie heeft
Cullhed grondig onderzoek gedaan,
waarbij ze veel put uit Plaths dagboeken en eigen werk.

SEPTEMBER / 31 / ROMAN

Het roodharige
meisje van Auschwitz

werd in de Verenigde Staten
direct omarmd door lezers van
alle leeftijden, getuige recensies
op Amazon en Goodreads.
Een greep:

‘Dit boek is niet mooi.
Het is niet romantisch.
Het is een wreed
verhaal, beeldend
geschreven. Het is
rauw, emotioneel en
authentiek. En het is
o zo belangrijk.’
‘Dit boek gaat niet alleen over
een Holocaustoverlevende – het
gaat over ervaringen die ons
allemaal, of je nu joods bent
of niet, met elkaar verbinden:
liefde, dood, huwelijk, familie
en volwassen worden.’

‘Dit prachtig geschreven
verhaal is meeslepend,
maar ook leerzaam.
Een must-read zodat
de geschiedenis niet
wordt vergeten, en nooit
herhaald.’

‘Als zeventigjarige joodse
vrouw heb ik veel verhalen
over de Holocaust gelezen en
uit de eerste hand gehoord.
Maar deze sneed diep in de
ziel.’

‘Ik heb in lange tijd niet
zo’n authentieke en
poëtische roman gelezen.
Alsof je zelf naast je
grootouders zit die je hun
verhaal vertellen.’
‘De afwisseling van flashbacks
naar Rosies jeugd met de
gruwelijke beschrijvingen van de
kampen maken het boek enerzijds
makkelijker om te lezen, en
anderzijds des te schokkender.’

Oorspronkelijke titel The Redhead of

N E C H A M A B I R N B AU M

Auschwitz
Vertaling Titia Ram
Omslag Studio Monty

Het roodharige meisje van Auschwitz
Een waargebeurd verhaal

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 304 blz.
Prijs ca. € 22,50
ISBN 978 90 446 4199 8
ISBN e-boek 978 90 446 4200 1
NUR 320
Verschijnt september

Als Rosie achttien is wordt ze met haar moeder, zusje en broertje door de
nazi’s weggerukt uit haar vertrouwde leven in Crasna, een dorpje aan de
grens van Roemenië en Hongarije. Vanaf dat moment begint hun onvoorstelbare helletocht langs verschillende concentratiekampen.
Rosie was vanaf haar jongste jaren een uitzondering vanwege haar rode
haar. Hoewel haar dorpsgenoten en zelfs haar moeder die kleur afschuwelijk vinden, voelt zij zich juist extra krachtig door dat unieke haar. Bij
aankomst in Auschwitz wordt ze meteen kaalgeschoren, en het voelt daardoor alsof ook een deel van haar bestaan wordt afgenomen. Maar midden
in alle chaos en hopeloosheid realiseert ze zich dat de nazi’s één ding niet
van haar kunnen afpakken: haar enorme doorzettingsvermogen, dat ze
mede ontleent aan haar haar.

NECHAMA BIRNBAUM (1994) woont
met haar gezin in Brooklyn, New York.
Door de indrukwekkende verhalen die
haar grootmoeder haar van jongs af

De gruwelijkheden van de concentratiekampen en dodenmarsen worden
op kale, indringende wijze beschreven en afgewisseld met impressies van
het alledaagse, joodse gezinsleven in een dorpje dat nog geen weet heeft
van de aanstaande verschrikkingen.
SEPTEMBER / 34 / T WEEDE WERELDOORLOG

aan vertelde, wist Birnbaum dat ze de
belevenissen van haar grootmoeder
wilde opschrijven en met het grote
publiek wilde delen.

Nechama Birnbaum
vertelt het aangrijpende
verhaal van haar oma
– over het onvoorstelbare
vermogen om in de meest
barre omstandigheden
de kracht te vinden om te
overleven

‘Esther Verhoef hoort
duidelijk tot de schrijvende
elite in ons land.’

De ideale thriller voor de
zomerdagen, nu voor een
speciale zomerprijs
Vraag de poster aan!

ALGEMEEN DAGBLAD

‘Als je de adrenaline van de
recensent nog tot diep in
de nacht laat stromen, is
dat vakwerk.’

MEER DAN
100.000 EXX.
VERKOCHT

DE VOLKSKRANT

‘Elke thriller van Esther
Verhoef koop je zonder de
achterflap te lezen.’
MARIE CLAIRE

MARK UYL

Bestel ook
Lieve mama
en Façade
en ontvang
een mooie
assortikorting

Van juli t/m augustus:

Lieve mama | ISBN 978 90 446 3225 5 | Prijs € 15,-

Prijs € 17,50

Façade | ISBN 978 90 446 4638 2 | Prijs € 15,-

ISBN 978 90 446 4358 9

A N T TI TUOM A INEN

Vertaling Anton Havelaar
Omslag Studio Monty
Uitvoering paperback

De elandparadox

Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 256 blz.
Prijs ca. € 22,50
ISBN 978 90 446 5081 5

Misdaad, liefde en de grootste eland van Finland. Kan wiskunde de oplossing zijn?

ISBN e-boek 978 90 446 5082 2
NUR 302
Verschijnt september

Verzekeringswiskundige Henri Koskinen heeft net de balans gevonden
in zijn leven en het beheer over zijn pretpark, wanneer een onverwachte
bezoeker alles op zijn kop zet. Waarom duikt deze man uit het verleden
plots weer op?
Helaas blijkt dit pas het begin van de problemen. Meer moeilijkheden
ontstaan wanneer het bedrijf dat Henri’s pretparkapparatuur levert wordt
overgenomen door een zeer louche trio. Om eigenaardige redenen weigeren ze het nieuwe Elandspringapparaat aan Henri te verkopen, terwijl dat
juist essentieel is voor de hoofdattractie van het pretpark. Tot overmaat
van ramp bereikt ook Henri’s relatie met kunstenares Laura Helanto
een breekpunt. Om dit alles tot een goed einde te brengen moet Henri
nauwkeuriger rekenen dan ooit – en voor elke berekening moet hij tot het
uiterste gaan.

‘In De elandparadox is de stijl tot in de puntjes verzorgd,
zodat je in lachen uitbarst en je hart een slag overslaat,
terwijl je Henri het allerbeste toewenst.’
KANSAN UUTISET, FINLAND

Over De haasfactor:
‘Grappig is het boek alleszins, maar eerder op de fijnzinnig
ironische en absurde manier van de films van Jacques Tati.’
DE STANDAARD ****
VILLE JUURIKK AL A

De nieuwe thriller van
‘de grappigste schrijver van
Europa’ – The Times

Oorspronkelijke titel Hirvikaava

BINNENKORT
VERFILMD MET
STEVE CARELL!

ANTTI TUOMAINEN (1971) is een Finse
thrillerauteur. Zijn boeken zijn in meer
dan 25 talen vertaald. Meerdere malen
viel zijn werk in de prijzen en twee van
zijn thrillers werden door The Times

Prijs € 22,50

geschaard onder de beste boeken van

ISBN 978 90 446 4823 2

het jaar.
SEPTEMBER / 39 / ROMAN

JEROMEDELINT.COM

Negen jaar na
haar laatste boek
is Van Sambeek
terug met een even
ontroerende als
geestige, herkenbare
zomerroman!

VA N S A M B E E K

Uitvoering paperback
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 304 blz.

Broeinest

Prijs ca. € 22,50
ISBN 978 90 446 5148 5

Een familieroman

ISBN e-boek 978 90 446 5149 2
NUR 301
Verschijnt augustus

‘De beerput is weer open en de stank is onverdraaglijk.’
Ruim een jaar na het overlijden van haar hoogbejaarde moeder krijgt
Renate plotseling een mail van haar oudste broer Rinus, die vraagt of de
uitkering van de erfenis kan worden herzien. Dit bericht zet meteen de
toon voor de aanstaande familiereünie, waarin Renate, Rinus, hun zus
Roos en hun broer Ruud, allen de 65 gepasseerd, een beerput aan oude
familieruzies, nare herinneringen en wederzijdse verwijten opentrekken.
Bijna twintig jaar na het enorme succes van Zadelpijn en negen jaar na
haar laatste bestseller Pensionado’s heeft Van Sambeek opnieuw een
verrassende roman met een lach en een traan geschreven. Als geen ander
weet ze de o zo herkenbare levens van haar generatie te vangen in haar
even ontroerende als geestige boeken. Broeinest is een nieuw bewijs van
Van Sambeeks treffende observatievermogen. Het perfecte boek voor
iedereen die dubbele gevoelens heeft over de eigen familie.

• Posters
• Boekenleggers
• Advertenties in landelijke
bladen

Over Zadelpijn:
‘Het vlot geschreven boek ademt een sfeer van: laat je er niet
onder krijgen.’
ELSEVIER
JEROMEDELINT.COM

Van Sambeek verkocht
meer dan 500.000 boeken

Omslag Robbie Smits

‘Het boek is heftig, hilarisch en ontroerend, en niet altijd
vrouwvriendelijk. Dat maakt het confronterend voor een hele
generatie.’
DE VOLKSKRANT

VAN SAMBEEK (1949) schreef onder

Over Pensionado’s:
‘Van Sambeek beschrijft met het nodige venijn hilarische
confrontaties en verrassende inzichten.’

meer de enorme bestsellers Zadelpijn

MARGRIET

als musical veel succes hadden. Haar

(250.000 exemplaren verkocht) en Het
verwende nest (150.000 exemplaren
verkocht), die werden verfilmd en ook
laatste boek, Pensionado’s, stond
wederom in de bestsellerlijsten.

AUGUSTUS / 43 / ROMAN

Van der Vlugts thriller
over de muziekindustrie,
nu in een frisse, nieuwe
jas. Actueler dan ooit!
MEER DAN
40.000 EXX.
VERKOCHT
Prijs € 12,50
ISBN 978 90 446 5060 0
ISBN e-boek 978 90 446 3452 5
Verschijnt juni

Speciaal voor de
zomermaanden
is De zonde waard
aantrekkelijk geprijsd

WIM VAN DER VLUGT

MEER DAN
30.000 EXX.
VERKOCHT

Van juli t/m september:
Prijs € 17,50
ISBN 978 90 446 4545 3
ISBN e-boek 978 90 446 4546 0

Oorspronkelijke titel The Drowning

S . K . T R E M AY N E

Hour
Vertaling Koos Mebius
Omslag DPS Design & Prepress Studio

Een afgelegen hotel.
Een wanhopige vrouw.
Een eiland waarvan zij
niet kan ontsnappen...

Het verdronken uur

Uitvoering paperback
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 400 blz.
Prijs ca. € 23,50
ISBN 978 90 446 5102 7
ISBN e-boek 978 90 446 5103 4
NUR 302
Verschijnt augustus

• Posters
• Boekenleggers

MEER DAN
100.000 EXX.
VERKOCHT

Over IJstweeling:
‘Vanaf het begin neemt Tremayne je mee in een
beangstigende, claustrofobisch kleine wereld. IJstweeling is
geen horrorverhaal, wel een sinistere psychologische roman.’
DE MORGEN

‘Tremayne creëert op meesterlijke wijze een ondoordringbare
sfeer van raadselachtigheid. De toekomst zal uitwijzen of de
auteur zichzelf nog kan overtreffen.’
HEBBAN

‘Een hype zou volkomen terecht zijn.’

Op een prachtig, afgelegen eiland ligt het Stanhope-hotel. Vanavond vindt
de door Hannah georganiseerde opening plaats. Vol trots verwelkomt ze
haar eerste bezoekers. Het hotel zit vol met welgestelde gasten.
De drank vloeit rijkelijk, maar het feest loopt al snel uit de hand. Dronken
feestvierders lopen het water in, maar zijn zich niet bewust van het verraderlijke getij, in wat wel het ‘verdronken uur’ wordt genoemd. Er wordt
nooit meer iets van hen vernomen.
Geteisterd door aquafobie moet Hannah de winter op het eiland doorbrengen: ze durft het eiland niet meer af. Intussen beginnen er geruchten
over die vreselijke nacht de ronde te doen. Eén iemand weet wat er echt is
gebeurd tijdens het verdronken uur. Hannah is niet langer veilig op het
eiland...

Prijs € 10,-

een internationale bestsellerauteur
die woont en werkt in Londen. Van
zijn eerste boek, IJstweeling, werden

DE STANDAARD

ISBN 978 90 446 3040 4

S.K. TREMAYNE is het pseudoniem van

alleen al in Nederland en Vlaanderen meer dan 90.000 exemplaren

‘Eigenaardig en aangrijpend... Complex en dramatisch...
De voor- en tegenspoed van het eilandleven wordt goed
weergegeven en de gotische atmosfeer is behoorlijk akelig.’

verkocht. Ook Vuurkind (2016), Vlak
voordat ik stierf (2018) en De Assistent
(2020) werden wereldwijde bestsellers.

SUNDAY HERALD
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Oorspronkelijke titel On Java Road

L AW R E N C E O S B O R N E

Vertaling Paul Syrier
Omslag Studio Monty
Uitvoering paperback

Op Java Road

Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 264 blz
Prijs ca. € 20,99
ISBN 978 90 446 5135 5

Het rustige leven van de Britse expatjournalist Adrian Gyle bestaat al
ruim twintig jaar uit eenzame avonden gevuld met dumplings en thee op
Java Road, ‘die meest melancholische straat van de stad, de straat waar de
doden samenkomen’. Met afgematte ogen ziet Gyle hoe de stad, die ooit
verdronk in somptueuze diners en sociale clubs, uitbarst in geweld als
prodemocratische demonstraties steeds dichterbij komen.
Gyle heeft besloten de stad te verlaten, maar raakt bij toeval geïntrigeerd
door de nieuwe vriendin van een van zijn oudste vrienden, de charmante
Rebecca. Door haar raakt hij betrokken bij de protesten. Als Rebecca op
een dag ineens van de aardbodem verdwenen lijkt, voelt Gyle voor het eerst
in lange tijd zijn journalistieke hart weer kloppen.
In deze sfeervolle psychologische roman vertelt Lawrence Osborne het
verhaal van een zoektocht naar een verdwenen vrouw in een verdwijnende
stad, en van een man gevangen tussen botsende culturen.

ISBN e-boek 978 90 446 5136 2
NUR 302
Verschijnt augustus

Over Het glazen koninkrijk:
‘In de roman Het glazen koninkrijk ontdekte ik onlangs een
nieuwe Graham Greene, voor zover je hem al met iemand
kunt vergelijken.’
MICHEL KRIELAARS, NRC HANDELSBLAD

‘Het is een enorme prestatie om een roman zo schokkend
te laten eindigen. De dag na lezing zul je nog steeds met
ontzetting aan Sarahs lot denken.’

‘Bangkok is de eigenlijke hoofdpersoon van deze volmaakte
roman. Haar inwoners zijn vervreemd van zichzelf,
glanzend aan de horizon van hun eigen levens, zich
voortbewegend – rusteloos, ontheemd en bang – door een
stadspanorama dat meer verhalen heeft dan zij kennen.’
HILARY MANTEL

CHRIS WISE

THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

LAWRENCE OSBORNE (1958) publiceerde al zeven zeer succesvolle
romans, waaronder Het glazen Koninkrijk en Schitterende dieren. Osborne
leidt een nomadenbestaan en woonde
in Parijs, New York, Mexico en Istanbul.
Zijn huidige standplaats is Bangkok.

AUGUSTUS / 48 / ROMAN

Nu als midprice-editie
Reeds 20.000 exx. verkocht

Nu te zien als serie op Apple
TV+, met Gary Oldman en
Kristin Scott Thomas!

‘Miquel Bulnes schreef met Reconquista
een gedurfde, ongelooflijk ambitieuze
en spannende roman die je blik op de
Middeleeuwen voorgoed verandert.’
DE VOLKSKRANT ****

‘Deze roman vol bloedbaden, bijgeloof,
beeldenstorm, brandschattende troepen,
liefde en haat, knok- en kuspartijen,
hongersnood, armoede en immense
rijkdom, zondige monniken, decadente
prinsen, rondzwervende vaganten en
wat dies meer zij is in zekere zin een
genadeloos kunstwerk.’

‘De meest onderhoudende Britse
spionageroman in jaren.’

TROUW

THE MAIL ON SUNDAY

‘Een van de twintig beste
spionageromans aller tijden.’
THE DAILY TELEGRAPH

‘Bulnes schakelt vlot en listig tussen zijn
personages, door de tijd, van cliffhanger
naar cliffhanger.’
DE GROENE AMSTERDAMMER

€ 17,50

ISBN 978 90 446 5099 0

Prijs € 20,-

ISBN e-boek 978 90 446 3556 0

ISBN 978 90 446 4174 5

Verschijnt juni

Verschijnt mei

Omslag Bart van den Tooren

Over Schoonheidsdrift:
‘Het komisch talent van Arie Storm is in
Schoonheidsdrift nog zichtbaarder dan in ander
werk.’

A R IE STOR M

Uitvoering paperback
Formaat 13,7 x 21,3 cm
Omvang ca. 272 blz.

De harp

Prijs ca. € 22,50
ISBN 978 90 446 5139 3
ISBN e-boek 978 90 446 5140 9
NUR 301

GERWIN VAN DER WERF, TROUW

Verschijnt september

‘Het knappe is dat je temidden van al die
ongrijpbaarheid, die plotse wendingen,
herroepingen, tegengestelde werkelijkheden en
romans-binnen-romans nooit de weg kwijtraakt.
Laat staan dat je je ook maar een alinea verveelt.’
DRIES MUUS, HET PAROOL

‘Bovenal is het onbedaarlijk geestig.’
CHRISTIAAN WEIJTS, DE GROENE AMSTERDAMMER

‘Schoonheidsdrift is een grandioos literair spel
dat vooral toont dat schrijven zoveel meer is dan
verhaaltjes vertellen.’

ISBN 978 90 446 4543 9

Veertig jaar geleden heeft de held van dit verhaal in Amsterdam een
onstuimige liefdesaffaire beleefd met de muzikale oudere zus van een
schoolvriend. Als hij daaraan terugdenkt, is het alsof alles uit die tijd
terugkeert. Dat is verwarrend, want hij is net bezig een roman te schrijven over Tom van Santen, een andere held uit de wereldliteratuur. Tom
moet zien te voorkomen dat zijn schoonvader, oud-politicus Alfred W., zijn
memoires publiceert. Zal het de verteller lukken zijn eigen herinneringen
en zijn roman uit elkaar te houden?
De twee verhaallijnen beleven een wonderlijke en sfeervolle apotheose in
een klein kasteel in de Dordogne. De op het eerste oog kluchtige gebeurtenissen blijken ernstige consequenties te hebben – maar Arie Storm zou
Arie Storm niet zijn als hij niet een zekere ironische luchtigheid zou weten
te handhaven.
De harp, de nieuwe roman van Arie Storm, is volkomen zelfstandig te
lezen, maar voor de fans van zijn vorige roman Schoonheidsdrift zit er
genoeg herkenbaars in. De harp is een heerlijke, schokkende en komische
roman.

IRWAN DROOG

KNACK ****

Prijs € 21,99

ARIE STORM (1963) schrijft bewonderde en geprezen romans. Eerder
verschenen van hem onder andere
Een diadeem van dauw, List en leed
en Schoonheidsdrift. Ook schrijft hij
literatuurkritiek en toneel.

SEPTEMBER / 53 / ROMAN

Omslag Tessa van der Waals

J E A N P I E R R E R AW I E

Uitvoering gebonden
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 288 blz.

Hebben we hiervoor
tachtig jaar gevochten

Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 5169 0
ISBN e-boek 978 90 446 5170 6
NUR 303
Verschijnt september

Sinds meer dan twaalf jaar schrijft Jean Pierre Rawie meer proza dan
poëzie, in de vorm van een wekelijkse bijdrage aan het Dagblad van het
Noorden. Beschreef hij daarin aanvankelijk zijn omgang met familieleden,
trawanten en passanten, in de loop der jaren zijn deze schrifturen uitgegroeid tot een unieke autobiografie van een van de meestgelezen en meest
beminde dichters van ons taalgebied.
Hebben we hiervoor tachtig jaar gevochten is de even amusante als weemoedige weerslag van Rawies vertredingen door een steeds merkwaardiger wereld. Gewapend met zijn onafscheidelijke wandelstok betreedt
de dichter nog altijd edelmoedig het slagveld dat beschaving heet, en
wijst hij soms pijnlijk precies, maar altijd met een glimlach, zijn minder
beschaafde medemens terecht. Zelfs de vleerpest vermocht Rawies gevoel
voor stijl en eloquentie niet te breken.

Over Een luchtbel in een vluchtige rivier:
‘Rawie vertaalt melodieus en virtuoos. Een parel aan
het firmament der Nederlandse letteren.’

HARRY COCK

DE VOLKSKRANT, DE BESTE BOEKEN VAN 2021

‘Soepel vertaalt Jean Pierre Rawie dertig gedichten uit
vele landen en tijdperken.’
TROUW

JEAN PIERRE RAWIE (Scheveningen,

‘Erudiet, grappig, leerzaam en zeer verzorgd
geschreven, in een stijl die het midden houdt tussen
die van Karel van het Reve en Godfried Bomans.’

1951) is een van de meest geliefde

LEEUWARDER COURANT

Rawie ontving in 2008 de Charlotte

dichters van Nederland. Zijn bundel Onmogelijk geluk behoort tot de
succesvolste dichtbundels aller tijden.
Köhler Prijs voor zijn gehele oeuvre.
In 2021 publiceerde hij Een luchtbel in
een vluchtige rivier, een verzameling
poëzievertalingen met commentaar.
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H O WA R D J AC O B S O N

Vertaling Henny Corver
Omslag Jan van Zomeren
Uitvoering paperback

Moederskind
De beginjaren van een schrijver

Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 304 blz.
Prijs ca. € 23,50
ISBN 978 90 446 5137 9
ISBN e-boek 978 90 446 5138 6
NUR 302

Booker Prize-winnaar Howard Jacobson was veertig toen hij debuteerde
als romanschrijver. In Moederskind blikt hij terug op het leven dat hem
daar bracht. Geboren in een arbeidersmilieu in Manchester, als achterkleinzoon van Litouwse en Russische immigranten, werd Jacobson opgevoed door zijn moeder, oma en tante Joyce.
Van de groeipijnen van zijn jeugd neemt Jacobson ons mee naar zijn studie
in Cambridge en de universiteit van Sydney, waar hij een paar jaar werkt.
Na zijn eerste huwelijk en de geboorte van zijn zoon woonde hij in plaatsen als Londen, Wolverhampton, Boscastle en Melbourne, en had hij veel
verschillende baantjes om de eindjes aan elkaar te knopen: hij verkocht
handtassen, gaf Engelse les en hielp bij het runnen van een Australisch
restaurant midden in Cornwall.
Vol met Jacobsons kenmerkende humor en doordrenkt met bitterzoete
herinneringen aan zijn ouders is Moederskind het verhaal van de geboorte
van een schrijver, maar ook van de wendingen die het leven neemt, en van
het leren begrijpen wie je bent voordat je de schrijver kunt worden die je
moet zijn.

Verschijnt juni

‘Prachtige memoires, geschreven met veel linguïstisch vuur.
Openhartig, scherpzinnig en ontroerend – een klassieker in
zijn soort.’
WILLIAM BOYD

‘Natuurlijk is het magnifiek en uitermate amusant – maar
laat je niet misleiden door de zelfspot; dit is een diepzinnig en
aangrijpend boek.’
SIMON SCHAMA

‘Howard Jacobson was altijd al hilarisch en briljant in het
beschrijven van fictieve versies van zijn leven. Hij blijkt met
al die brille en hilariteit ook het echte verhaal te kunnen
vertellen, met als extra voordeel voor de lezer dat hij te weten
komt wat, en wie, hem tot die schrijver maakte.’
DAVID BADDIEL

RUNE HELLESTAD-CORBIS

Het persoonlijkste boek
van een van de grappigste
auteurs van Engeland

Oorspronkelijke titel Mother’s Boy

HOWARD JACOBSON (Manchester,
1942) is een van de geestigste schrijvers van Engeland. Met zijn roman De
Finklerkwestie won hij de Booker Prize,
zijn roman J behaalde de shortlist.

JUNI / 57 / AUTOBIOGR AFIE

Omslag Bas van Vuurde

Omslag DPS Design & Prepress

Uitvoering paperback

Studio

Formaat 12,5 x 20 cm

Uitvoering paperback

Omvang 216 blz.

Formaat 12,5 x 20 cm

Prijs € 7,50

Omvang 512 blz.

ISBN 978 90 446 4936 9

Prijs € 25,-

NUR 301

ISBN 978 90 446 5164 5

Verschijnt reeds verschenen

NUR 302
Verschijnt reeds verschenen

NU
SLECHTS
€ 7,50!

LEX K ROON

R O B E R T M AY N A R D P I R S I G

Ik lach om niet te huilen

Zen & de kunst van het
motoronderhoud

Met een inleiding van Özcan Akyol
De onweerstaanbare schelmenroman Ik lach om niet te huilen was voor
Özcan Akyol de reden tot schrijven. Vorig jaar verschenen Akyol en Kroon
veelvuldig samen in de media en verschaften het in de vergetelheid
geraakte boek alsnog de eer die het verdient. Het werd een onmiddellijke
hit en verkocht meer dan 15.000 exemplaren.

In Zen & de kunst van het motoronderhoud verhaalt Robert M. Pirsig over
de motorfietstocht die de hoofdfiguur en zijn elf jaar oude zoon Chris
een zomermaand lang van Minnesota naar Californië maken. Het is het
spannende en wanhopige relaas van een vader en een zoon die bevangen
worden door een steeds ingrijpender krankzinnigheid. Zen & de kunst van
het motoronderhoud is een van de belangrijkste en invloedrijkste boeken
van de afgelopen halve eeuw.

‘Het boek is rauw en het barst van zwartgallige humor.
Ik werd er meteen door gegrepen. Het tempo in het boek stond
gelijk aan het tempo waarin ik leefde.’

‘Een onvergetelijk boek.’

ÖZCAN AKYOL
LEX KROON is ex-koppelbaas,

‘Een even ongewoon als bij vlagen onthutsend debuut.’
DE TELEGRAAF

JOHAN DERKSEN
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VRIJ NEDERLAND
ROBERT MAYNARD PIRSIG (1928-

ex-cocaïnesnuiver, ex-psychiatrisch
patiënt, ex-hotelier, ex-katholiek,
ex-taxichauffeur, maar nog altijd

‘Geniale schrijver.’

Hebt u het
nog niet
gelezen?
Vraag een
exemplaar
aan!

Rotterdammer en bovenal groot Feye
noord-kenner.

‘Zoals het er nu naar uitziet, is het niet minder dan een, naar
vorm en inhoud gemeten, meesterwerk.’
DE VOLKSKRANT

REEDS VERSCHENEN / 59 / AUTOBIOGR AFISCHE ROMAN

2017) was een Amerikaanse schrijver
en filosoof, wiens Zen & de kunst van
het motoronderhoud een baken werd
voor miljoenen lezers wereldwijd.

Een trilogie over rui mte en tijd, en over het
voortbestaan van de aar de, waarvan wereldwijd al
meer dan 10 miljoen exemplaren zijn verkocht
‘Het was geweldig om te lezen, deels
omdat mijn alledaagse problemen met het
Congres ineens nogal beperkt leken.’
BARACK OBAMA

‘Het bijzondere aan deze trilogie is dat je
je volkomen natuurlijk verplaatst in de
gedachte dat wij slechts een marginale
plek in het universum bezetten en onze
evolutie niet de enige is.’
LOUISE O. FRESCO, NRC HANDELSBLAD

‘Nooit eerder is de “science” uit
sciencefiction zo goed tot uiting gekomen.’
THRILLZONE

‘Een aanrader, en niet alleen voor
liefhebbers van “harde” sciencefiction.’
TROUW
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