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‘Een gecompliceerd en boeiend portret van een griezelig 
perfecte stad en een spannende roman over het moederschap.

 Indrukwekkend.’ – PUBLISHER’S WEEKLY

V E R S C H I J N I N G S O V E R Z I C H T

juni

Celeste Ng  Kleine brandjes overal

juli

Carlos Ruiz Zafón  Het labyrint der geesten

augustus

Joachim Meyerhoff  Zonder paniek geen paradijs

september

Ayò. bámi Adébáyò.   Blijf bij me
David Lagercrantz  De man die zijn schaduw zocht
Selahattin Demirtas  Morgenlicht
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‘Scherp, wijs en gevoelig. 

Prachtig.’ Paula Hawkins

‘Buitengewoon boeiende, vaak 

hartverscheurende, diep 

empathische ervaring... Nog 

ambitieuzer en geslaagder dan 

haar debuutroman.’

The New York Times Book Review

‘Uitmuntend. Het is een groot 

plezier om het leven van haar 

personages in haar heldere, 

observerende taalgebruik   te 

volgen.’ Los Angeles Times

‘Dit gloeiende portret van kleine 

gemeenschappen en familie, 

creativiteit en consumentisme 

brandt fel.’  Kirkus Reviews

‘Ademloos uitgelezen. Celeste Ng 

ontleedt onze samenleving 

op briljante wijze en houdt ons 

een verontrustende spiegel voor.’ 

Jodi Picoult

‘Verrukkelijk, meeslepend, scherp 

en overtuigend. Dit boek gelooft in 

opnieuw beginnen, zelfs nadat alles 

is veranderd in as.’  The Boston Globe

Terechte winnaar van de 
Goodreads Choice Award 2017!



T E R E C H T E  W I N N A A R 
VA N  D E  G O O D R E A D S 

C H O I C E  AWA R D  2 0 1 7 !

‘Scherp, wijs en 

gevoelig. Prachtig.’ 

Paula Hawkins

• Auteursbezoek o.v.

• Uitgebreide pr-campagne

• Vooruitexemplaren

• pos-materialen: banieren, 

 3d blowups, boekenleggers

• Online campagne

• Advertenties

Onze                   voor deze zomertop
titel

Uitgebreide marketing- 
en publiciteitscampagne



3

verschijnt 19 juni 2018 

uitvoering paperback met flappen, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 352 pag. 

prijs €19,99 

isbn 978 90 5672 611 9

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Little Fires Everywhere

cap e-book €14,99 

isbn e-book 978 90 449 7727 1 

‘Een boeiend portret van een griezelig perfecte stad 

en een spannende roman over het moederschap.  

Indrukwekkend.’ Publishers Weekly

In Shaker Heights, een rustige, progressieve plaats in 

Cleveland, is alles minutieus gepland. Van de lay-out 

van de straten tot de kleur van de huizen en de succes-

volle levens van de bewoners. Niemand belichaamt  

deze principes meer dan Elena Richardson. Totdat Mia  

Warren, kunstenaar en alleenstaande moeder, en haar 

puberdochter Pearl een appartement van de Richard-

sons huren en een belangrijk onderdeel van de familie 

worden. 

Wanneer vrienden van de Richardsons in een lastige 

voogdij zaak belanden, komen Mia en Elena lijnrecht 

tegenover elkaar te staan. Elena vertrouwt Mia en haar 

motieven niet en is vastberaden om de geheimen uit 

Mia’s verleden op te rakelen. 

CELESTE NG studeerde aan Harvard en de University of 

Michigan. Haar indrukwekkende debuutroman Wat ik nooit 

eerder heb gezegd werd zeer goed ontvangen, won verschil-

lende prijzen en wordt verfilmd. Haar tweede roman Kleine 

brandjes overal belandde meteen in de New York Times-best-

sellerlijst. Inmiddels zijn er al meer dan 400.000 exemplaren 

van verkocht. 

New York 
Times-bestseller 

en uitgeroepen tot 
een van de beste

boeken van 
2017

Meer dan 500.000 
exemplaren verkocht 
in de vs

C E L E S T E  N G

Kleine brandjes overal



D A V I D  L A G E R C R A N T Z

De man die zijn 
schaduw zocht

Millennium 5

Al meer dan 85.000 
exemplaren verkocht

‘Spannend, met vaart geschreven, 

behendig springend in de tijd, en vol 

curieuze wetenschappelijke feiten en 

hackerstechnieken.’  NRC Handelsblad

‘De vele fans zullen niet teleurgesteld 

worden.’  de Volkskrant

‘Het verhaal over eerwraak, radicalisering 

en machtsmisbruik maakt het boek extra 

actueel. Een echte aanrader.’ 

Nederlands Dagblad

Vooraankondiging
In oktober 2018 zal de verfilming van 

Wat ons niet zal doden – Millennium 4 

in première gaan, met Claire Foy als 

Lisbeth Salander in de hoofdrol. Foy 

ontving in 2017 een Golden Globe voor 

haar rol als Queen Elizabeth in de  

serie The Crown. Inmiddels zijn er 

van deel 4 meer dan 200.000 exem-

plaren verkocht.
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€ 12,50

verschijnt 14 augustus 2018 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 352 pag. 

prijs €12,50 

isbn 978 90 5672 606 5

nur 305, literaire thriller 

oorspronkelijke titel Mannen som 

sökte sin skugga

cap e-book €9,99  
isbn e-book 978 90 449 7558 1 



verschijnt 3 juli 2018 

uitvoering paperback met flappen, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 848 pagina’s 

prijs €19,99 

isbn 978 90 5672 612 6

nur 302, vertaalde roman 

oorspronkelijke titel El Laberinto de los Espíritus 

cap e-book €14,99   
isbn e-book 978 90 449 7629 8 

C A R L O S  R U I Z  Z A F Ó N

Het labyrint der geesten

Nu in paperback! 

Carlos Ruiz Zafón werd tijdens zijn auteursbezoek 

voor de publicatie van Het labyrint der geesten met veel 

enthousiasme door zijn fans onthaald. Evenals het 

boek zelf, het vierde en laatste deel in Het Kerkhof der 

Vergeten Boeken. Nu verschijnt deze bestseller en 

pageturner in handzame paperback.

‘Fans kunnen hun hart ophalen.’ 

De Telegraaf

    ‘Een prachtige ode aan de 

noir, aan de heimwee en de (on)macht 

van het geschreven woord.’ Knack Focus

‘Dit boek heeft het allemaal: spanning, 

geschiedenis, romantiek, mysterie en 

massa’s fantasie. Dit is een boek om 

jezelf in te verliezen.’ Het Nieuwsblad

‘Een nieuw complot, dat op 

onnavolgbare wijze wordt ontrafeld. Wie 

openstaat voor het uitzinnige spel met 

taal en psyche van deze listige regisseur, 

levere zich over.’ Het Parool

‘In een 846 pagina tellend verhaal, waarin 

geen letter te veel is, brengt de Spaanse 

auteur een slotstuk dat onvergetelijk is.’ 

Hebban
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€ 19,99



verschijnt 28 augustus 2018 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 384 pag. 

prijs €21,99 

isbn 978 90 5672 607 2

nur 302, vertaalde roman 

oorspronkelijke titel Die Zweisamkeit  

der Einzelgänger

cap e-book €14,99 

isbn e-book 978 90 449 7707 3 

J O A C H I M  M E Y E R H O F F

Zonder paniek 
geen paradijs

‘Een grandioos goed boek.’ zdf

Vol zelfspot en met humor laat Meyerhoff zien hoe 

onbeholpen de liefde kan zijn

Na zijn jeugd op het terrein van een psychiatrische in-

stelling, een tussenjaar in de Amerikaanse Wild West 

en een bijzonder ontmoedigende tijd aan de theater-

school, is Joachim een jonge, niet echt succesvolle  

acteur. Als hij Hanna ontmoet, een ambitieuze en bril-

jante studente, lijkt zijn liefdesleven tenminste ergens 

heen te gaan. Maar dan verschijnt Franka, danseres en 

compleet het tegenovergestelde van Hanna. Er is ook 

nog Ilse, een bakker, in wier keuken hij zich gelukki-

ger en veiliger voelt dan waar dan ook. De vraag is: kan 

dit allemaal goed gaan? Het antwoord is: nee.

In zijn vierde autobiografische roman vertelt Meyer-

hoff ontroerend en vermakelijk over zijn strubbelin-

gen met de liefde. Wederom een onvergetelijk boek!

JOACHIM MEYERHOFF (1967, acteur) is met zijn immens 

geliefde autobiografische reeks, gebaseerd op een thea ter-

cyclus Alle Toten fliegen hoch, in korte tijd een enorme 

bestsellerauteur geworden. Zijn werk is meerdere malen 

bekroond en twee van de drie boeken waren genomineerd 

voor de Deutscher Buchpreis.

• pos-materialen incl. backlist

• Facebook-campagne

• Online pr-campagne gericht op  

influencers

• Auteur beschikbaar voor interviews
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Zonder paniek 
geen paradijs
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‘Hij houdt iedereen voor  

de gek en schrijft daar zo 

intens, zo grappig en gewoon 

zo mooi over dat je maar 

moeilijk boos op hem  

kunt zijn.’ ttt

 

‘Meyerhoff is een geest driftige 

verteller met een fenomenaal 

gevoel voor timing en humor, 

juist ook in momenten van 

droefheid en rouw.’ Zeit Online 

in duitsland al 1,6 miljoen 
exemplaren verkocht





9

Er zijn dingen die zelfs de liefde niet kan doen… 

Als een last te zwaar is en te lang blijft drukken, 

als liefde buigt, kraakt, en bijna breekt, kan zij soms 

kapotgaan. Maar zelfs als zij in duizend stukjes aan 

onze voeten ligt, betekent het niet dat het 

niet langer liefde is…

een  ontlu isterend  en  ontroerend  verha al 
over  hoe  ver  mensen  ga an  om z ichzelf  en  hun 

gel iefden  te  behoeden  vo or  hartzeer .

 ‘Een intens verdrietig verhaal, op een directe 

en eerlijke manier verteld door een krachtige 

nieuwe vrouwelijke stem. Dit boek wil je 

vasthouden en niet meer loslaten.’

Judith Seinen, Boekhandel Hijman Ongerijmd Arnhem



‘Een krachtig, niet weg te 

leggen, hartverscheurend 

boek.’ The New York Times

‘Blijf bij me is een wijze  

en eerlijke debuutroman.  

Een sterk en aangrijpend 

verhaal over liefde, loyaliteit 

en verraad, af en toe wreed, 

maar ook vol compassie 

geschreven.’ Sarah Jessica Parker

‘Een hartverscheurend  

verhaal over het verlangen 

naar een kind en hoe dat  

een vrouw, huwelijk en 

gemeenschap kan 

kapotmaken.  

Ayò. bámi Adébáyò. ,  

nog maar 29 jaar,  

is een schrijver om in  

de gaten te houden.’  

The Economist



11

verschijnt 4 september 2018 

uitvoering paperback met flappen, 14 x 21,5cm

omvang ca. 288 pag. 

prijs €19,99

isbn 978 90 5672 605 8

nur 302, vertaalde roman 

oorspronkelijke titel Stay With Me

cap e-book €12,99  

isbn e-book 978 90 449 7701 1 

A Y Ò.  B Á M I  A D É B Á Y Ò. 

Blijf bij me

‘Verzengend, aangrijpend en 
prachtig.’ Margaret Atwood

Een van de beste boeken van 2017 volgens The New 

York Times, The Economist en The Guardian 

Yejide hoopt op een wonder, op een kind. Dat is het 

enige wat nog in haar huwelijk met Akin ontbreekt. 

Ze heeft alles al geprobeerd: zware pelgrimstochten, 

medische afspraken, dansen met profeten en vurige 

gebeden. Als haar schoonfamilie tegen de wens van 

haar en Akin in met een tweede echtgenote op de 

stoep staat, knapt er iets in Yejide. Hoe moet haar hu-

welijk standhouden onder deze druk? Ze raakt uitein-

delijk zwanger, maar tegen een veel hogere prijs dan 

ze ooit had gedacht.

 

AYÒ. BÁMI ADÉBÁYÒ.  studeerde Engels en Literatuur en 

heeft een master in Creative Writing. Sinds 2009 werkt ze 

als redacteur voor Saraba Magazine. Haar verhalen zijn in 

verscheidene literaire tijdschriften en bundels verschenen. 

Blijf bij me is haar debuutroman en werd genomi neerd voor 

o.a. de Baileys Women’s Prize for Fiction en de Dylan 

Thomas Prize.

• Advertenties in literaire tijdschriften

• Online campagne op blogs

• Beschikbaar voor interviews

• Optreden op De Beste Boeken Live (o.v.)

• Uitgebreide pr-campagne



verschijnt 25 september 2018 

uitvoering gebonden, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 128 pag.

prijs €18,99

isbn 978 90 5672 613 3  

nur 304, vertaalde verhalenbundel

oorspronkelijke titel Seher

cap e-book €12,99  

isbn e-book 978 90 449 7730 1

Morgenlicht

Voor de lezers van Pierre Jarawan en Murat Isik

Morgenlicht bestaat uit twaalf verha len – sommige au-

tobiografisch – waarin vrouwen de hoofd  rol spelen: 

moeders, meisjes, kinderen, car rière vrouwen. Ieder 

zijn ze op hun eigen manier op zoek naar vrijheid, 

het doorbreken van sociale conventies en het recht 

om lief te hebben: de jonge Seher en haar eerste, dra-

matische kennismaking met een jongen, schoon-

maakster Nazan die per on geluk in een demonstratie 

terechtkomt en de hoogopgeleide Nermin die geen 

sterke band met haar vader had maar ongemerkt van 

hem de grootste levenslessen kreeg.

• Intensieve pr-campagne

• Voorpublicatie in de media

• Socialmediacampagne

• Ambassadeurscampagne

Hoopvolle verhalen uit de Turkse 
gevangenis opgedragen aan alle 
vrouwen uit het Midden-Oosten

12

SELAHATTIN DEMIRTAS (Turkije, 1973) is een voor aan-

staand en populaire Koerdische politicus, een van de in vloed-

rijkste in Turkije. Hij werd eind vorig jaar gearres teerd en 

zit sindsdien in de Turkse gevangenis, officieel omdat hij 

niet wilde meewerken aan een ‘lopend onderzoek naar 

terrorisme’. Volgens Demirtas zelf heeft zijn arrestatie te 

maken met de kritiek die hij uitte op de Turkse president 

Recep Tayyip Erdogan.

S E L A H A T T I N  D E M I R T A S



‘Ik zou willen dat deze 

pagina’s voor altijd 

verdergingen.  

Dit boek herinnert 

ons in moeilijke 

tijden eraan dat  

er hoop zit in de 

mens…’ T24

 

‘De vrouwen en meisjes in 

de verhalen zijn zo herken-

baar en levensecht. Deze 

verhalen gaan over ons 

allemaal. Het ene moment 

moet je glimlachen om de 

vertrouwde, grappige stijl, 

terwijl je drie zinnen verder 

ineens een stomp in de 

maag krijgt.’ Cumhuriyet 
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A.W. Bruna Uitgevers – inclusief de  

imprints Uitgeverij Signatuur, Lev.,  

Happinez, VIP en VI Boeken – is  

aangesloten bij het Integraal fonds van  

het Centraal Boekhuis.

Wijzigingen van bibliografische  

gegevens zijn voorbehouden.


