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Het boek waar
uitgevers internationaal
verliefd op werden!
‘Agathe is een prachtige, tijdloze roman vol
delicate humor.’ Jane Pilgrem, Editorial Anagrama
‘Grappig en bedachtzaam. Een boek dat je
bijblijft.’ Johanna Daehli, Sekwa förlag
‘Bomann vertelt met warmte en compassie
hoe we allen naar liefde en vriendschap
verlangen, of we nou jong of oud zijn.’
Ulrike v. Stenglin, Hanserblau

‘Dit is een juweel! Hartverwarmende
personages, elegant en heel precies
geschreven.’ Pietro Biancardi, Iperborea

‘Prachtig verhaal over twee
eenzame mensen die ontdekken wat
het leven de moeite waard maakt.’
Juliette van Wersch, Uitgeverij Signatuur

Het perfecte cadeau voor
de feestdagen
Marketing
• Prachtig pos -materiaal
• Uitgebreide pr-campagne
• Advertenties
• Facebook-advertising
• Ketenpromotie
• Influencercampagne

top
titel

ANNE CATHRINE BOMANN

Agathe
Prachtig, elegant en wijs verhaal
over eenzaamheid, verbondenheid, liefde en het leven
Voor liefhebbers van De kat van Takashi Hiraide
Een psychiater in Parijs staat op het punt om met pensioen te gaan. Hij telt de maanden af. Tot zijn grote
ergernis heeft zijn secretaresse nog een nieuwe
patiënte aangenomen. Een Duitse vrouw die Agathe
heet. Maar juist deze Agathe houdt hem een spiegel
voor en hij raakt door haar gefascineerd. Dan neemt
zijn secretaresse ook nog verlof op vanwege persoonlijke omstandigheden en wordt de psychiater
geconfronteerd met zijn eigen zwakke plekken. Is
het te laat voor deze 71-jarige om zijn bestaan in een
nieuw licht te zien?

ANNE CATHRINE BOMANN is psycho
loge en woont in Kopenhagen met haar

verschijnt
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vriend die filosoof is en haar hond Camus.

uitvoering

gebonden, 12,5 x 20 cm

Ook is ze twaalfvoudig Deens kampioen

omvang

tafeltennis. Eerder schreef Bomann een hand
boek over
jongeren en schizofrenie. Agathe is haar romandebuut en
werd in korte tijd aan dertien landen verkocht.

ca. 112 pagina’s
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isbn
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302, vertaalde roman
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• Gepersonaliseerd pos -materiaal
• Buzzcampagne
• Crosspromotie
• Auteur beschikbaar voor interviews

JUAN GABRIEL VÁSQUEZ

De geliefden
van Allerheiligen
Pijnlijke, wonderschone verhalen
over relaties, eenzaamheid en
herinneringen

‘Vásquez schrijft

‘De geliefden van

krachtig, helder

Allerheiligen is

proza, vol fysieke

het bewijs van

bijzonderheden en

Vásquez’ vroege,

zelfverzekerde

briljante talent.’

psychologische

The Sunday Times

inzichten.’
The Guardian

‘Vásquez heeft een geweldig oog voor ironie, leugens
en het verraad van de liefde.’ – The Times
Een Colombiaanse auteur is getuige van een moord
die hem voor altijd zal tekenen. Een vrouw zit alleen
thuis, wachtend op haar man die twintig kilometer
verderop in het bed van een andere vrouw ligt.
In zeven ontroerende verhalen verbindt Vásquez
vloeiend de levens van zijn personages door bloed
stollend verraad, een liefdesaffaire, moord en wraak.
Als geen ander doorgrondt hij in deze fragmenten de
mens, emoties en moraliteit, dit alles tegen de beklemmende achtergrond van de mooie, maar ver
raderlijke Ardennen.
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uitvoering

gebonden, 14 x 21,5 cm
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isbn

978 90 5672 566 2

nur
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daarna weer in zijn vaderland. Vásquez is een van de grootste

Los amantes de Todos

debuut. Hij brak internationaal door met Het geluid van

€12,99

en werd bekroond met o.a. de impac Dublin Literary Award
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en de pen English Award.

isbn e-book
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hedendaagse auteurs. De geliefden van Allerheiligen was zijn

vallende dingen. Zijn werk is in meer dan 28 talen uitgegeven

los Santos
cap e-book

Parijs, woonde in België en Barcelona en vestigde zich
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JUAN GABRIEL VÁSQUEZ (Colombia, 1973) studeerde in

filmeditie
DAVID LAGERCRANTZ

Wat ons niet zal doden
Millennium 4
Al meer dan 200.000 exemplaren verkocht

© 2018 getty images

FILMEDITIE

€ 12,50

Eind oktober 2018 gaat de verfilming van Wat ons niet zal doden –
Millennium 4 in première, met Claire Foy als Lisbeth Salander.
Foy ontving in 2017 een Golden Globe voor haar rol als
Queen Elizabeth in de serie The Crown.

‘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

verschijnt
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305, literaire thriller
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paperback, 14 x 21,5 cm

oorspronkelijke titel
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Det som inte dödar oss

ca. 448 pagina’s
cap e-book

€7,99

prijs
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Moederschap staat op vele must read-lijstjes
The Wall Street Journal: De langverwachte boeken voor dit najaar
The Millions: Langverwachte boeken van 2018
Chicago Reader: Boeken waar we reikhalzend naar uitkijken in 2018
The Globe and Mail: 17 boeken om te lezen bij mooi weer

Intieme, autobiografische roman
over de keuze die elke vrouw moet maken:

wel of niet moeder worden?

Publishers’ Lunch: Voorjaar/zomer Buzz Book 2018
The Vulture: De 10 beste boeken van 2018
Elle: De 32 beste boeken voor deze zomer

‘Hier is dan eindelijk een boek voor iedereen die
misschien een baby wil krijgen, voor iedereen die een
baby heeft gehad, voor iedereen die geen baby wil, en
voor zij die niet weten wat ze willen.’ Miranda July
‘Dit levendige, slimme verhaal stelt vragen over de
verantwoordelijkheden en verlangens van vrouwen
en de verwachtingen van de samenleving.’
Publishers Weekly

‘Dit boek is het langverwachte antwoord op de
nieuwe normen van vrouwelijkheid. Heti maakt een
weg vrij voor de vernieuwing van het vrouwelijke
discours.’ Rachel Cusk, auteur van Transit en Contouren

‘Heti lijkt in staat de vinger op de wond van onze tijd te leggen.’ Trouw
‘Verrast door Heti’s stuiterende originaliteit.’ de Volkskrant
‘Slim en confronterend.’ Vrij Nederland

SHEILA HETI

Moederschap

• Advertenties in literaire tijdschriften
• Onlinecampagne op blogs
• Beschikbaar voor interviews
• Uitgebreide pr-campagne

‘Aards, filosofisch en essentieel.’
The New York Times

In Moederschap onderzoekt Sheila Heti wat het voor
een vrouw betekent om wel of geen moeder te worden.
Ze beschrijft haar persoonlijke worsteling: om haar
heen worden al haar vriendinnen moeder, maar wil zij
dat zelf eigenlijk wel? Het is een keuze die ze nood
gedwongen moet maken, voordat haar lichaam voor
haar beslist. Sheila bevraagt zichzelf en de mensen om
haar heen over het moederschap en probeert op die
manier tot haar uiteindelijke beslissing te komen.
Het resultaat is een nieuwe, actuele en intelligente
kijk op de rol van de vrouw in onze hedendaagse
samenleving. Wat gebeurt er als een vrouw kiest voor
iets wat buiten de verwachtingen van onze cultuur en
maatschappij valt?
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paperback, 14 x 21,5 cm
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SHEILA HETI is de auteur van zeven boeken, waaronder Hoe
moet je zijn? dat door The New Yorker verkozen is als beste

ca. 208 pagina’s
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302, vertaalde roman

boek van het jaar. Haar werk is verschenen in The New York
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Times, The London Review of Books, The Paris Review en
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Harper’s en is vertaald in twaalf landen.

isbn e-book

Motherhood

€12,99
978 90 449 7742 4
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‘In Russo’s fictie klopt een
RICHARD RUSSO

• Pr-campagne
• Crosspromotie
• Advertentie in Zin
• Socialmediacampagne

De geluksvogel

groot, gemankeerd hart.’
The New Yorker

‘   Soepel proza,
oor voor droogkomische
Tijdloos, humoristisch relaas
van een academicus in een
midlifecrisis

dialogen en bovenal
onweerstaanbare
personages.’ Het Parool

Voor liefhebbers van Zadie Smith en Philip Roth
Het zit Hank Devereaux, een gesjeesd auteur, niet
mee. Als voorzitter van de faculteit Engels moet hij
zich het gekonkel van zijn collega’s laten welgevallen,
terwijl hij zijn vrouw ervan verdenkt een relatie te
hebben met de decaan. Ook is hij niet in staat zijn
dochter te begrijpen of op goede voet te komen met zijn
eigen vader, een gevierd schrijver in wiens schaduw
hij nog steeds lijkt te staan. Wanneer de spanningen
door een op handen zijnde bezuiniging oplopen,
krijgt hij te maken met fysiek ongemak en veroorzaakt hij een rel als hij dreigt de campusgans om het
leven te brengen. En dat allemaal in één week…

A GREAT AMERICAN WRITER
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paperback, 15,5 x 23,5 cm
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302, vertaalde roman
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cap e-book

Empire Falls de prestigieuze Pulitzerprijs. Dit boek en Brug
der zuchten kwamen allebei op de Nederlandse bestsellerlijst
terecht. Niemands gek werd succesvol verfilmd en bekroond

€14,99

met twee Oscars. 23 jaar na verschijning van deze roman

978 90 449 7605 2

kwam de opvolger Allemans gek.

isbn e-book
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Straight Man

RICHARD RUSSO (1949, Johnstown) won met zijn roman

FRANCO FAGGIANI

Tussen twee werelden

• Advertenties in NRC en de Volkskrant
• Samenwerking met blogs over Italië
• Facebookcampagne
• Uitgebreide pr-campagne

‘Tussen de dieren, in het bos, midden
in de eenvoud van het leven, komen de
twee nader tot elkaar. Als vader en
zoon leren ze hun zintuigen te

Tedere roman over de relatie
tussen mens en natuur

gebruiken, vrij van alles wat ze niet
nodig hebben.’ Corriere della Sera

‘Prachtig.’ La Stampa
De vijftigjarige Leo worstelt met het verdriet om de
dood van zijn vrouw Chiara. Dan ontmoet hij Martino:
een eenkennige, autistische jongen. In leeftijd en afkomst verschillen ze, maar hun zwijgzame en mysterieuze karakter is hetzelfde. Leo besluit de zorg
voor Martino op zich te nemen. Om te ontsnappen
aan hun problemen verhuizen ze samen van Turijn
naar een afgelegen huis in de Piemontse Alpen. Daar
leven ze in hun eigen tempo, ver weg van de stad. En
juist in de eenzaamheid van de bergen ontwikkelen
ze hun eigen, eenvoudige en oprechte leven.

FRANCO FAGGIANI woont in Milaan en

verschijnt
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is van jongs af aan journalist. Hij werkte als

uitvoering

paperback, 14 x 21,5 cm

verslaggever in de meest kritieke gebieden
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van de wereld, schreef over economie, het
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milieu, sport en recent over eten en wijn. Faggiani schreef
eerder sportboeken, biografieën en essays en wisselde zijn
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ca. 208 pagina’s
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schrijven altijd af met lange, eenzame wandelingen door
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de bergen.

isbn e-book

La manutenzione dei sensi

€12,99
978 90 449 7744 8
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SIGNATUUR BRENGT DE WERELD DICHTERBIJ
Romans om altijd op voorraad te hebben

VERSCHIJNINGSOVERZICHT
oktober

Sheila Heti Moederschap
Juan Gabriel Vásquez De geliefden van Allerheiligen
David Lagercrantz Wat ons niet zal doden (filmeditie)
november

Anne Cathrine Bomann Agathe
Richard Russo De geluksvogel
januari

Franco Faggiani Tussen twee werelden

Winnaar
Goodreads Choice Award
2017

Ruim 80.000
exemplaren verkocht

Shortlist
Women’s Prize for Fiction
2018

‘Verzengend, aangrijpend
en prachtig.’ Margaret Atwood

‘Hardop lachen.’

Genomineerd Beste Boek
voor Jongeren 2018

Paulien Cornelisse

onze digitale aanbieding vindt u op www.awbruna.nl/aanbiedingsbrochures
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