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R O M A N

J A M I E  W E I S M A N

Een bruiloft is de perfecte gelegenheid om 

de l iefde nog eens tegen het l icht te houden. 

Vraag maar aan de gasten.. . 

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

februari

Fatima Farheen Mirza Een plek voor ons
Chris Power Moeders

maart

Almudena Grandes De patiënten van dokter García 
Celeste Ng Kleine brandjes overal

april

Takis Würger Stella
Jamie Weisman De mooiste dag

mei

David Lagercrantz De man die zijn schaduw zocht

Na drie jaar stilte keert Amar terug naar zijn familie. 

Waarom liep hij weg en wat betekent het dat hij nu terug is? 

Een plek voor ons is een aangrijpend, herkenbaar familieportret  

van een veelbelovende nieuwe stem.

Een weergaloos debuut

‘Prachtig, intiem, teder. Zo levendig verteld dat de personages

leven en ademen.’  Rachel Joyce, auteur van De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry



‘Mirza weet precies de subtiele 

manieren te vatten waarop broers, 

zussen en ouders strijden om elkaars 

genegenheid.’ The New Yorker
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‘Een schitterend, hartverwarmend 

verhaal van een Indiaas-Amerikaanse 

familie, gevangen tussen twee  

culturen.’ Sarah Jessica Parker

33

F A T I M A  F A R H E E N  M I R Z A

Een plek voor ons

‘Een gelaagd, gevoelig familie-
verhaal.’ – The New York Times

Voor de liefhebbers van Celeste Ng

Wanneer Amar, de jongste zoon, na drie jaar stilte  

terugkeert om bij het huwelijk van zijn oudere zus 

Hadia te zijn, wordt zijn Indiaas-Amerikaanse familie 

geconfronteerd met het verleden. Waarom liep Amar 

van huis weg? En wat betekent het dat hij nu terug is?

Aan de hand van hun herinneringen ontstaat het 

prachtige, hartverscheurende verhaal van deze fami-

lie. Tariq en Layla, de ouders, zoeken naar de juiste 

balans tussen discipline en geduld bij het overbrengen 

van hun tradities en geloof aan de kinderen. Hadia, 

Huda en Amar proberen juist hun eigen pad te bewan-

delen, waarbij ze moeten manoeuvreren tussen hun 

eigen dromen en de verlangens van hun ouders. 

FATIMA FARHEEN MIRZA (1991) is geboren en opgegroeid 

in Californië. Haar ouders zijn van Indiase afkomst. Mirza was 

een Teaching-Writing Fellow bij de Iowa Writers’ Workshop. 

Een plek voor ons is haar debuutroman. 

• Vooruitexemplaren

• pos-materiaal

• Advertenties

• Buzz-campagne

• Trailer

• Beschikbaar voor interviews

• Uitgebreide pr-campagne

verschijnt 19 februari 2019 

uitvoering paperback met folie, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 576 pagina’s   

prijs € 21,99   

isbn 978 90 5672 625 6

nur 302, vertaalde roman 

oorspronkelijke titel A Place for Us

cap e-book € 14,99   
isbn e-book 978 90 449 7772 1 
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verschijnt 26 februari 2019  

uitvoering  paperback met flappen, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 288 pagina’s  

prijs € 19,99  

isbn 978 90 5672 626 3

nur 304, vertaalde verhalenbundels 

oorspronkelijke titel Mothers

cap e-book €12,99 

isbn e-book 978 90 449 7773 8 

C H R I S  P O W E R

Moeders

‘Vervreemding, absurditeit, 
vrijheid en de zoektocht naar 
betekenis: Moeders is uniek,  
onthutsend en subtiel.’ – The 
Guardian

Moeders wordt bevolkt door de rustelozen: ze lopen, 

rennen, reizen, doen wat dan ook om maar niet stil  

te staan. Het zijn moeders, dochters, geliefden en  

families die proberen te vluchten van dat ene alles-

bepalende moment dat hen hun hele leven achter-

volgt: een gemiste kans, een onverwerkt trauma, een 

knagende ongelijkheid. Power beschrijft fijnzinnig de  

ontoereikende manieren waarop wij mensen daarmee 

proberen om te gaan. 

‘De tien verhalen van Chris Powers buitengewone 

verhalenbundel gaan over die korte momenten in 

het leven die steeds blijven weerklinken.’ – The Sunday 

Times

CHRIS POWER woont en werkt in Londen. Hij heeft een 

vaste column in The Guardian, ‘A Brief Survey of the Short 

Story’. Zijn fictie verscheen eerder in Granta en The White 

Review. Moeders is zijn debuut. Op dit moment werkt Power 

aan een roman.

• Uitgebreide pr-campagne

• Blendle Boekenbrief

• Advertenties in o.a. de Volkskrant

• Prachtig pos-materiaal
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‘Dit is een boek dat een groot deel van de planeet 

verbeeldt, van rivierbanken in Exmoor, 

eeuwenoude Zweedse begraafplaatsen tot een 

bruiloft in Mexico.’ Financial Times
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‘Almudena Grandes wordt 

terecht aangeprezen als 

een van de allergrootsten.’

 de Volkskrant 

‘Een enorm meeslepende 

roman over nazimisdadigers 

en de actieve collaboratie 

 van Franco.’ El País Babelia

77

A L M U D E N A  G R A N D E S

De patiënten van 
dokter García

Wanneer dokter Guillermo García Medina in 1937 het 

leven van Manuel Arroyo Benítez redt, ontstaat er tus-

sen de twee mannen een hechte vriendschap. Na zijn 

herstel wordt Manuel teruggeroepen naar Genève. 

Guillermo denkt dat hij hem nooit meer terug zal zien. 

Maar dan, jaren later, keert Manuel plots terug voor 

een nieuwe, gevaarlijke opdracht. Hij is vastbesloten 

het onderduikingsnetwerk van veelgezochte nazikop-

stukken uit het Derde Rijk, gerund door Clara Stauffer, 

te infiltreren. En wie anders dan Guillermo kan hem 

hierbij helpen?

De patiënten van dokter García is opnieuw een ambi-

tieuze, grootse en spannende roman van Almudena 

Grandes, die feit en fictie moeiteloos mengt.  

ALMUDENA GRANDES  is een van Spanjes meest geprezen 

en bestverkopende literaire auteurs. De patiënten van dokter 

García kwam meteen in de Spaanse bestsellerlijst. Samen 

met haar grootse boeken De vijand van mijn vader en De drie 

bruiloften van Manolita verkocht zij in eigen land al meer dan 

een miljoen exemplaren. 

verschijnt 12 maart 2019  

uitvoering paperback met flappen, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 832 pagina’s    

prijs € 29,99   

isbn 978 90 5672 609 6

nur 302, vertaalde roman 

oorspronkelijke titel Los pacientes del doctor García

cap e-book € 17,99   
isbn e-book 978 90 449 7716 5 

Duizelingwekkende spionage roman vol 
bedriegers, vluchtende nazimisdadigers 
en een bijzondere vriendschap

• Trailer

• Facebook-campagne

• Crosspromotie

• pos op aanvraag

winnaar 
premio 

nacional de 
narrativa

2018



De Joodse Stella 
komt voor een 
allesbepalende 
keuze te staan: 

samen werken met 
de nazi’s of haar 
familie verliezen

T O P
T I T E L

familie verliezen
Stella staat voor de moeilijkste 

keuze in haar leven als haar 
werkelijke identiteit ontmaskerd wordt: 

meewerken met de nazi’s of 
haar familie verliezen. 

‘Je begint aan dit boek met scepsis,  

je leest het met spanning en ontzetting, 

je slaat het dicht met bewondering.’  

Daniel Kehlmann, auteur van Tijl

Berlijn, 1943.



‘Zijn taal is zo helder, alsof hij  

het verhaal niet onnodig zwaar wil 

maken met betekenisvolle ballast of 

poëtische uitbundigheid.’ Die Zeit

‘Vol liefde, droefheid  

en schoonheid.’ Elle

11

Gebaseerd op het leven van  
de Joodse Stella Goldschlag,  
ook wel ‘Het blonde gif ’

T A K I S  W Ü R G E R

Stella

Hoe schuldig ben je als je er alles aan doet om het  

leven van je naasten te beschermen, zelfs als dat de 

dood van vele anderen betekent? 

De jonge Zwitser Friedrich vertrekt in 1942 naar  

Berlijn. Daar, op de kunstacademie, wordt hij ver-

liefd op de mooie, mysterieuze Kristin. Maar al gauw 

blijkt dat ze niet is wie ze zegt dat ze is… Haar echte 

naam is Stella Goldschlag. Als haar Joodse identiteit 

ontdekt wordt, stellen de nazi’s haar voor de keuze: 

of ze verraadt andere Joden, of ze verliest haar fa-

milie. Hoe ver gaat Stella om haar dierbare leven in 

stand te houden? En kiest Friedrich voor zijn  

geliefde of zijn geweten? Stella is een indrukwekkend 

liefdes verhaal over trouw en verraad in de Tweede 

Wereldoorlog.

TAKIS WÜRGER (1985) is redacteur bij Der Spiegel. Hij 

studeer de geschiedenis, sociale en politieke wetenschappen 

aan de universiteit van Cambridge. Nu wordt hij gezien als 

een van de dertig topjournalisten onder de dertig en heeft 

zijn werk hem op vele plekken op de wereld gebracht.

verschijnt 24 april 2019  

uitvoering gebonden, 12,5 x 20 cm

omvang ca. 208 pagina’s   

prijs € 17,99  

isbn 978 90 5672 623 2

nur 302, vertaalde roman 

oorspronkelijke titel Stella

cap e-book €12,99 

isbn e-book 978 90 449 7763 9

cap audioboek €13,99 

isbn audioboek 978 90 461 7257 5 

•Pr-campagne

•Auteursbezoek o.v.b.

•Advertenties

•Backcard

•A2-poster

•Voorpublicatieboekje met extra’s



verschijnt 16 april 2019 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 384 pagina’s 

prijs €19,99

isbn 978 90 5672 662 5  

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel We Are Gathered

cap e-book €12,99  

isbn e-book 978 90 449 7762 2  

De mooiste dag

Een bruiloft is de perfecte gelegenheid om de liefde 

nog eens tegen het licht te houden

Het is een stralende, zonnige dag. Twee mensen voor 

het altaar. De mooiste dag van hun leven. Hoewel? 

Voor het bruidspaar Elisabeth en Hank misschien, 

maar niet voor alle gasten. Dit is hun verhaal. Ont-

moet onder anderen Carla, Elizabeths scherpzinnige 

jeugdvriendin die van lelijk eendje tot Holly-

wood-filmscout is uitgegroeid, Elizabeths grootva-

der, verlamd maar nog helder van geest, die zijn repu-

tatie en erfenis overdenkt, en Annette, de moeder van 

de bruid die op deze dag aan haar eigen jeugdige mis-

stappen in de liefde herinnerd wordt. 

Door de ogen van zeven kleurrijke personages vertelt 

Weisman met humor en warmte hoe het leven kan lo-

pen, afhankelijk van de keuzes die je maakt.

• Blogtour

• Facebook-campagne

• Recensies en winacties 

• Trailer

Sprankelend als een glas  
goede champagne!
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J A M I E  W E I S M A N

JAMIE WEISMAN heeft een privépraktijk net buiten 

Atlanta waar ze met haar gezin woont. Ze schreef eerder de 

memoire As I Live and Breathe: Notes of  a Patient-Doctor. De 

mooiste dag is haar romandebuut.

‘Een rijk verhaal dat  

laat zien tegen welke 

moeilijkheden  

mensen aanlopen.’  

Library Journal

‘Uniek, ontroerend  en 

creatief.’ Book Riot 
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verschijnt 5 maart 2019  

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 344 pagina’s 

prijs €12,99

isbn 978 90 5672 627 0  

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Little Fires Everywhere

cap e-book €9,99  

isbn e-book 978 90 449 7772 1

isbn audiobook 978 90 4617 230 8  

Kleine brandjes 
overal

C E L E S T E  N G

 ‘Beeldend en vernuftig 
toont Ng een uiteenvallend gezin.’  
NRC Handelsblad

‘Een fascinerende pageturner over 
grote geheimen in een perfecte stad.’ 
Paagman Boek van de Maand

‘Prachtig. Celeste Ng weet rake klappen 
uit te delen. Een boek om van te 
houden.’ Boekhandel Stevens 

‘Elegant en sprankelend. Een boek over 
afkomst, ras en klasse.’ De Standaard

‘Wat een prachtige American novel.’ 
Paul de Leeuw

‘Een heerlijke roman, waarin korte 
metten wordt gemaakt met het idee 
dat je door georganiseerd te leven 
rampspoed kunt voorkomen.’ 
JAN Magazine

 ‘Een vurige aanrader!’ HUMO 

€ 12,99

Wereldwijd al 1,4 miljoen 
exemplaren verkocht
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D A V I D  L A G E R C R A N T Z

De man die zijn 
schaduw zocht
Millennium 5

verschijnt 7 mei 2019  

uitvoering pocket 12,5 x 20,5 cm

omvang ca. 352 pagina’s   

prijs € 9,99  

isbn 978 90 5672 633 1

nur 305, literaire thriller 

oorspronkelijke titel Mannen som  

sökte sin skugga

cap e-book €7,99 

isbn e-book 978 90 449 7558 1

isbn audioboek 978 90 461 7161 5 

€ 9,99

• Nu in pocketeditie!
• 95.000 exemplaren verkocht
• Deel zes verschijnt in  

september 2019
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B O E K E N W E E K  2019 
Onze tips

‘Dit boek wil je vasthouden en niet meer 
loslaten.’  Judith Seinen, Hijman Ongerijmd

‘Moederschap is een mooi, slim en  
krachtig boek.’  Maartje Wortel 

‘Prachtig mooie verhalen.’   
The Daily Mail 

 ‘Beeldend en vernuftig  
toont Ng een uiteenvallend gezin.’  

NRC Handelsblad

© KEVIN DAYAY

FINALIST MAN BOOKER PRIZE 2018
Verschijnt juni 2019

M E E R 
I N F O R M AT I E 
I N D E Z O M E R
A A N B I E D I N G

‘Een net zo aangrijpend portret van slavernij als Colson 
Whiteheads De ondergrondse spoorweg, en tegelijkertijd een 

werelds, spannend avontuur.’  The Guardian



verkoop binnendienst

e besteldienst@standaarduitgeverij.be

t +32 3 285 72 00

sales manager

e yves.debrauwer@standaarduitgeverij.be

t +32 479 80 00 10

key account manager

e lynn.kiekens@standaarduitgeverij.be

t +32 474 42 77 22

accountmanager

e sven.robeyns@standaarduitgeverij.be

t +32 491 860 867

e ilse.trimborn@standaarduitgeverij.be

t +32 491 867 320

marketing & publiciteit

e renee.scheepers@standaarduitgeverij.be

t +32 468 255 056

a.w. bruna uitgevers

Per 1 januari 2019

Wibautstraat 133

1097 DN Amsterdam

vertegenwoordiger

Sandra van der Meeren

t 06 200 103 27

e sandra.van.der.meeren@awbruna.nl

verkoop binnendienst

t 020 218 16 00

e verkoop@awbruna.nl

publiciteit

Lise Notenboom

t 020 218 16 30

e lise.notenboom@awbruna.nl

Alexandra Vassiliadis

t 020 218 16 35

e alexandra.vassiliadis@awbruna.nl

standaard uitgeverij nv
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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.


