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T I M OT H Y C. W I N E G A R D

MOSQUITO
Waarom dronken de kolonisten gin-tonic?
Waaraan dankt Starbucks zijn wereldwijde
succes? Wat weerhield Hannibal ervan
Rome te veroveren? Het heeft allemaal
te maken met dat ene kleine beestje.

Timothy C. Winegard is
hoogleraar geschiedenis aan
Colorado Mesa University
in Grand Junction,
Colorado. Hij studeerde
geschiedenis aan de
universiteit van Oxford,
waarna hij negen jaar lang
als officier dienstdeed in
het Canadese en het
Engelse leger.

TIMOTHY C. WINEGARD
Mosquito
26 september 2019

Hoe de mug de loop van onze geschiedenis bepaalde

paperback, 592 pag.
15 x 23 cm
€ 29,99
isbn 978 94 004 0407 6
nur 320
omslagontwerp
bij Barbara
oorspronkelijke titel
The Mosquito. A Human

© bridgeman images

History of Our Deadliest
Predator

In Mosquito laat Timothy C. Winegard ons zien hoe bepalend de mug is
geweest voor de loop van onze geschiedenis. Van alle mensen die ooit op
aarde hebben geleefd is bijna de helft om zeep geholpen door een mug,
grootse legers werden verslagen door muggenplagen, strategen zochten
naar omwegen om de kleine steker te ontlopen, en sommige landen hadden
niet eens bestaan als de mug zijn gewicht niet in de strijd had geworpen.
Winegard beschrijft op sprankelende wijze het verhaal van de mug en werpt
zo een even verhelderend als verrassend nieuw licht op de geschiedenis van
de mens.

vertaling Maarten van der
Werf en Dennis Keesmaat
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Voor dit boek testte ik soms verhaaltjes op mijn vriendin.
Dat deed ik stiekem. Maar laatst dacht ik: dat is misschien
toch niet netjes, dat moet ik toch wel even zeggen.
Dus ik zei: ‘Hé schat, ik test soms verhaaltjes voor in
mijn boek op je.’ Zei ze: ‘Ja, dat weet ik, ik test ook
dingen op jou.’ Maar zij ontwikkelt medicijnen.

bekend van Zondag met Lubach,
Klikbeet en Makkelijk Scoren

Onmisbare en hilarische verhalen
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Tex de Wit is schrijver
van Zondag met
Lubach, bedenker van
de satirische programma’s Klikbeet en
Makkelijk Scoren,
comedian, columnist,
vader, zoon, man,
schaker en gigolo. Ik
heb een slimme droger
is zijn eerste boek. De
verhalen zijn deels
autobiografisch, deels
fictie, net als deze tekst.

TEX DE WIT
Ik heb een slimme droger
Een boek van Tex!
12 september 2019
paperback, 224 pagina’s
13,6 x 21,5 cm
€ 19,99
isbn 978 94 004 0395 6
nur 301

Vroeger hadden mensen vaak dertig jaar dezelfde baan. Tegenwoordig is dat
gemiddeld nog maar drie jaar en het wordt steeds korter. Dat merk je. Als je in
de supermarkt aan een medewerker vraagt: ‘Weet u waar de pindakaas staat?’,
zegt-ie: ‘Nee, sorry, ik ben hier pas een kwartiertje in dienst. Maar ik roep mijn
collega even, die werkt hier al de hele ochtend. Die weet echt alles! Die is al
manager.’

omslagontwerp
Moker Ontwerp
foto Bowie Verschuuren

In Ik heb een slimme droger schrijft Tex de Wit over het leven in al zijn grootsheid.
Urgente zaken als zelfverzonnen spreekwoorden, het Nederlands Kampioenschap Twister, een exclusief interview met de prins van Sneeuwwitje, tips
voor je bruiloft en zindelijkheid komen voorbij. De verhalen van Tex – even
onmisbaar als hilarisch.
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‘Het verslag dat Weymouth doet van
Yukon is indrukwekkend en

zijn reis over de rivier de
hartverscheurend.’ the new yorker

ADAM
WEYMOUTH

KONING
van de
YUKON
‘Weymouth heeft een geweldige stijl die ons doet
denken aan Robert Macfarlane.’ the sunday times
‘Adam Weymouth verdient een plek tussen
de grote reisschrijvers.’ Susan Hill

Adam Weymouth is
freelancejournalist.
Hij schreef onder meer
voor The Guardian,
The Atlantic en de bbc.
Met zijn eerste boek
Koning van de Yukon
werd hij genomineerd
voor een tweetal literaire
prijzen en won hij The
Sunday Times Young
Writer of the Year
Award 2018.

5 september 2019

ADAM WEYMOUTH
Koning van de Yukon

paperback, 416 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 24,99

Een adembenemende reis in het kielzog van de zalm

isbn 978 94 004 0438 0
nur 320
omslagontwerp
bij Barbara
oorspronkelijke titel
Kings of the Yukon. An
Alaskan River Journey
vertaling
Paul van der Lecq en
Ineke Lenting
foto Suki Dhanda

De zalm is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Alaska. Lange
tijd vervulde de vis een belangrijke rol in de economie alsook in de cultuur
van het Hoge Noorden. De zalm kent een uitzonderlijke en fascinerende
levenswandel: hij verlaat het zoete water om duizenden kilometers naar
open zee af te leggen, en daarna terug te keren naar zijn geboortewateren.
Maar het bestaan van de zalm en van de mensen die generaties lang van de
vis hebben geleefd staat onder druk. Klimaatverandering, overbevissing en
industrialisering eisen hun tol. Adam Weymouth volgt met zijn kano het
spoor van de zalm over de rivier de Yukon, van de bron tot aan de zee, om
een wereld vast te leggen die op het punt staat te verdwijnen, een wereld van
mensen en vissen die leven in het laatste restje wildernis.
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Morgen als de zon schijnt
De grootmeester van het droogkomische verhaal

Zijn beste verhalen gekozen door
Johan Goossens

foto © peter arno broer

‘Soms leer je een schrijver kennen die je op een
andere manier naar het leven leert kijken. Je kunt
een verhaal van Den Uyl met een grote glimlach lezen
en toch aan het eind voelen dat je iets dieptragisch
hebt meegemaakt. Onder zijn superieure taalgevoel en
humor zit een uniek wereldbeeld dat ik iedereen zou
gunnen. Er is geen schrijver waarbij ik zo vaak
zo hard moet lachen en die me toch telkens een
beetje verweesd achterlaten.’ – Johan Goossens

Over het werk van Bob den Uyl:
‘Bob den Uyl heeft zich postuum
onsterfelijk gemaakt.’ de volkskrant
‘Een schrijver waar je bij terugkomt.’ Martin Bril
‘Sublieme literatuur.’ Jeroen Brouwers

Bob den Uyl (1930-1992)
schreef verhalen en essays.
Zijn werk werd onder meer
bekroond met de Anna
Blaman Prijs en de Multatuli
prijs. In 2003 werd door de
vpro de Bob den Uyl Prijs
in het leven geroepen,
waarmee sindsdien jaarlijks
het beste Nederlandse
reisboek wordt bekroond.
Johan Goossens is schrijver
en cabaretier. Zijn show
Leer de mens kennen werd
genomineerd voor de
Neerlands Hoop-prijs, de
opvolger Daglicht werd
bejubeld door pers en
publiek. Hij publiceerde
twee succesvolle columnbundels: Wie heeft er wél
een boek bij zich? en
Jongens, ik wil nu toch écht
beginnen. Momenteel toert
hij met zijn show Vlam.

BOB DEN UYL
Morgen als de zon schijnt
De grootmeester van het droogkomische verhaal

19 september 2019
paperback, 336 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 19,99
isbn 978 94 004 0393 2
nur 301
omslagontwerp
Moker Ontwerp
foto Chris van Houts

In Morgen als de zon schijnt kiest Johan Goossens het beste van Bob den Uyl.
Stuntelige reisverhalen over kapotte fietsbanden en onwillige pensioneigenaren. Maar ook: hoe maak je een relatie op een nette manier uit? Hoe imponeer je het meisje van je dromen als je niet kunt zeilen en wat moet je doen
als een Angelsaksisch stel zegt: kom gerust een keer langs als je in de buurt
bent? Bob den Uyl gaat dan langs in Engeland en blijft meteen twee weken,
de jeugdliefde drijft hij benedenwinds het riet in, en de relatie maakt hij,
ondanks al zijn goede voornemens, schreeuwend uit op de hoek van een
straat.
Verhalen in trefzekere stijl over de zinloosheid en absurditeit van het bestaan.
Over het leven in al zijn onvolkomenheid. Verhalen van een man met weinig
hoop maar erg veel humor. De essential Bob den Uyl.
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‘IJzersterk en geestig … Een geweldige introductie tot de economie.’
Robert Shiller (winnaar Nobelprijs Economie)

De mens is een rusteloos wezen dat almaar werkt. Hij probeert zijn
omgeving naar zijn hand te zetten en zijn leven comfortabeler te maken.
Al sinds de oudheid bestuderen we die handelende mens. Hoe werkt hij?
Waarom drijft hij handel, bouwt hij fabrieken en maakt hij producten? In
Een kleine geschiedenis van de economie werpt Niall Kishtainy zijn licht op
wie wij zijn en wat we doen. De geschiedenis van de mens bezien door de
ogen van de grote economen – even toegankelijk als verhelderend.

NIALL KISHTAINY
‘Een zeer toegankelijke kennismaking met de
grote denkers uit de geschiedenis van de economie.’
financial times
‘Een levendig en meeslepend verhaal, waarbij
de schrijver de grote vragen niet uit de weg gaat.’
history revealed
‘Een intellectuele schatkist voor eenieder die
geïnteresseerd is in de geschiedenis van de mens.’
charles wheelan

EEN KLEINE

GESCHIEDENIS
van de

ECONOMIE

Niall Kishtainy doceerde
economische geschiedenis
aan de London School of
Economics. Hij adviseerde
zowel de Britse regering
als de Verenigde Naties op
het gebied van Afrikaanse
economieën. Hij publiceerde eerder Economics
in Minutes en was
coauteur van The
Economics Book.

NIALL KISHTAINY
Een kleine geschiedenis
van de economie
Een verhelderende en sprankelende introductie
Wat voor ons vanzelfsprekend is − neem bijvoorbeeld de aanschaf van dit
boek − is voor talloze mensen op onze planeet ondenkbaar. Voor hen is een
boek gewoonweg onbetaalbaar. Waarom kan men zich in sommige landen
boeken, schoolgebouwen en salarissen voor leraren veroorloven terwijl dat
in andere landen niet kan? Economie is de wetenschap die precies dit soort
vragen wil beantwoorden. Niall Kishtainy neemt ons mee op een reis door
de tijd en laat zien hoe de mens door de eeuwen heen de economie heeft
bestudeerd. Zo maken we kennis met denkers als Adam Smith, Karl Marx
en John Maynard Keynes. Kishtainy legt belangrijke begrippen als ‘kosten’,
‘concurrentie’, ‘arbeid’ en ‘kapitaal’ uit en hij laat zien hoe belangrijke ontwikkelingen zoals de introductie van geld, het ontstaan van het kapitalisme
en de grote recessie de loop van onze geschiedenis hebben bepaald. Aan de
hand van verrukkelijke verhalen en verrassende feiten maakt hij inzichtelijk
hoe wij met behulp van economie de wereld waarin we leven beter kunnen
begrijpen.
22

5 september 2019
paperback, 368 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 22,50
isbn 978 94 004 0417 5
nur 680
oorspronkelijke titel
A Little History of
Economics
vertaling
Frits van der Waa
omslagontwerp
bij Barbara
foto Valsa Shah

‘Een van de meest schrijnende, grappige,
intelligente, eerlijke en afschuwelijk
verslavende boeken die je ooit zult lezen.’
the sunday telegraph

STEPHEN
F RY
Een
jongensleven
illustratie © lucas van hapert

De onweerstaanbare
jeugdherinneringen van een
geboren verhalenverteller

‘Deze autobiografie van
zijn eerste twintig jaar is
een plezier om te lezen, een
mengeling van schandelijke
daden, zinnige gedachten
en verbijsterende
verwarring. Een klassieker.’
financial times

Stephen Fry is acteur,
journalist, dichter,
comedian, tv-presentator,
filmregisseur en schrijver.
Bij Thomas Rap verschenen verschillende romans
van zijn hand, evenals de
autobiografische De Fry
Kronieken, de bestseller
Mythos en de opvolger
Helden.

STEPHEN FRY
Een jongensleven
Fry’s briljante memoires over zijn kostschooltijd
22 augustus 2019
paperback, 448 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 24,99
isbn 978 94 004 0427 4
nur 320
oorspronkelijke titel
Moab Is My Washpot
vertaling Henny Corver

Stephen Fry werd als zevenjarige jongen naar een kostschool gestuurd, 300
kilometer van zijn ouderlijk huis. Met flair en humor vertelt hij genadeloos
eerlijk over deze roerige schoolperiode, waarin hij pesterijen en lijfstraffen
doorstond, een eerste grote liefde kende, een zelfmoordpoging deed en in de
gevangenis belandde. Ingrijpende en vormende jaren, waarna hij als achttienjarige jongeman de wereld opnieuw tegemoet trad, vastbesloten om zijn
eigen weg te gaan.

omslagontwerp
bij Barbara/Lucas
van Hapert

Een jongensleven is even hilarisch en krankzinnig als ontroerend en onweerstaanbaar.

foto Claire Newman
Williams
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Flip van Doorn
publiceerde eerder bij
Thomas Rap De eerste
wandelaar en Een
verzonnen koninkrijk.
Jonah Kahn is werkzaam
als eindredacteur bij
Trouw. De auteurs maken
deel uit van het aan Trouw
verbonden Nederlands
Genootschap ter Bevordering en Verbreiding van
Nutteloze Kennis.

FLIP VAN DOORN
& JONAH KAHN
Hoeveel poten heeft een octopus?
Het Grote Boek van de Nutteloze Kennis
15 augustus 2019
gebonden, geïllustreerd,
336 pag.
15 x 23 cm
€ 22,50
isbn 978 94 004 0418 2
nur 400
omslagontwerp
bij Barbara
foto Peter Arno Broer

Het belang van nutteloze kennis valt nauwelijks te overschatten. Navelpluis
migreert opwaarts, een bruinvis is bruin noch vis, de langste marathon ooit
duurde 54 jaar, 8 maanden, 6 dagen, 5 uur, 32 minuten en 20 seconden. Het
zijn wetenswaardigheden waaraan we ons kunnen laven als we even willen
ontsnappen aan een wereld die ons permanent bestookt met gewichtige informatie. Nutteloze kennis komt niet alleen van pas bij een pubquiz, een potje
Triviant of een televisiespelletje. Het biedt een kijkje onder de motorkap van
de maatschappij. Deze wonderlijke bundeling van dergelijke ‘Nutteloosjes’
uit de kolommen van dagblad Trouw zegt meer over de mens dan menig
wetenschappelijk proefschrift. En is uiteindelijk niet alle kennis nutteloos?
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Luca Caioli is geboren in
Milaan, maar hij woont al
jaren in Madrid, waar hij
werkt als sportjournalist,
columnist en commentator. Hij schreef eerder
succesvolle biografieën
over onder anderen Messi,
Ronaldo en Neymar.
Cyril Collot is een Franse
journalist en programmamaker. Hij maakte een
documentaire over Karim
Benzema en schreef
eerder samen met Luca
Caioli boeken over onder
anderen Pogba en
Griezmann.

LUCA CAIOLI & CYRIL COLLOT
Mbappé
Het verhaal van de nieuwe superster in het voetbal

Kylian Mbappé was zestien jaar toen hij voor AS Monaco debuteerde in de
Ligue 1. Het seizoen erop werd de club mede dankzij zíjn vijftien doelpunten landskampioen van Frankrijk. Hij is de jongste speler sinds Pelé die
scoorde op een wereldkampioenschap én wereldkampioen werd. In zijn nog
jonge carrière breekt Mbappé records met een snelheid die alleen geëvenaard wordt door Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, en hij is hard op weg
om een van de grootste namen ooit in het voetbal te worden.

6 juni 2019
paperback, 248 pag.
13,6 x 21,5 cm
€ 19,99
isbn 978 94 004 0419 9
nur 320
omslagontwerp
bij Barbara

Luca Caioli en Cyril Collot deden voor deze biografie uitvoerig onderzoek
en spraken exclusief met de mensen die Mbappé het beste kennen.
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vertaling
Edwin Krijgsman
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Jordi Puntí (1967) is
een van de meest bekende
Catalaanse schrijvers.
Hij publiceerde meerdere
verhalenbundels en
romans. Zijn roman
Verloren bagage werd
bekroond en bejubeld en
groeide in Spanje uit tot
een bestseller.

JORDI PUNTÍ
Messi
Met een voorwoord van Edwin Winkels

5 september 2019
paperback, 208 pag.
13,6 x 21,5 cm

‘Lezing van dit speelse portret
van Messi deed me eraan
denken hoe bijzonder elke
minuut was die ik samen met
hem heb doorgebracht.’
Pep Guardiola

‘Jordi Puntí is een geweldige
schrijver en een groot
Barcelona-fan. Hij heeft Messi
vanaf het prille begin gevolgd.
Niemand anders had dit kunnen
schrijven. Wat een heerlijk boek!’
Simon Kuper

€ 19,99
isbn 978 94 004 0420 5
nur 320
omslagontwerp
bij Barbara
vertaling
Irene van de Mheen

Sinds zijn aantreden op dertienjarige leeftijd bij de jeugdopleiding van FC
Barcelona heeft Messi zijn geheel eigen speelstijl gecreëerd. Messi aan de bal
is poëzie op het groene vlak. Met zijn wervelende spel heeft hij wereldwijd
talloze mensen gelukkig gemaakt, maar niemand raakt zo in vervoering als
de Catalaanse schrijver Jordi Puntí. In tweeëntwintig hoofdstukken analyseert Puntí de schoonheid en het genie van het spel van de Argentijn. Hij
neemt ons mee naar de velden van weleer, de plekken waar Messi als jongetje leerde voetballen, en hij bezingt diens glansrijke loopbaan als internationale ster. Een voetbalboek zoals we dat nog niet eerder kenden, zo eigenzinnig en sprankelend als het spel van de kleine maestro zelf.

foto Stephanie Kremser
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‘Stephen Fry wekt de Griekse helden tot leven.’
**** nrc handelsblad
‘Stephen Fry is een held.’ **** humo
‘Helden sprankelt, fonkelt, schittert, straalt en spettert
van het schrijfplezier.’ **** de standaard
‘Weerom een waar genot om te lezen.’
**** het laatste nieuws
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