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Ontsnappen is 
slechts het begin…

Dit is het duizelingwekkende avontuur van de elfjarige  
Washington Black, die weet te ontsnappen aan zijn slavenbestaan 

en aan een ongekend avontuur begint, op zoek naar vrijheid.

Shortlist
Man Booker

Prize 2018
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Ontsnappen is 
slechts het begin…

‘Een wervelende avonturenroman, 
maar zeker niet lichtzinnig!’

Anouk Storteler, Boekhandel Veenendaal

E S I  E D U G Y A N

Washington Black

‘Een net zo aangrijpend portret 
van slavernij als Colson  
Whiteheads De ondergrondse 
spoorweg, en tegelijkertijd een 
werelds, spannend avontuur.’  
The New York Times

Wanneer Washington Black, een elfjarige slaaf op een 

suikerplantage in Barbados, de persoonlijke bediende 

van de excentrieke Titch Wilde wordt, krijgt hij de 

kans op een nieuw leven. Titch is bioloog, ontdek-

kingsreiziger en uitvinder, geobsedeerd door zijn  

creatie: de heteluchtballon. Maar de dood van een  

familielid vermorzelt zijn idealistische plannen en 

Washington komt in gevaar. Ze besluiten te vluchten, 

maar dan verdwijnt Titch. Washington moet zijn weg 

alleen zien te vinden, op zoek naar echte vrijheid.

Edugyan neemt je mee op een ongelooflijk avontuur, 

van de zengende rietsuikervelden van Barbados tot de 

ijzige woestenij van het Canadese Noorden, in haar 

bijzondere roman over identiteit, vrijheid, liefde en 

verlossing.

ESI EDUGYAN behaalde met haar meest 

recente roman, Washington Black, de shortlist 

van de Man Booker Prize en won de Scotia-

bank Giller Prize 2018. Ze woont in Victoria, 

Canada met haar man en twee kinderen.

•  Shortlist Man Booker Prize 2018

• 1 van de 10 beste boeken 2018  

van The New York Times

• Winnaar Scotiabank Giller Prize 

2018
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top
titel

verschijnt 28 mei 2019

uitvoering  paperback met flappen en folie, 
14 x 21,5 cm

omvang ca. 416 pagina’s 

prijs € 22,99

isbn 978 90 5672 632 4

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Washington Black

cap e-book € 14,99  
isbn e-book 978 90 449 7784 4

cap audioboek € 16,99

isbn audioboek 978 90 461 7265 0

U I T G E B R E I D E 
M A R K E T I N G -
C A M P A G N E

• Advertenties

• Onlinecampagne met trailer 

• Vooruitexemplaren

• pos: plafondhanger,  

(gepersonaliseerde) posters,  

boekenleggers

• Teasercampagne

• Uitgebreide pr-campagne

‘Een razendsnelle avonturen roman  
met een heteluchtballoncrash, stormen  
op de Noordpool, wetenschappelijke  
ontdekkingen, messengevechten in  
donkere steegjes en een verboden liefde.’ 
The Times



4 5

verschijnt 18 juni 2019

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 288 pagina’s

prijs € 20,99

isbn 978 90 5672 630 0

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Less

cap e-book € 16,99 

isbn e-book 978 90 461 7266 7

cap audioboek € 16,99

isbn audioboek 978 90 461 7266 7

A N D R E W  S E A N  G R E E R

De glorieuze reis 
van Arthur Less

‘Ongetwijfeld de vrolijkste  
Pulitzerprijswinnende  
roman in jaren.’ 
Ionica Smeets, de Volkskrant

Het zit Arthur Less niet mee. Zijn schrijverscarrière 

loopt vast, zijn vijftigste verjaardag hangt boven zijn 

hoofd en hij krijgt een uitnodiging voor de bruiloft 

van zijn ex-minnaar. Gelukkig is er een uitweg: een 

reeks internationale uitnodigingen van halfbakken  

literaire evenementen. Arthur neemt ze allemaal aan 

en vertrekt. Want wat kan er nou misgaan?

Zo begint een reis om de wereld in tachtig dagen vol 

fiasco’s en misverstanden. Van Italië, Duitsland, 

Frankrijk, Marokko tot India ontmoet hij nieuwe lief-

des, probeert oude te vergeten, overdenkt zijn leven en 

komt op een afgelegen eiland de enige persoon tegen 

die hij probeert te ontwijken.

De glorieuze reis van Arthur Less is een geestige en  

geraffineerde roman over wat liefde voor je betekent 

als je ouder wordt.

ANDREW SEAN GREER is auteur, docent, ontving een 

Guggenheim Fellowship en zat in de jury voor de National 

Book Award. Met zijn roman Less won hij de Pulitzerprijs. 

‘Greer schrijft zinnen 

van grote schoonheid. 

Zijn metaforen komen 

als vuurvliegjes op je 

af. Het is niets minder 

dan charmant, heerlijk 

en geweldig.’ The New 

York Times Book Review

• Advertenties in o.a. vpro Gids

• Teasercampagne

• Prijsvraag #OpReisMetLess

• Online campagne

• Pr-campagne

• Crosspromotie

Winnaar 
Pulitzerprijs 

2018

• Longlist voor de Andrew Carnegie Medals for Excellence
•  Een van de beste boeken van het jaar volgens o.a. The New York Times, 

The Washington Post, The Paris Review en San Francisco Chronicle
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Y O K O  T A W A D A

De laatste kinderen 
van Tokyo

YOKO TAWADA (Tokyo, 1960) verhuisde op haar 22e naar 

Duitsland. Ze schrijft in zowel Japans als Duits en heeft 

korte verhalen, romans, poëzie, toneelstukken en essays op 

haar naam staan. Ze ontving daarvoor verscheidene literaire 

prijzen.

verschijnt 27 augustus 2019

uitvoering gebonden omplakte band,  

12,5 x 20 cm

omvang ca. 192 pagina’s

prijs € 20,99

isbn 978 90 5672 636 2

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Kentoshi

cap e-book € 12,99  
isbn e-book 978 90 449 7810 0

• Auteursbezoek in oktober 2019

• Online contentcampagne 

• Bannercampagne 

• pos-materiaal op aanvraag

• Influencercampagne

‘Haar taal was nog niet eerder 

zo fascinerend. Briljant!’ 

 The New York Times

‘Het is de geheel eigen manier 

van naar de dingen kijken die 

De laatste kinderen van Tokyo 

tot een uniek boek maakt.’ 

The Guardian

‘Indrukwekkende roman over 
een toekomstig Japan dat met 
zichzelf afrekent.’ Kirkus Reviews

Yoshiro is een van de vele bejaarden in Japan die  

alsmaar ouder worden. Mannen en vrouwen die zich 

de tijd nog kunnen herinneren van voor de verschrik-

kelijke ramp. De ramp die de lucht en de zee vergiftig-

de, en die de jongere generaties steeds zwakker maakt. 

Zoals zijn geliefde, fragiele achterkleinkind Mumei. 

Hij zal mogelijk nooit volwassen worden. Elke dag 

vraagt het in leven houden van Mumei al Yoshiro’s 

scherpzinnigheid en vindingrijkheid. 

Ondertussen werkt een geheime organisatie aan een 

vermetel plan om een oplossing te vinden. Speelt  

Mumei een sleutelrol bij de redding van de laatste  

kinderen van Tokyo?
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The New York Times-criticus Parul Sehgal in de discussie over welke 
auteurs een Nobelprijs verdienen: ‘Het hele oeuvre van Yoko 
Tawada, omdat het zo persoonlijk, surrealistisch en bevreemdend is. 
Weinig auteurs hanteren taal zo scherp en speels als zij. ’

Winnaar 
National Book 

Award for 
Translated 
Literature
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verschijnt 9 juli 2019

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 400 pagina’s

prijs € 21,99

isbn 978 90 5672 614 0

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Il mare dove non si tocca

cap e-book € 14,99 

isbn e-book 978 90 449 7735 6

F A B I O  G E N O V E S I

In het diepe

Duik in de levendige,  
fantasierijke wereld van de  
kleine Fabio, die opgroeit  
met een afwezige vader

Fabio Mancini, zes jaar oud, groeit op in een klein  

Toscaans kustplaatsje. Hij woont daar met zijn lieve, 

zwijgzame vader, beschermende moeder, zijn oma en 

zijn negen oudooms, die hem mee uit vissen nemen 

en paddenstoelen met hem zoeken. Zijn chaotische, 

enorme familie lijkt onoverwinnelijk, tot een onver-

wachte gebeurtenis op kerstavond hun wereld op zijn 

kop zet: Fabio’s vader valt van een ladder en raakt in 

coma. Fabio besluit zijn vader elke week voor te lezen 

uit een van zijn handboeken, die hij wekelijks bij de 

kraam van mevrouw Stella koopt. Maar zal zijn vader 

ooit wakker worden? 

In het diepe is een geestige, ontroerende roman over de 

overgang van kindertijd naar adolescentie, vol angst, 

eerste liefdes en naïviteit.

FABIO GENOVESI is geboren in Forte dei Marmi in 1974. 

Hij heeft scenario’s geschreven voor televisie en films en is 

bestsellerauteur van vier romans. Voor Wat de golven 

brengen ontving hij de Premio Strega Giovani. Momenteel 

schrijft hij ook voor Corriere della Sera en Glamour.

‘Genovesi weet op poëtische wijze 

de leefwereld van jongeren sterk 

te verbeelden.’ Méditerrannée

• Autobiografische roman

• Voor de liefhebbers van Giordano  

en Faggiani

• Online campagne

• pos-materiaal op aanvraag

• Advertentie in de Boekenkrant
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‘Elk hoofdstuk is een 

perfect verhaal.’ 

 Corriere della Sera 

Winnaar 
Premio Viareggio 

Rèpaci

prijs € 12,50
isbn 978 90 5672 505 1

prijs € 22,95
isbn 978 90 5672 541 9
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R A F F A E L L A  R O M A G N O L O

Een verloren 
vriendin

RAFFAELLA ROMAGNOLO (1971) is lerares geschiedenis 

en Italiaans. Haar boek La figlia sbagliata werd genomineerd 

voor de Premio Strega 2016. Van haar nieuwste roman, Een 

verloren vriendin, zijn de vertaalrechten aan meerdere 

landen verkocht. Romagnolo woont in Piëmont, Italië.

verschijnt 13 augustus 2019

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 448 pagina’s

prijs € 21,99

isbn 978 90 5672 634 8

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Destino

cap e-book € 14,99  
isbn e-book 978 90 449 7790 5

cap audioboek € 16,99

isbn audioboek 978 90 461 7267 4

‘Een grootse roman, die vanuit de ogen 
van Anita de waanzin van de oorlog  
beschrijft, en vanuit de ogen van Giulia 
de moeilijkheden van het opbouwen  
van een nieuw leven. Een boek dat je  
laat nadenken.’ – Il Messaggero

• Toegankelijke roman over een  

levenslange vriendschap

• Uitgebreide pr-campagne

• Samenwerking met Hebban.nl

• Online campagne

‘Tien jaar geleden lazen we 

Veronesi en Ammaniti, nu 

Ferrante en Cognetti. Wat is 

het geheim van die Italianen 

toch?’ Trouw De twee vriendinnen Giulia en Anita, geboren op de-

zelfde dag, groeien samen op in een Italiaans boeren-

dorpje. Hun leven is niet gemakkelijk: ze moeten hard 

werken in de zijdespinnerij en verdienen maar een 

paar centen. En dan besluit Giulia de heuvels van  

Piëmont te verlaten, alleen en zonder geld, zonder  

afscheid te nemen. Ze vertrekt naar New York om een 

nieuw leven op te bouwen. Anita blijft achter in Italië, 

en wordt in het verwoeste Europa geconfronteerd met 

de waanzin van de oorlog en het facisme. 

Bijna vijftig jaar later besluit Giulia terug te keren naar 

haar geboortedorp. Hoe zou het leven van de mensen 

van wie ze hield verlopen zijn?
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Voor fans van 
Elena Ferrante 

en Charles 
Lewinsky

‘Het verhaal van alledaagse 

heldinnen die weten hoe ze hun  

lot in eigen handen moeten nemen. 

Een eerbetoon aan de twintigste 

eeuw  in een vloeiende stijl 

geschreven.’ La Stampa
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Ik ben de jager, 
niet de prooi

Lisbeth Salander maakt 
zich op voor de finale strijd 

met haar zus…

Ik ben de jager,
niet de prooi

Lisbeth Salander maakt zich op voor  
de finale strijd met haar zus…
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Ik ben de jager, niet de prooi
Lisbeth Salander maakt zich op 

voor de finale strijd met haar zus…
Publiciteitscampagne
· Internationale samenwerking
· Teasercampagne
· Auteur is beschikbaar voor interviews
· Vooruitexemplaren

Crossmediale marketingcampagne
·  Advertenties in de Volkskrant,  

AD en de regionale kranten
· Online advertising i.s.m. De Persgroep
· Facebook- en Instagram- campagne
· Diverse trailers
·  Uitgebreide aandacht via onze eigen  

online kanalen
·  Releasemailing (60.000 emailadressen)
·  Crosspromotie in alle Scandinavische thrillers  

vanaf januari 2019 
· Speerpunt op De Beste Boeken Live

Ondersteuning op de winkelvloer
· 3D-blow-ups
· Ronde plafondhangers
· Posters op elk gewenst formaat
· Online content beschikbaar 
· Ketenpromotie

G R O O T S C H A L I G E 
M A R K E T I N G C A M P A G N E 



‘Gelukkig. Lagercrantz blijft 

Larsson doen. Spannend, met 

vaart geschreven, behendig  

springend in de tijd, en vol  

curieuze wetenschap pelijke 

feiten en hackerstechnieken.’  

NRC Handelsblad

verschijnt 22 augustus 2019 

uitvoering paperback met flappen, 15 x 22,5 cm

omvang ca. 400 pagina’s 

prijs € 22,99

isbn 978 90 5672 5723

nur 305, literaire thriller

oorspronkelijke titel Hon som måste dö

cap e-book € 14,99 

isbn e-book 978 90 449 7559 8

cap audioboek € 16,99

isbn audioboek 978 90 461 7268 1

Zij die moet sterven 
– Millenium 6

Op een morgen wordt een dakloze man dood aan-

getroffen in een park. Mikael Blomkvist, die vastloopt 

in een artikel over Rusissche troll factories, wordt door 

lijkschouwer Frederika Nyman gebeld omdat zijn 

nummer bij deze man is aangetroffen. Weet hij wie de 

onbekende dode is?

Lisbeth Salander bevindt zich op dat moment in  

Moskou. Ze heeft haar uiterlijk aangepast en heeft  

besloten om nooit meer de prooi te zijn, maar de  

jager. Op een feest in een restaurant waarvan de  

eigenaar ook het brein achter een aantal troll factories 

is, wil ze eens en voor altijd met haar zus Camilla  

afrekenen…

Al 100 miljoen exemplaren  
wereldwijd en 2,8 miljoen  
exemplaren van de reeks in  
Nederland en België verkocht

14

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

DAVID LAGERCRANTZ is journalist en internationaal 

bekend geworden door de bestseller Ik, Zlatan over Zlatan 

Ibrahimović  en zijn succesvolle voortzetting van de 

Millennium-serie van Stieg Larsson. Naast zijn schrijver  - 

s chap zit hij in het bestuur van de Zweedse pen.
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prijs € 9,95
isbn 978 90 5672 620 1

prijs € 9,95
isbn 978 90 5672 588 4

prijs € 9,95
isbn 978 90 5672 589 1

prijs € 10,99
isbn 978 90 5672 585 3

prijs € 10,99
isbn 978 90 5672 633 1
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S I G N A T U U R  B R E N G T  D E  W E R E L D  D I C H T E R B I J

verschijnt 21 mei 2019

uitvoering gebonden, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 846 pagina’s 

prijs € 17,50

isbn 978 90 5672 581 5

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel El Laberinto de los Espíritus

cap e-book € 9,99 

isbn e-book 978 90 449 7629 8

cap audioboek € 12,99

isbn audioboek 978 90 461 7151 6

Het labyrint  
der geesten

De gebonden editie voor  
een paperbackprijs!

C A R L O S  R U I Z  Z A F Ó N

Romans om van te houden

‘Fans kunnen hun hart ophalen.’ 
De Telegraaf

‘Een prachtige ode aan de noir.’ Knack Focus

‘Een nieuw complot, dat op onnavolgbare 
wijze wordt ontrafeld.’ Het Parool

‘Dit boek heeft het allemaal: spanning, 
geschiedenis, romantiek, mysterie en 
massa’s fantasie.’ Nieuwsblad

‘Een slotstuk dat onvergetelijk is.’ Hebban.nl

Z O M E R A C T I E
Tip voor Bookstore Day

€ 17,50
op=op



standaard uitgeverij nv

Rijnkaai 100/A11

2000 Antwerpen

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

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

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

Ellen van Veenendaal

t 020 218 16 05

e ellen.van.veenendaal@awbruna.nl
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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.


