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‘Vier zussen vertellen een scherp en sluw familieverhaal  

van schuld en bedrog. Lombardo brouwt alle zeven zonden  

tot een uiterst vermakelijk verhaal van een echtpaar en hun 

onhandelbare dochters.’ Kirkus Reviews
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C L A I R E  L O M B A R D O

De mooiste tijd 
van ons leven
‘Dit boek zit boordevol 
intelligentie en scherpe humor. 
Wat een debuut!’ Richard Russo

Wanneer Marilyn Connolly en David Sorenson  

verliefd worden in de jaren zeventig, hebben ze nog 

geen idee van wat hun te wachten staat. Nu, bijna 

veertig jaar later met vier totaal verschillende volwas-

sen dochters en dito levens is dat niet anders. Een  

geheim tussen twee zussen gooit het leven van alle 

gezins leden volledig om.

In een wervelend verhaal dat een halve eeuw omspant, 

volgen we de Sorensons en hun leven. Van de glorieuze 

momenten en dieptepunten in de liefde, ouderschap, 

zussenbanden tot het op eigen benen leren staan. Met 

of zonder partner, maar altijd met familie.

CLAIRE LOMBARDO studeerde maat

schap pelijk werk en heeft een master in 

fictie schrijven. Ze doceert Creative writing 

aan de universiteit van Iowa. Eerder werkte 

ze o.a. als juridisch medewerker, tekstschrijver 

en publiceerde ze kort proza in literaire tijd schriften. De 

mooiste tijd van ons leven is haar debuut roman.

verschijnt 17 september 2019

uitvoering paperback met flappen, 15 x 22,5 cm

omvang ca. 640 pagina’s 

prijs € 26,99

isbn 978 90 5672 642 3

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel The Most Fun We Ever Had

cap e-book € 14,99  
isbn e-book 978 90 449 7822 3

cap audioboek € 16,99

isbn audioboek 978 90 461 7317 6

‘Net als Jonathan Franzen duikt  

Lombardo in het drama van 

familierelaties. Het resultaat is  

een gevoelig en scherp geschreven 

onderzoek van de uitdagingen van 

de liefde in al haar vormen.’ Booklist

Wordt
verfilmd als 

tv-serie

• Voor liefhebbers van Jonathan  

Franzen en Celeste Ng

• Auteur op de Frankfurter Buchmesse
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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

• Prcampagne: auteur beschikbaar  

voor interviews

• Advertenties in landelijke dagbladen

• Leesexemplaren

• p os : teaserboekjes, posters,  

boekenleggers 

• Online campagne

• Ketenpromotie

• Leesclubvragen
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verschijnt 29 oktober 2019

uitvoering paperback met flappen, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 240 pagina’s

prijs € 20,99

isbn 978 90 5672 641 6

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Luce rubata al giorno

cap e-book € 12,99 

isbn e-book 978 90 449 7821 6

E M A N U E L E  A L T I S S I M O

Het licht van  
de nacht
Aangrijpende roman over 
twee broers en een zomer  
die alles verandert

Na de dood van hun ouders brengen de twee broers 

Olmo en Diego de zomer met hun grootvader door in 

de bergen van de Valle d’Aosta. Het is een zomer die 

hun leven altijd zal tekenen. In de stilte van de bergen 

en het bos hopen ze rust te vinden, maar in Diego blij-

ven de emoties schreeuwen. Alleen zijn jongere broer, 

de dertienjarige Olmo, heeft door dat Diego wegglijdt 

in een universum waar niemand anders kan komen. 

Hij is vastbesloten zijn broer te helpen, maar hoe ver is 

Olmo bereid te gaan? 

Het licht van de nacht is een intense, autobiografische 

roman over broederliefde, rouw, verbondenheid en 

familie.

EMANUELE ALTISSIMO werd geboren in 

1987 in Turijn. Hij begon te schrijven op de 

oude Olivetti-typemachine van zijn groot- 

vader en is sindsdien nooit meer gestopt. 

Zijn debuutroman, Het licht van de nacht, 

werd lovend ontvangen door de Italiaanse pers en is geno-

mineerd voor de Premio Strega 2019.

‘Een ontroerende roman,  

in zuiver en eerlijk proza. 

Een prachtig debuut.’ Grazia

‘Een indrukwekkende  

roman in een sobere stijl 

met mooie dialogen.’  

Corriere della Sera 

‘Een comingofageroman, 

een stroom van herinne  

ringen: de zomer die het 

leven van de personages 

voor altijd zal veranderen.’  

Io Donna

• Advertenties

• Socialmediacampagne

• Samenwerking met Hebban

• Auteur beschikbaar voor interviews

• Crosspromotie

Genomineerd 
voor de Premio 

Strega 2019
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P A U L I N E  D E L A B R O Y - A L L A R D

Dit gaat over Sarah
De roman die een sensatie  
in Frankrijk veroorzaakte

PAULINE DELABROY-ALLARD (1988) was 

de literaire ontdekking van het jaar: ze werd 

omarmd door de Franse boekhandelaren en 

de pers. De roman haalde de shortlist van 

de Prix Goncourt en won daarnaast maar 

liefst vier prijzen, waaronder de Prix du Style en de Prix du 

Libraires de Nancy-Le Point. In Frankrijk werden al meer dan 

40.000 exemplaren verkocht.

verschijnt 15 oktober 2019

uitvoering paperback met flappen, 13 x 18,5 cm

omvang ca. 192 pagina’s

prijs € 20,99

isbn 978 90 5672 639 3

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Ça raconte Sarah

cap e-book € 12,99  
isbn e-book 978 90 449 7819 3

cap audioboek € 16,99

isbn audioboek 978 90 461 7318 3

• Online buzzcampagne

• A2-poster

• Vooruitexemplaren

• Interviews in Parijs

• Socialmediacampagne

De verteller heeft een geordend, kalm leven. Ze werkt 

als lerares, heeft een dochter, vrienden, woont in  

Parijs. Haar dagen zijn hetzelfde, totdat ze op oud-

jaarsavond Sarah ontmoet. Een vrouw die hard en snel 

praat, vioolspeelt, een mysterieuze schoonheid is. Een 

gepassioneerde vrouw van extremen, die alles uit het 

leven haalt. Wanneer de twee meer en meer tijd met 

elkaar doorbrengen, ontstaat er tussen hen al snel een 

hartstochtelijke, hevige, maar ook destructieve liefde, 

die haar ordelijke leven totaal ontregelt en waardoor 

ze de controle langzaam maar zeker verliest.

Dit gaat over Sarah is een bezwerend, hypnotiserend 

liefdesverhaal, waarin Pauline Delabroy-Allard laat 

zien hoe ver je kunt gaat voor de liefde.

Shortlist 
Prix Goncourt 

2018

‘Het intense Dit gaat over Sarah is van een stilistisch 

meesterschap. Pauline DelabroyAllard gaat over 

verlangen en gemis, over verdriet en gekte.’ Le Figaro

Dit gaat over Sarah, over haar unieke schoonheid, haar 

vooruitstekende neus als van een zeldzame soort, haar ogen van 

een buitengewone kleur, rotsachtig, groen, nee, toch niet groen, 

haar absintgroene, malachietgroene, dofgrijsgroene ogen, haar 

slangenogen met hangende oogleden. Dit gaat over het voorjaar 

waarin ze in mijn leven kwam zoals je opkomt op toneel, 

voortvarend, veroverend. Overwinnend.

©
 D

EL
PH

IN
E 

C
H

A
N

ET



8 9

Een man op zoek naar een thuis  
dat hij niet kan vinden.

Een vrouw gebonden aan een huis  
dat ze niet kan verlaten.

achter
land

téA OBREhT

Groots, meeslepend epos over  
het Wilde Westen, wonderlijke  

mythes en wettelozen.

Langverwachte roman van de winnaar 
van de Orange Prize for Fiction

• Auteursbezoek

•  Optreden Crossing Border 
 op 1 november

• A2-poster

• Display

• Voorpublicatieboekjes

• Ketenpromotie

• Advertenties

•  Online bannercampagne via
 nrc .nl en de Volkskrant

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
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verschijnt 22 oktober 2019

uitvoering  paperback met flappen, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 544 pagina’s

prijs € 24,99

isbn 978 90 5672 645 4

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Inland

cap e-book € 14,99 

isbn e-book 978 90 449 7846 9

cap audioboek € 16,99

isbn audioboek 978 90 461 7319 0

verschijnt 22 oktober 2019

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 384 pagina’s

prijs € 15,99

isbn 978 90 5672 563 1

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel The Tiger’s Wife

cap e-book € 7,99 

isbn e-book 978 90 449 6128 7 

cap audioboek € 9,99

isbn audioboek 978 90 461 7320 6

T É A  O B R E H T T É A  O B R E H T

Achterland
Groots, meeslepend epos 
over het Wilde Westen,  
wonderlijke mythes en  
wettelozen

De tijgervrouw 
van Galina
Prachtige nieuwe editie van 
de internationale bestseller

1893. Nora is een standvastige vrouw die op de terug-

keer van de mannen in haar leven wacht: haar echtge-

noot, die op zoek is gegaan naar water voor het opdro-

gende huishouden, en haar zoons, die zijn verdwenen 

na een fikse ruzie. Nora zit ongeduldig haar tijd uit 

met haar jongste zoon, die ervan overtuigd is dat er 

een mysterieus dier rond hun huis sluipt. 

Lurie is vogelvrij verklaard en wordt achtervolgd door 

geesten uit het verleden. Hij ziet verdwaalde zielen die 

iets van hem willen en de enige manier om dat te ont-

lopen is een expeditie door het Westen. 

In het wetteloze, droge en ruige achterland van Arizo-

na kruisen deze twee levens elkaar. 

TÉA OBREHT (1985) debuteerde met de 

bestseller De tijgervrouw van Galina. Hier- 

mee won ze de Orange Prize for Fiction en 

werd ze finalist voor de National Book Award. 

Ze is geboren in Belgrado in voormalig 

Joegoslavië en woont sinds haar twaalfde in de Verenigde 

Staten. Momenteel woont ze in New York en geeft ze les aan 

Hunter College. 

Natalia, een jonge arts, is op een missie naar een wees-

huis om er kinderen te vaccineren. Onderweg krijgt ze 

het bericht dat haar geliefde grootvader is overleden 

onder onduidelijke omstandigheden. Ze herinnert 

zich hoe hij haar verhalen, doorspekt met lokale  

mythes en legenden, vertelde. In een poging zijn dood 

te verklaren, stuit Natalia op een aanwijzing in haar 

favoriete Jungle Book van Kipling, die haar leidt naar 

het ongelooflijke verhaal van de tijgervrouw van Galina.

 

In De tijgervrouw van Galina maakt Obreht gebruik van 

de rijke folklore van de Balkan en weeft een veelkleurig 

tapijt dat het recente verleden van haar geboorteland 

illustreert en een diepgaand emotioneel familiever-

haal vertelt.

‘Elk woord, elke scène, elke gedachte is overduidelijk 

zo levend in deze gelaagde, betoverende en ver 

scheu  ren de roman over dood, toevluchts  oorden  

en herinnering.’ Booklist

‘Een zelfverzekerd debuut, waarin Obreht thema’s uit 

oude volksverhalen mengt met recente geschiedenis.’  

NRC Handelsblad

Orange Prize 
for Fiction

top
titel
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R I C H A R D  R U S S O

Mohawk
Het debuut van Pulitzerprijs-
winnaar Richard Russo nu  
eindelijk vertaald!

RICHARD RUSSO (1949, Johnstown) won 

met zijn roman Empire Falls de prestigieuze 

Pulitzerprijs. Dit boek en Brug der zuchten 

kwamen allebei op de Nederlandse best-

sellerlijst terecht. Niemands gek werd suc-

cesvol verfilmd en bekroond met twee Oscars.

verschijnt 12 november 2019

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 480 pagina’s

prijs € 25,99

isbn 978 90 5672 577 8

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Mohawk

cap e-book € 14,99  
isbn e-book 978 90 449 7604 5

Mohawk, New York, is een van die kleine plaatsen die 

aan de verkeerde kant van het spoor liggen. Dallas 

Younger, ooit topatleet op de middelbare school, be-

weegt zich er nu alleen nog maar van café naar gokspel 

terwijl hij steeds meer geld verliest en, onvermijdelijk, 

weer een paar kunsttanden. Zijn ex-vrouw Anne zit 

volledig vast in de strijd met haar moeder om haar  

zieke vader. En hun zoon Randall verwaarloost met 

opzet zijn huiswerk omdat slim zijn in een plaats als 

Mohawk je nergens brengt.

In Mohawk zien we al Russo’s talent voor de tragikomi-

sche kanten van het leven van losers en kleine helden. 

Dit eerste werk mag daarom niet ontbreken in Neder-

land.

prijs € 25,99
isbn 978 90 5672 578 5

prijs € 24,99
isbn 978 90 5672 559 4

prijs € 26,99
isbn 978 90 5672 558 7

prijs € 12,50
isbn 978 90 5672 560 0

prijs € 12,50
isbn 978 90 5672 553 2

prijs € 19,95
isbn 978 90 5672 468 9

• Advertentie in de Boekenkrant

• Crosspromotie

• Auteur beschikbaar voor 

interviews

• Uitgebreide aandacht via 

onze online kanalen

‘Russo heeft een instinctieve gave voor het 

vastleggen van de dynamieken in een kleine 

gemeenschap waarin de zwaarte van het 

bestaan mensen langzaam hun hoop en 

dromen kan ontnemen.’ The New York Times
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‘Duizelingwekkend briljant […]. 

Een betoverend werk dat de 

lagen van de tijd zo strak over 

elkaar vouwt dat het heden en 

verleden vermengd lijken te 

raken en toch hun eigen kleur 

weten te behouden. Je begint 

Doolhof van Windermere met 

verbijstering, maar slaat het 

dicht met ontzag.’  

The Washington Post

verschijnt 5 november 2019 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 512 pagina’s 

prijs € 25,99

isbn 978 90 5672 628 7

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel The Maze at Windermere

cap e-book € 14,99 

isbn e-book 978 90 449 7847 6

Doolhof van 
Windermere 
Voor de liefhebbers van  
David Mitchell

Wanneer Sandy Alison als ex-proftennisser les gaat 

geven aan de jetset van Newport, raakt hij met de 

vrouwen van het landhuis Windermere verstrikt in 

een web van emotionele chantage, lust en intrige. Al 

vier eeuwen lang gaan aspiratie en tegenslag van de 

high society op deze plek hand in hand. Van de jonge 

schrijver Henry James in de negentiende eeuw, die 

moet kiezen tussen liefde en kunstenaarschap, tot de 

verweesde jonge Prudence in de zeventiende eeuw, 

die worstelt met de vraag hoe ze zichzelf en haar sla-

vin een beter, vrijer leven kan geven.

Op ingenieuze wijze laat Gregory Blake Smith zien 

hoezeer de mens door de eeuwen heen door liefde, 

verlangen, ambitie en dubbelhartigheid gedreven én 

verblind wordt.

14

G R E G O R Y  B L A K E  S M I T H

GREGORY BLAKE SMITH is professor Engels 

en Vrije kunsten aan het Carleton College. 

Hij schreef vier romans en een verhalen-

bundel en won verschillende literaire prijzen. 

• Contentmarketingcampagne

• Wobblers

• Crosspromotie

• Leesclubmateriaal
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F R A N C O  F A G G I A N I

Het jaar dat Shizo 
Kanakuri verdween
Ontroerende roman over een 
man die, na alles te hebben  
verloren, zichzelf in de natuur 
hervindt

Shizo groeit aan het einde van de negentiende eeuw 

op in het zuiden van Japan. Daar staat hij bekend  

om zijn uitzonderlijke hardlooptalent. Na jarenlange  

intensieve training is hij uitverkoren om mee te doen 

aan de Zweedse Olympische Spelen van 1912. Maar  

tijdens die wedstrijd bezwijkt Shizo en hij kan de  

marathon niet uitlopen.

Shizo is bang dat hij zijn ouders teleurgesteld heeft  

en durft na deze schande niet terug naar huis. Hij 

trekt zich terug in de bergen. Niemand weet waar hij 

gebleven is. Uiteindelijk wordt hij, inmiddels een 

oude man, ontdekt door een Zweedse journalist die 

zijn verhaal kent en onthult. Wat gebeurde er precies 

tijdens de marathon en waar is Shizo al die jaren ge-

weest? 

FRANCO FAGGIANI woont in Milaan en is 

altijd al journalist geweest. Hij schreef eerder 

zijn debuutroman Tussen twee werelden en 

wisselde zijn schrijven altijd af met lange, 

eenzame wandelingen door de bergen. 

•  Uitgebreide pr-campagne

•  Crosspromotie

•  Poster en counterdisplay

•  Facebook-campagne

verschijnt 14 januari 2020

uitvoering paperback met flappen, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 256 pagina’s 

prijs € 20,99

isbn 978 90 5672 648 5

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Il guardiano della  

collina dei ciliegi

cap e-book € 12,99  
isbn e-book 978 90 449 7848 3

cap audioboek € 16,99

isbn audioboek 978 90 461 7321 3

Gebaseerd op  
een waargebeurd 

verhaal 

Tussen twee werelden werd omarmd door  
Nederlandse lezers: 

‘Faggiani beschrijft beeldend de natuur en  
het verstrijken van de seizoenen. Een prachtig 
debuut.’

‘Een heerlijk boek, in één adem uitgelezen.’

‘Faggiani is een meesterlijke verteller.’
prijs € 19,99

isbn 978 90 5672 616 4

‘Een episch verhaal, slechts gedeeltelijk fantasie, gereconstrueerd  

en gefictionaliseerd door Franco Faggiani. Een delicate en diep 

zinnige roman, die aan de grote thema's van het bestaan   raakt.’  

Corriere della Sera
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gegevens zijn voorbehouden.


