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Dochters van een nieuwe tijd
Het eerste deel van deze razend populaire trilogie
Hamburg, 1919. De Eerste Wereldoorlog is eindelijk
voorbij. Vier jonge vrouwen, Henny, Käthe, Lina en
Ida, verschillen in karakter en afkomst, maar hopen
allemaal op een nieuwe tijd. Samen zien ze de
wereld transformeren: van de wederopbouw van
Duitsland na een tragische nederlaag in de oorlog
en de opkomst en ondergang van de Weimarrepubliek, tot de verschrikkingen van de naziheerschappij. De vier gaan hun eigen weg, maar er is
iets wat hen verbindt: hun vriendschap.

Dochters van een nieuwe tijd dompelt je onder
in de wereld van luxueuze danszalen, vermout,
cocktails, opiumkelders en Chinese restaurants,
totdat langzaam, maar onverbiddelijk, het einde
van de vrijheid nadert door de opkomst van de nazi’s.

‘Een meeslepend verhaal over de
twintigste eeuw. Het eerste boek is
een spannende pageturner om in
één ruk uit te lezen.’ NDR
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Economische groei, rock’n-roll en cocktailparty’s

Duitse rellen, jaloezie en
liefde tussen Oost en West

Het is 1949; de nazi’s zijn verslagen. Hamburg ligt

1970. Henny viert haar zeventigste verjaardag. Op

in puin, maar langzaam maar zeker begint de

het tuinfeest staan haar vriendinnen aan haar

economie aan te trekken. Het tweede deel van de

zijde, zoals ze dat al tientallen jaren doen. Hun

trilogie vertelt verder over het leven van de vrien-

persoonlijke verhalen en die van hun families

dinnen en hun families, met op de achtergrond de

worden verweven met de politieke geschiedenis,

pastelkleurige jaren vijftig en de beweeglijke jaren

zoals de terreur van de RAF en de val van de Berlijnse

zestig, met onder andere de maanlanding, de bouw

Muur. Met dit laatste deel van de trilogie, dat eindigt

van de Berlijnse Muur en de muziek van The Beatles.

bij de eeuwwisseling, nemen we afscheid van de
vier vrouwen die we sinds 1919 vergezellen.

prijs € 24,99

prijs € 24,99

Al meer dan anderhalf miljoen
exemplaren verkocht in Duitsland
• Deel 1 staat al 132 weken op
de Spiegel-bestsellerlijst

• Een gedetailleerd portret
van politieke en sociale

ontwikkelingen in Duitsland
in de twintigste eeuw

• Verslavend: vanaf de eerste
pagina ben je gegrepen

• Fantastische mix van

spannende familiegeschiedenis, en actuele politieke
gebeurtenissen

CARMEN KORN werd in 1952 in Düsseldorf

Haar journalistieke achtergrond hielp haar bij

geboren. Voor haar trilogie liet ze zich inspireren

haar onderzoek naar de geschiedenis van Duits-

door de vrouwen uit haar eigen familie: haar

land. Zo onderzocht zij bijvoorbeeld welke

grootmoeders, hun zussen en schoonzussen.

huizen er nog stonden na alle bombardemen-

Als jong meisje zat ze vaak naar hen te luiste-

ten of hoeveel etalageruiten speelgoedwinkel

ren als ze het over de oorlog, over liefde of over

Schrader had, zodat haar allesomvattende

hun dromen hadden. Veel van hun levens heeft

portret van de Duitse geschiedenis van de

Korn verwerkt in die van haar personages. Na

twintigste eeuw zou kloppen.

haar studie werkte Korn als redacteur voor Stern.
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‘Korn brengt het leed en de ellende van
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oorlog in kaart, maar ook de hoop, klein en

nur 302, vertaalde roman
oorspronkelijke titel Töchter einer neuen Zeit

groot, van de mensen die leefden in een tijd
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van verandering.’ Hamburger Abendblatt
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