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‘Maja Lundes roman
is fantastisch nieuws,

MA JA LUN DE

niet alleen voor het

Het einde van de
oceaan

klimaat, maar ook voor
de literatuur.’ Dagbladet
‘Een levensecht verhaal

Wat als water uit onze wereld
zou verdwijnen?

over de zoektocht naar
liefde en verbinding.
Het einde van de oceaan

• Wereldwijde bestsellerauteur

is een diep ontroerend

• Voor liefhebbers van Margaret Atwood

verhaal over een vader en

• Zeer actueel onderwerp: klimaatverandering

een dochter, en een oproep
tot actie tegen

Noorwegen, 2017. De zeventigjarige milieuactiviste

klimaatverandering.’

Signe vertrekt met haar zeilboot. Haar doel: de oceaan
oversteken om de Franse kust te bereiken. Een gevaar-

Chicago Review of Books

lijke reis, met aan boord een voorwerp dat levens kan
veranderen.

MARKETING
• Auteursbezoek (o.v.b.)

Frankrijk, 2041. David moet met zijn jonge dochter

• Advertenties in diverse kranten

Lou uit het door droogte en branden geteisterde Zuid-

• Uitgebreide online campagne

Europa vluchten. Ze zijn gescheiden geraakt van

• Teaserboekjes

Davids vrouw en zoontje en wanhopig naar hen op

• A2-posters

zoek. Als ze tijdens deze zoektocht Signes verlaten zeil-

• Digitaal promotiemateriaal

boot vinden, kilometers weg van de dichtstbijzijnde

MA JA LUNDE

E E R ST E B O E K
UIT HET
K L I M A AT KWA RT E T

kust, wordt hun eigen reis onlosmakelijk verbonden
met die van Signe.

uitvoering paperback met flappen,

GESCHIEDENIS
VA N B I J E N
‘Ambitieuze en originele roman.’

– De Standaard

omvang ca. 320 pagina’s

auteur van haar generatie. Haar boeken zijn vertaald in

nur 302, vertaalde roman

meer dan veertig talen en er zijn meer dan 2,5 miljoen

over het menselijk lot,

oorspronkelijke titel Blå

exemplaren van verkocht. Haar eerste roman, De geschie-

verwerkt in een

vertaling

isbn 978 90 5672 677 5

Het einde van de oceaan is het tweede boek van dit kwartet

compositie.’ Bok 365

cap e-book € 11,99

en werd genomineerd voor de prestigieuze Noorse Bok-

isbn e-book 978 90 449 7975 6

handlerprisen. Het derde boek van het Klimaatkwartet

verschijnt 27 oktober 2020 | uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

cap luisterboek € 15,99

© oda berby

verschijnt in het najaar van 2021.

K L I M A AT

O U D E R- K I N D R E L AT I E

Lammie Post-Oostenbrink

prijs € 22,99

denis van bijen, was de start van haar ‘Klimaatkwartet’.

voortreffelijke

omvang 368 pagina’s | nur 302, vertaalde roman | oorspronkelijke titel
Bienes historie | vertaling Lammie Post-Oostenbrink |
prijs € 15,99
isbn 978 90 5672 686 7 |
cap e-book € 9,49 | isbn e-book 978 90 449 3237 9

14 x 21,5 cm

MAJA LUNDE (1975) is de meest succesvolle Noorse

‘IJzersterk verhaal
DE

verschijnt 27 oktober 2020

isbn luisterboek 978 90 461 7444 9
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De jongen die met
wolken speelde
Enerverende roman over een
onwaarschijnlijke vriendschap
• Een avontuurlijk, origineel reisverhaal tijdens
de Tweede Wereldoorlog
• Al 10.000 exemplaren verkocht van
Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween
• Een roman over de kracht van vriendschap
Rome, 1944. Archeoloog Filippo Cavalcanti heeft van
de overheid de opdracht gekregen om een aantal
kunstwerken naar Duitsland te verschepen. Cavalcanti

MARKETING

gruwt bij het idee dat hij deze kostbare schilderijen

• Teasercampagne

en beeldhouwwerken aan de nazi’s moet geven. Als

• Socialmediacampagne

de oude professor een jongen uit Ischia, genaamd

• A1- en A2-posters, boekenleggers,
ovalen baliedisplays

Quintino, ontmoet, besluiten de twee in een opwelling de kunstwerken naar Rome te smokkelen. Het is

• Advertenties

de start van een spannend avontuur, die het tweetal

• Ketenpromotie

langs de bergen van de Apennijnen van het noorden

Over Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween:

naar het zuiden van Italië brengt.

DWDD
Boek van de
Maand

verschijnt 12 januari 2021
uitvoering paperback met flappen,

14 x 21,5 cm
omvang ca. 288 pagina’s

‘Schitterend boek.’ nrc Handelsblad

FRANCO FAGGIANI woont in Milaan en werkt als journalist. Zijn debuutroman Tussen twee werelden veroverde

 ‘Faggiani raakt een snaar, dat is zeker.’ AD

978 90 5672 676 8
€ 20,99

isbn

978 90 5672 648 5
€ 20,99

oorspronkelijke titel Non esistono posti lontani
vertaling

de harten van veel lezers. Ook is hij de auteur van Het jaar

‘Doordesemd van liefde voor de natuur.’ Het Parool

dat Shizo Kanakuri verdween, dat verkozen werd tot Boek

‘Pieken en dalen; alle grote thema’s van het leven
komen voorbij. En overal sijpelen prachtige
natuuromschrijvingen en de sereniteit van Japan
doorheen.’ Ronnie Terpstra, Boekhandel Van de Velde

wisselt zijn schrijven af met lange wandelingen in de

van de Maand bij DWDD in januari 2020. Franco Faggiani
© leonardo cendamo

isbn

nur 302, vertaalde roman

bergen.

REIS

N AT U U R

Saskia Peterzon-Kotte

prijs € 20,99
isbn 978 90 5672 683 6
cap e-book € 12,99
isbn e-book 978 90 449 3219 5
cap luisterboek € 15,99
isbn luisterboek 978 90 461 7447 0

K U N ST

I TA L I Ë

T W E E D E W E R E L D O O R LO G

VRIENDSCHAP
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ST E FA N I E D E V E L A S C O

‘Wat een boeiende en
geslaagde roman over het keurslijf

Geen deel van
de wereld

van het geloof.’ FAZ
‘Ik kan deze roman van harte
aanbevelen. Het heeft mijn

Indringende en ontroerende
roman over opgroeien in een
religieuze gemeenschap

ogen geopend voor een andere
wereld en houdt me heel
erg bezig.’ Deutschlandfunk Kultur

• Gebaseerd op eigen ervaringen van de auteur

‘Stefanie de Velasco’s personages

• Voor liefhebbers van Franca Treur, Maarten

maken niet vanzelfsprekend deel

’t Hart en de Netflix-serie Unorthodox

uit van de wereld. Wie door hun
ogen kijkt, ziet het bekende in

Op een dag wordt de tiener Esther abrupt uit haar

iets vreemds veranderen.’ Brigitte

leven zoals ze dat kent weggerukt om een nieuw gemeenschapsgebouw op te bouwen in de geboorte-

MARKETING

plaats van haar vader. Terwijl haar ouders van deur

• Auteursbezoek (o.v.b)

tot deur gaan als Jehova’s getuigen, mist Esther haar

• Advertentie en leesfragment in
de Boekenkrant

vriendin Sulamith verschrikkelijk.

• Samenwerking met Hebban
Sulamith begon steeds meer te rebelleren tegen het

• Online campagne

geloofssysteem waarin ze opgroeiden en verdween

• Uitgebreide aandacht via onze

vlak voor Esthers verhuizing. Terwijl Esther probeert

nieuwsbrief en social media

uit te zoeken wat er met Sulamith gebeurd is, stuit ze
op een deel van haar familiegeschiedenis dat tot dan
toe voor haar verborgen is gehouden.
verschijnt 20 oktober 2020

STEFANIE DE VELASCO (1978) studeerde

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

©

joachim gern

Europese etno
logie en politicologie in

omvang ca. 416 pagina’s

Bonn, Berlijn en Warschau. Ze volgt de

nur 302, vertaalde roman

opleiding voor scenarioschrijvers in Mün-

oorspronkelijke titel Kein Teil der Welt

chen en woont en werkt in Berlijn. Tot

vertaling

haar vijftiende woonde ze in een commune. Haar de-

isbn 978 90 5672 668 3

buutroman Tijgermelk werd een bestseller in Duitsland
978 90 449 7138 5
cap e-book € 9,49

isbn e-book

cap e-book € 13,99

en is in 2017 verfilmd.

IDENTITEIT

G E LO O F

Marcel Misset

prijs €23,99

isbn e-book 978 90 449 7943 5

VRIENDSCHAP

CO M I N G O F A G E

KEURSLIJF
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‘Terwijl de voorpagina’s vol staan met steeds grimmigere koppen,
biedt De dag dat de walvis kwam een zeer welkom alternatief.’
The Independent

‘Een lief, opbeurend verhaal over het tegenhouden van
een ramp in een afgelegen hoek van Cornwall.’ Financial Times
‘Ironmonger vertelt met veel verbeeldingskracht over
de strijd van een vissersdorp tegen de ineenstorting van onze

JOHN IRONMONGER

De dag dat de walvis
kwam
Een klein dorp. Een dreigende
pandemie. En een geweldig
verhaal over de mensheid.

beschaving. Avontuurlijk, verontrustend, ontroerend.’ Stern
• Actuele roman met een positieve boodschap
• Dorpsbewoners die je in je hart wilt sluiten
• Prachtig verhaal over de kracht van de mens
• Spiegel-bestseller

Eerst spoelt er een jonge man op het strand aan. Dan

MARKETING

een walvis. De 307 inwoners van het vissersdorpje

• Advertentie en leesfragment in

St. Piran voelen meteen dat er iets vreemds te gebeuren

de Boekenkrant

staat. Maar niemand vermoedt hoe erg hun gemeen-

• Uitgebreide aandacht via onze

schap bedreigd wordt. De man, Joe Haak, gevlucht uit

nieuwsbrief en social media
• Plafondhanger

Londen, waarschuwt voor een dodelijk griepvirus.

• Interviews en recensies
Maar zijn Joe’s angsten gegrond? Waarom is Joe de

• Crosspromotie

stad ontvlucht? En hoe zit het met de mysterieuze
walvis? De dag dat de walvis kwam is een hartverwarmende roman die laat zien dat een gemeenschap een

uitvoering paperback met flappen, 14 x 21,5 cm

crisis kan overwinnen met solidariteit.

omvang ca. 464 pagina’s

JOHN IRONMONGER groeide op in
Nairobi. Hij behaalde in Engeland zijn
doctoraat in zoölogie en stapte daarna over op de it -industrie. Daarnaast
heeft hij altijd geschreven. Zijn boek
De dag dat de walvis kwam is zijn eerste boek dat in het
Nederlands verschijnt.
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ACTUEEL

H O O P VO L

verschijnt 29 september 2020

nur 302, vertaalde roman
oorspronkelijke titel Not Forgetting the Whale
vertaling

Robert Neugarten

prijs €24,99
isbn 978 90 5672 685 0
cap e-book € 13,99
isbn e-book 978 90 449 3236 2
cap luisterboek €15,99
isbn luisterboek 978 90 461 7458 6

PA N D E M I E

SAMEN LEVI NG

F E E LG O O D R O M A N
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S O S U K E N AT S U K A W A

S I G N AT U U R B E S TA AT 2 5 J A A R !

Het verhaal van
de kat die boeken
wilde redden

Dat willen we graag vieren met de publicatie van Het verhaal van de kat
die boeken wilde redden. In deze tijd, waarin de boekhandel onder druk
staat, moet het geschreven woord beschermd worden. In ons jubileum
jaar willen wij daarom iedere ‘beschermer van het boek’ bedanken.
En wie jarig is trakteert! We geven (cb -aangesloten) boekhandelaren in
gelimiteerde oplage prachtig vormgegeven exemplaren cadeau.

Een hartverwarmend cadeauboek
over het koesteren van verhalen
• Voor lezers van Als katten van de wereld verdwijnen en Reisverslag van een kat
• Voor iedereen die gelooft dat verhalen de
wereld kunnen veranderen
MARKETING

De verlegen middelbare scholier Rintaro brengt veel

• Prachtig pos -materiaal

tijd door in de tweedehandsboekhandel van zijn opa,

uitgestanste
plafondhangers en
vloerstickers

• Advertenties

de Natsuki Boekhandel. Als zijn opa overlijdt, erft hij

• Online campagne met

de kleine winkel die verstopt zit in een achterafstraat-

boektrailer

je. Rintaro staat op het punt de boekhandel voorgoed

• Uitgebreide pr-campagne

te sluiten, tot er op een dag een kat verschijnt.

• Ketenpromotie

Tot Rintaro’s grote verbazing blijkt de kat te kunnen
praten. Hij overtuigt Rintaro om hem te helpen boe-

verschijnt 13 oktober 2020

ken van de ondergang te redden. Samen komen ze

uitvoering 12,5 x 20 cm, gebonden met

voor vier verschillende uitdagingen te staan. Zal het ze

stofomslag en leeslintje
omvang ca. 192 pagina’s

lukken, of zijn het juist de boeken die de mens be-

Hartverwarmend boek
dat een glimlach op
je gezicht tovert

nur 302, vertaalde roman

schermen?

oorspronkelijke titel Hon o mamoro

to suru neko no hanashi
vertaling

SOSUKE NATSUKAWA (1978) is een arts

prijs € 15,99
isbn 978 90 5672 671 3

uit Nagano, Japan. Daarnaast schrijft hij

cap e-book € 9,49

joachim gern

boeken. Het verhaal van de kat die boeken

isbn e-book 978 90 449 7962 6

wilde redden was een bestseller in Japan

cap luisterboek € 13,99

©

en werd verkocht aan twintig landen.

JA PA N

K R A C H T VA N B O E K E N

MOED

LEZEN

Geert van Bremen

isbn luisterboek 978 90 461 7445 6

BOEKHANDEL

K AT T E N
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CARMEN KOR N

Tijd om opnieuw
te beginnen
Deel twee van de trilogie die
Duitsland veroverde
• Al meer dan 1,7 miljoen exemplaren verkocht
• Een prachtige caleidoscoop van de periode
1949 tot 1969 in Duitsland

Vier vrouwen, vier families, één eeuw

Het is 1949; de nazi’s zijn verslagen. Het geluid van de

H ET H ELE JAAR
MARKETING
ON DERSTEU N I NG

bombardementen is nog maar net weggestorven.
Hamburg ligt in puin. Velen hebben iemand verloren.
Henny is op zoek naar haar vriendin Käthe, die verdwenen is. Lina opent een boekwinkel in de stad en Ida is
teleurgesteld over haar relatie met de Chinese Tian.

• A2-posters en boekenleggers

JUNI
2 021

N OV EM B E R
2 02 0

• Advertenties

Het tweede deel van de trilogie vertelt verder over het

• Ambassadeurscampagne

leven van de vriendinnen en hun kinderen, die op hun

i.s.m. Hebban

beurt hun eigen verhaal hebben. Ondertussen vol-

• Crosspromotie

trekken zich op de achtergrond de pastelkleurige ja-

• Auteur beschikbaar voor interviews

ren vijftig en de beweeglijke jaren zestig, met onder
andere de maanlanding, de bouw van de Berlijnse
Muur en de muziek van The Beatles.

verschijnt 3 november 2020
uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm
omvang ca. 540 pagina’s

E E N s pA N N E N D E FA M i L i E G E s c H i E D E N i s t E G E N
D E A c H t E R G R o N D VA N D E t W i N t i Gs t E E EU W

nur 302, vertaalde roman
oorspronkelijke titel Zeiten des Aufbruchs

CARMEN KORN werd in 1952 in Düsseldorf geboren als
© charlotte schreiber

dochter van de componist Heinz Korn.

Reeds verschenen
978 90 5672 657 7
€ 20,-

isbn

isbn

Juni 2021
978 90 5672 658 4
€ 24,99

Na haar studie werkte ze als redacteur
voor de Stern. Ze is getrouwd en heeft

D U I TS L A N D

vertaling

Olga Groenewoud

prijs € 24,99
isbn 978 90 5672 659 1
cap e-book € 13,99
isbn e-book 978 90 449 7890 2

twee volwassen kinderen. Alle boeken in

cap luisterboek € 15,99

haar trilogie zijn bestsellers in Duitsland.

isbn luisterboek 978 90 461

WEDEROPBOUW

T W E E D E W E R E L D O O R LO G

FA M I L I E R O M A N S

7446 3

13

1 0 N OVE M B E R 2 0 2 0

‘Voortreffelijk en
geloofwaardig, verteld
met een perfect gevoel
voor tempo en spanning.
Deze lumineuze roman
zit vol literair plezier.’ El País
‘Het hoogtepunt in
Grandes’ oeuvre.
Ze steekt met kop
en schouders boven

ALMUDENA GRANDES

De moeder van
Frankenstein
Onvergetelijk liefdesverhaal
van een man en een vrouw
die ervoor kozen zich te
verzetten in het Spanje
van Franco

de Spaanse literatuur
uit.’ La Opinión de Málaga

• Gebaseerd op het waargebeurde verhaal
van Aurora Rodríguez Carballeira
• Geschreven ter nagedachtenis aan de

MARKETING

vrouwen die geen vrijheid hebben gekend

• Advertenties in o.a. de Volkskrant

• Grandes brengt geschiedenis tot leven

en Trouw
• Digitale promotiematerialen
• A2-posters en boekenleggers

Psychiater Germán Velázquez Martín keert na vijftien

• Voorpublicatieboekjes

jaar ballingschap in Zwitserland in 1954 terug naar het

• Online contentcampagne

verscheurde Spanje om in de inrichting voor vrouwen
in Ciempozuelos te werken. Daar ontmoet hij patiënte
Aurora Rodríguez Carballeira, die haar eigen dochter
vermoord heeft. Niemand in de instelling geeft om

verschijnt 10 november 2020

Aurora, behalve María Castejón, een jonge hulpver

uitvoering paperback met flappen,

14 x 21,5 cm

pleegkundige die haar elke dag voorleest.

omvang ca. 800 pagina’s
nur 302, vertaalde roman

ALMUDENA GRANDES is een van Spanjes

De drie verhalen van de eigenzinnige Germán, de ge-

meest geprezen en bestverkopende literaire

troubleerde Aurora en de empathische María vormen

de Frankenstein

auteurs. De moeder van Frankenstein kwam

samen een ijzingwekkend beeld van de jaren vijftig in

vertaling

meteen in de Spaanse bestsellerlijst terecht.

Spanje. Germán en María dromen beide van een ander

Samen met haar grootse boeken De drie

leven, maar worden geconfronteerd met de wrede

bruiloften van Manolita en De patiënten van

dictatuur en het nationaal katholicisme van hun land,

dokter García verkocht zij in eigen land al

dat elke zonde als een misdaad beschouwt.

meer dan een miljoen exemplaren.

isbn

978 90 5672 547 1
€ 12,50

isbn

978 90 5672 525 9
€ 30,99

isbn

oorspronkelijke titel La madre

Mia Buursma en

Rikkie Degenaar
prijs € 29,99
isbn 978 90 5672 667 6
cap e-book € 15,99
isbn e-book 978 90 449 7936 7

978 90 5672 609 6
€ 29,99
S PA N J E

D I C TAT U U R

P SYC H I AT R I S C H E I N R I C H T I N G
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F R A N CO
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GERALD MURNANE

Grensgebieden
‘Literatuur van de bovenste
plank, die speels de grenzen
van de verbeelding zoekt.’
Trouw
• The Times Literary Supplement Books
of the Year
• Voor fans van Borges, Calvino en Kafka
• Bijzondere mix van herinneringen,
bespiegelingen en beschrijvingen

Een man verhuist van de grote stad naar een afge
legen plaats, nabij een niet nader omschreven grens
in een niet nader genoemd land. Daar is hij van plan
de laatste jaren van zijn leven door te brengen. Het is
tijd om terug te blikken op zijn leven, om de verzameling van een leven lang observeren te overzien.

 ‘Een haast onmetelijke
diepgang […] met echo’s van
Kafka en Beckett. Wie wil
ervaren hoe taal als een

Welke beelden, zinsfragmenten, personages en mensen zijn in zijn geest blijven hangen? Wat bevindt
zich in de marge van zijn blikveld, van zijn geheugen?
In Grensgebieden neemt Murnane je in een wonderlijke

MARKETING
• Advertenties in landelijke
dagbladen
• Socialmedia- en content
campagne
• A2-posters
• Online bannercampagne
via Trouw en Het Parool

vertelling mee langs deze beelden.

fata morgana kan aanvoelen,

verschijnt 9 februari 2021

is bij Murnane aan het

uitvoering 12,5 x 20 cm,

juiste adres.’ Knack

gebonden omplakte band
omvang ca. 184 pagina’s
nur 302, vertaalde roman

‘Duizelingwekkende parabel.
[…] Er sluimert een
isbn

978 90 5672 640 9
€ 21,99

mysterieuze kracht
in zijn taal.’ de Volkskrant

GERALD MURNANE (1939) is een van Australiës meest

oorspronkelijke titel Border Districts

gewaardeerde auteurs. Hij wordt vaak gezien als kansheb-

vertaling

ber voor de Nobelprijs en wordt beschouwd als een van de
grootste auteurs van het Engelse taalgebied. Hij schreef
fictie, essays en poëzie.

L I T E R AT U U R

HERINNERINGEN

Thijs van Nimwegen

prijs € 21,99
isbn 978 90 5672 684 3
cap e-book € 11,99
isbn e-book 978 90 449 3227 0

M E E ST E R W E R K
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De grootste kracht van boeken is
misschien wel dat ze ons begrip
bijbrengen voor de ander. De mens
leeft niet voor zich alleen. Boeken
leren de mens zich te bekommeren
om zijn medemens en verschaffen
hem de benodigde moed.
uit :
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