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Op 19 juni 2020 overleed
CARLOS RU IZ ZAFÓN
maar zijn werk is onsterfelijk.
Duik nog eenmaal
in zijn universum met zijn
allerlaatste boek.
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MARKETING

CARLOS RU IZ ZAFÓN

• Online teasercampagne
• Advertenties in o.a. de landelijke dagbladen
• Uitgebreide bannercampagne

Stad der nevelen

• Social advertising
• Media-aandacht gegarandeerd

Postume afsluiting van Zafóns
levenswerk. Een eerbetoon

• Opvallend pos -materiaal:
banieren, boekenleggers en toonbankdisplays
• Digitaal promotiemateriaal
• Ketenpromotie

• Meer dan 1,3 miljoen exemplaren verkocht van
‘Het Kerkhof der Vergeten Boeken’
• Must-have voor de fans
• Ideale kennismaking voor nieuwe lezers

Na de voltooiing van zijn levenswerk, het vierluik
‘Het Kerkhof der Vergeten Boeken’, wilde Carlos Ruiz
Zafón die wereld afsluiten met een verhalenbundel.
Voor hem was dit werk zijn blijk van waardering voor
zijn lezers. Nu wordt het vanwege het postume karakter ook een eerbetoon aan de auteur zelf. Stad der neve-

Prachtig gebonden en
geïllustreerde uitgave,
met folie en leeslint

len is een uitbreiding van de literaire wereld uit ‘Het
Kerkhof der Vergeten Boeken’. De personages, de geschiedenis van de mythische bibliotheek en de sfeer
worden er verder in uitgediept. Vervloekte schrijvers,
visionaire architecten, verborgen identiteiten en
spookachtige gebouwen zullen ons opnieuw naar
het zafóniaans universum brengen: een fascinerende

verschijnt 15 juni 2021

plek, gehuld in duisternis en nevel.

uitvoering gebonden, 12,5 x 20 cm
omvang 208 pagina’s
nur 304, vertaalde verhalenbundel
oorspronkelijke titel La Ciudad de Vapor
vertaling

CARLOS RUIZ ZAFÓN is een van de meest gelezen en ge-

Nelleke Geel

prijs €20,isbn 978 90 5672 689 8

liefde auteurs ter wereld. Met zijn roman De schaduw van

cap e-book €11,99

de wind, het eerste deel in het vierluik ‘Het Kerkhof der

isbn e-book 978 90 449 3278 2

Vergeten Boeken’, brak hij internationaal door. Vele mil-

cap luisterboek €15,99

joenen exemplaren gingen wereldwijd over de toonbank.

isbn luisterboek 978 90 461 7503 3

Zafón overleed in 2020 op 55-jarige leeftijd.

isbn

prijs €12,99
978 90 5672 591 4

isbn

prijs €12,99
978 90 5672 592 1

prijs
isbn

€12,99

978 90 5672 593 8

€17,50
90 5672 581 5

prijs
isbn 978

B A R C E LO N A

LABYRI NT

B I B L I OT H E E K

VERHALEN

B E STS E L L E R AU T E U R
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‘Een compleet nieuwe, eigen stem.’
The New York Times

‘Het negentiende-eeuwse Amerikaanse Westen is het decor
voor dit indrukwekkende debuut van C Pam Zhang.
Een gedurfd en spookachtig epos.’ The Sunday Times
‘Dit boek biedt een tegengeluid tegen de conventionele
verhalen over de oorsprong van Amerika en bevraagt
thema’s als verbondenheid en herinneringen, door keer
op keer te vragen: “Wat maakt een thuis een thuis?”’
The New Yorker

‘Uitzonderlijk. Zhang ruimt het standaard
cowboyverhaal compleet uit de weg. Revolutionair!’
The Washington Post

‘Zhang herschrijft de witgekalkte geschiedenis van het
Amerikaanse Westen in haar grootse debuut. Ze stelt
vragen bij de manier waarop immigranten in het
Amerikaanse bewustzijn werden gerepresenteerd en
laat zien hoe schadelijk stereotypen kunnen zijn.
Dit opmerkelijke boek is een frisse interpretatie van een
legendarisch verleden dat de kracht van de Amerikaanse
droom laat zien – maar ook de prijs ervan.’
Harper’s Bazaar

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

C PAM ZHANG

AL WAT GOUD
OP DE BERGEN IS
Tijdens de Amerikaanse goudkoorts
vluchten twee kinderen door het ruige landschap,
met een pistool in hun handen en het lijk van
hun vader in een koffer, op zoek naar een thuis

9 M A A RT 2 0 2 1

C PA M Z H A N G

Al wat goud op
de bergen is
‘Het meest gewaagde debuut
van het jaar.’ The Guardian
• Voor lezers van Ocean Vuong, Jesmyn Ward en
Colson Whitehead
• Actuele thema’s: gender, racisme, immigranten
• Fans zijn o.a. Lauren Groff, Emma Donoghue,

LONGLIST
BOOKER
PRIZE
2020

Daisy Johnson en Sebastian Barry
Ba sterft gedurende de nacht, Ma was al verdwenen.
De Chinees-Amerikaanse Lucy en Sam, twaalf en elf
jaar, zijn plotseling alleen en op de vlucht. Ze laten het
berooide, stoffige Amerikaanse mijnstadje achter zich
en zwerven met het lichaam van hun vader door een
meedogenloos landschap, bezaaid met gigantische
buffelbotten, tijgerpootafdrukken en vol met onbe-

Prachtige gebonden
uitgave, omplakte band
met goudfolie

trouwbare bandieten, op zoek naar een plek om Ba te
begraven en opnieuw te beginnen.
Al wat goud op de bergen is is een overweldigend avonturenverhaal dat de stereotypen van de klassieke wes-

G R OT E M A R K E T I N G -

tern op zijn kop zet. Een onvergetelijk verhaal over het

verschijnt 9 maart 2021

E N P R- C A M PAG N E

verlangen van een immigrantenkind naar een thuis,

uitvoering gebonden, 14 x 21,5 cm

• Prachtig vormgegeven

en een opmerkelijke roman over familieleden die door

pos -materiaal:

herinneringen en geheimen verbonden zijn.

• Vooruitexemplaren
• Socialmediacampagne
• Advertenties
• Ketenpromotie

of These Hills Is Gold
© gioia zloczower

plafondhangers

nur 302, vertaalde roman
oorspronkelijke titel How Much

A1- en A2-posters,
etalagestaanders,

omvang ca. 336 pagina’s

C PAM ZHANG werd geboren in Peking,
maar groeide op in de vs. Ze woonde in dertien verschillende steden in vier verschillende landen en is nog steeds op zoek naar
haar thuis. Al wat goud op de bergen is is
haar debuutroman, die lovend werd ontvangen en geno-

vertaling

Anne Jongeling

prijs €23,99
isbn 978 90 5672 682 9
cap e-book €11,99
isbn e-book 978 90 449 7984 8
cap luisterboek €15,99
isbn luisterboek 978 90 461 7514 9

mineerd werd voor de Booker Prize 2020.

W I L D E W E ST E N

IMMIGRANTEN

G O U D KO O RTS

C H I N E S E F O L K LO R E S

GENDER

RACISME
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6 APRIL 2021

SARAH CROSSAN

Tussen ons
‘Duister, boeiend en krachtig
verhaal over ontrouw en
obsessie.’ Elizabeth Day, auteur
van Het feest
• Unieke schrijfstijl: intiem, rauw en indringend
• Voor liefhebbers van Sally Rooney,
Sheila Heti en Ottessa Moshfegh
• Filmrechten verkocht aan Golden Globe- en
bafta-genomineerde

actrice Caitriona Balfe

Ana en Connor hadden al drie jaar lang een affaire. In
gestolen uren creëerden ze een wereld waarin alleen

MARKETING

zij bestonden. Maar als Connor plotseling overlijdt is

• Uitgebreide pr-campagne

Ana opeens op zichzelf teruggeworpen, alleen met

• Auteur beschikbaar voor interviews

hun geheim, vast in haar eigen huwelijk. Hoe rouw je

• Socialmedia- en contentcampagne

om iemand terwijl niemand dat mag weten? Radeloos

• Online bannercampagne via o.a.

in haar verdriet probeert Ana vriendschap te sluiten
met degene die ze eerst als haar rivale zag: Connors

NRC.nl
• Crosspromotie

vrouw Rebecca. Daarmee wordt ze gedwongen om
de ongemakkelijke waarheden van haar affaire en de

verschijnt 6 april 2021

wispelturigheid van de liefde onder ogen te zien.

uitvoering paperback met flappen,

14 x 21,5 cm
omvang ca. 288 pagina’s
nur 302, vertaalde roman

‘Een gedurfd, modern,
zeer vermakelijk, en soms

oorspronkelijke titel Here is the Beehive

‘Een uitmuntende ontleding van
een modern huwelijk.’

SARAH CROSSAN groeide op in Ierland en Engeland.
Ze studeerde aan de universiteiten van Warwick en Cam-

Independent.co.uk

zelfs licht ontwrichtend

bridge en werkte jarenlang als lerares Engels. Ze werd

‘Seks, werk en moederschap worden onder

niet eerder gelezen.’

de microscoop gelegd in dit levendige portret

The Guardian

van pijn en “de andere vrouw” zijn.’ Daily Mail

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

gie Medal en de ya Book Prize 2016 en haar werk is meermaals verfilmd.
© ger holland

werk. Zoiets heb ik nog

genomineerd voor verschillende prijzen, won de Carne-

OBSESSIE

LIEFDE

vertaling

Sabine Mutsaers

prijs €20,99
isbn 978 90 567 2656 0
cap e-book €11,99
isbn e-book 978 90 449 7874 2
cap luisterboek €15,99
isbn luisterboek 978 90 461 7517 0

ROUW

HUWELIJK

A F FA I R E
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NADIA OWUSU

Naschokken
Buitengewone memoir
over identiteit, familie en
verbondenheid

WINNA AR
WHITING
AWARD

• Indrukwekkend debuut: eerlijk, hartverscheurend, poëtisch
• Belangrijke, krachtige bijdrage aan het debat
over racisme en identiteit
• Voor liefhebbers van Zadie Smith en
Maggie Nelson

Als Nadia twee is, laat haar Armeens-Amerikaanse
moeder hun gezin in de steek. Nadia blijft achter met
haar kleine zusje en hun Ghanese vader, die als ambtenaar bij de

vn

werkt. Ze bewonen plekken over de

hele wereld: Rome, Dar es Salaam, Kumasi en Londen.
Nadia spreekt meerdere talen en heeft meer
d
ere
thuislanden. Ze vraagt zich af of ze Europees, Afrikaans of Amerikaans is. Of niets van dat alles?
Als haar vader overlijdt, voelt Nadia zich meer dan
ooit ontworteld en alleen.

NADIA OWUSU is schrijver en stedenbouwkundige.
zich hardmaakt voor economische raciale gelijkheid. Haar
werk is onder andere verschenen in The New York Times,

Deze prachtig geschreven memoir zal

Literary Review en Catapult. In 2019 won ze de Whiting
© beowulf sheehan

lezers ontroeren.’ Publishers Weekly

XXXX

• Aandacht via onze nieuwsbrieven

12,5 x 20 cm
omvang ca. 352 pagina’s
nur 320, literaire non-fictie algemeen
oorspronkelijke titel

via de metafoor van aardbevingen.

XXXX

• Advertenties

zoektocht naar haar identiteit, dat laat zien welke na-

Daarnaast werkt ze voor Living Cities, een organisatie die

XXXX

• Socialmediacampagne

verschijnt 2 maart 2021

belangrijke gebeurtenissen in haar leven

XXXX

• Crosspromotie

uitvoering paperback met flappen,

en ook hoe dat doorwerkt van generatie op generatie.

10

• A2-posters

Naschokken is het ontroerende verhaal van Nadia’s
schokken een trauma kan hebben op persoonlijk vlak,

‘Owusu onderzoekt de impact van

MARKETING

Award voor het manuscript van Naschokken.

IDENTITEIT

RAS

FA M I L I E B A N D E N

THUIS

vertaling

Aftershocks

Anne Jongeling

prijs €22,99
isbn 978 90 567 2624 9
cap e-book €11,99
isbn e-book 978 90 449 7764 6
cap luisterboek €15,99
isbn luisterboek 978 90 461

G LO B A L I S E R I N G

7515 6
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18 MEI 2021

b o e k h a n d e l s f avo r i e t

CARMEN KOR N

De tijden
veranderen

‘In twee dagen uit. Prachtig! In de trend van Elizabeth Jane Howard, maar
vanuit Duits perspectief.’ Anne de Jager, Boekhandel De Vries, Zierikzee

Het ontroerende slot van de
Duitse bestsellertrilogie

‘Wat een fijn boek! Echt van genoten. Een goed verteld verhaal over

• 2 miljoen exemplaren verkocht in Duitsland

vriendschap, tegenslag, geluk en het overleven in moeilijke tijden.’

• Duitse rellen, jaloezie en liefde tussen

Monique Eskens, De Drvkkery, Middelburg

Oost en West
• Indrukwekkend portret van Duitsland

‘Leest heerlijk weg. Goed opgezette roman die illustreert hoe de mensen de

van 1970 tot 1999

tijd hebben beleefd.’ Wim Krings, Boekhandel Krings, Sittard
1970. Henny viert haar zeventigste verjaardag. Op het
tuinfeest staan haar vriendinnen aan haar zijde, zoals
ze dat al tientallen jaren doen. Tot Henny’s grote

MARKETING

vreugde zijn haar kleindochter Katja, Ida’s dochter

• A1- en A2-posters

Florentine, en Ruth, de dochter van Käthe, er ook bij.

• 3D-blow-ups

Ook zij delen hun geluk, hun verdriet, de onbedui-

• Digitaal marketingmateriaal

dende en de grote momenten.

• Ketenpromotie
• Uitgebreide pr-campagne

Hun verhalen spelen zich deze keer af in het licht van

• Advertenties in de dagbladen

de jaren zeventig en tachtig: een verdeeld Duitsland,

• Online campagne

de oorlog in Vietnam, de terreur van de raf en uiteindelijk de val van de Berlijnse Muur. Met dit laatste deel
van de trilogie, dat eindigt bij de eeuwwisseling, nemen we afscheid van de vier vrouwen die we sinds
1919 vergezellen.

verschijnt 18 mei 2021
uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm
omvang ca. 504 pagina's
nur 302, vertaalde roman
oorspronkelijke titel Zeitenwende

© charlotte schreiber

CARMEN KORN werd in 1952 in Düssel-

8.000
exemplaren
verkocht

€20,isbn 978 90 5672 657 7
prijs

€24,99
isbn 978 90 5672 659 1

vertaling

dorf geboren als dochter van de componist Heinz Korn. Na haar studie werkte ze
als redacteur voor de Stern. Ze is getrouwd
en heeft twee volwassen kinderen. Alle

prijs

boeken in haar trilogie zijn bestsellers in Duitsland.

D U I TS L A N D

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

BERLIJNSE MUUR

Olga Groenewoud

prijs €24,99
isbn 978 90 5672 658 4
cap e-book €13,99
isbn e-book 978 90 449 7889 6
cap luisterboek €15,99
isbn luisterboek 978 90 461 7516 3

RELLEN

VRIENDSCHAP
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1 JUNI 2021

T I F FA N Y M C DA N I E L

Betty
Een adembenemende roman
over de kracht van verbeelding in moeilijke tijden
• Geïnspireerd op het leven van McDaniels
moeder
• 4,5 ster gemiddeld op Goodreads
• Voor de lezers van Hanya Yanagihara,
Téa Obreht, Alice Walker en Gabriel Tallent
• Genomineerd voor de Prix Fémina
Geboren in een badkuip in 1954 als zesde kind van een
Cherokee vader en een blanke moeder, zal Betty Carpenter een wereld van armoede en geweld leren ken-

MARKETING

nen. Een van haar zussen gelooft dat er een vloek op

• Ketenpromotie

de familie rust, maar Betty’s nieuwsgierigheid, haar

• Crosspromotie

grote liefde voor haar zussen en haar vaders verhalen

• Online displayadvertenties

voeden haar veerkracht en verbeelding. Zo ontdekt ze

• A2-posters

hoe ze kan ontsnappen aan het harde leven: door te

• Digitaal promotiemateriaal

schrijven. Ze begraaft de verhalen heel diep, omdat ze

• Contentmarketingcampagne met
geïllustreerd essay

die aan niemand kan vertellen. Tot nu.

‘Betty van Tiffany McDaniel treft je in het hart op alle
mogelijke manieren en vervult je met hoop en

verschijnt 1 juni 2021

verwondering. Laat dit niet aan je voorbijgaan.’ Jessica Biel
‘Magisch, lyrisch en vaak ontluisterend. Met haar onver
schrokken portret van een familie waar racisme, armoede
en misbruik van generatie op generatie overgaan,

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

© jennifer mcdaniel

14

omvang ca. 608 pagina’s

Ze is ook dichter, toneel- en scenarioschrijver en kunste-

nur 302, vertaalde roman

naar. Ze debuteerde met De zomer die alles deed smelten,

oorspronkelijke titel Betty

dat in 2016 de door The Guardian ingestelde Not the Boo-

vertaling

isbn 978 90 5672 691 1
cap e-book €13,99

Fiction.

VERBEELDING

Anne Jongeling

prijs €29,99

daar de fnac Prix America en de Livres Hebdo Best Foreign

Eowyn Ivey, auteur van Aan de schitterende rand van de wereld

‘Rijk en intiem verhaal.’O, The Oprah Magazine

14 x 21,5 cm

waarvan het landschap haar inspireerde bij het schrijven.

ker prize won. Betty is een bestseller in Frankrijk en won

volgt Tiffany McDaniel de traditie van The Color Purple.’
Tiffany McDaniels moeder
als jonge vrouw.

uitvoering paperback met flappen,

TIFFANY MCDANIEL is geboren en getogen in Ohio,

isbn e-book 978 90 449 3262 1

FA M I L I E G E H E I M E N

CO M I N G O F A G E

D I S C R I M I N AT I E
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N A DAV V I S S E L

S I G N AT 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

Het Grote Niets
Hoe is het om op te groeien
in een familie die de oorlog
heeft overleefd?
fragment :

‘Wordt de soep niet te zout?’ zei mevrouw Cohen. ‘En zit er wel vlees in?’
‘Hoe bedoelt u? Dat kunnen we toch niet zien vanaf
hier?’
‘Laat nou, Naff.’ Dat was mijn moeder.
Oma Boma droeg een blad met kommen soep de kamer
in.
Mijn moeder hielp met uitdelen. Ze zette een kom
voor mevrouw Cohen op tafel.
‘Nu zullen we het weten,’ zei ik.
‘Ik hoop niet dat het van die Auschwitzsoep is. Van
die waterige soep met bijna niets erin, en wat er aan
vlees in zat, was naar de bodem van de pan gezakt. Als
je bevriend was met de soepschepper, schraapte die
de lepel er voor je overheen. Als hij je niet mocht, had
je alleen water waar wat stukjes kool in dreven.’
Iedereen staarde naar zijn soepkom en keek niet op
of om.
‘U mag mijn soep wel,’ zei ik.

REEDS AANGEBODEN

Het Grote Niets is een tragikomisch verhaal met autobiografische elementen over het effect van de oorlog
op een generatie die hem zelf niet heeft meegemaakt.

verschijnt 16 februari 2021

NADAV VISSEL groeide op in een Joods

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

gezin in Zaandam. Hij ging sociaal-

301, literaire fictie
prijs €20,00
isbn 978

90 5672 653 9

cap e-book €11,99
isbn e-book 978

90 449 7865 0

cap luisterboek €15,99
isbn luisterboek 978

16

JODENDOM

90 461 7351 0

IDENTITEIT

O O R LO G

© mariel kolmschot

omvang ca. 240 pagina’s

wetenschappelijke informatica aan de
Universiteit van Amsterdam studeren
en volgde later nog een opleiding
tot documentairemaker. In diezelfde
periode begon hij ook te schrijven. Vissel is naast schrijver en camerajournalist ook gidsend schipper.

T W E E D E G E N E R AT I E

CO M I N G O F A G E
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a.w. bruna uitgevers

standaard uitgeverij nv
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1097 DN Amsterdam
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vertegenwoordiger

verkoop binnendienst

Sandra van der Meeren

e besteldienst@standaarduitgeverij.be
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sales manager
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t 020 218 16 00

t +32 479 80 00 10

e verkoop@awbruna.nl

accountmanager
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publiciteit

t +32 491 860 867

Milou Verbeke

e ilse.trimborn@standaarduitgeverij.be

t 020 218 16 05
e milou.verbeke@awbruna.nl

t +32 491 867 320
marketing & publiciteit

Mirjam Renting

e renee.scheepers@standaarduitgeverij.be

A.W. Bruna Uitgevers – inclusief de
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