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ALENA SCHRÖDER

G R OT E M A R K E T I N G - E N P R- C A M PA G N E
• Prachtig vormgegeven POS-materiaal:

Jonge vrouw in
blauw bij avondlicht

A1- en A2-posters, plafondbanieren,
staanders (bij afname pakket een sjaal cadeau)
• Teaserboekjes
• Socialmediacampagne
• Advertenties

‘Neem me bij de hand,
zegt dit boek. Ik zeg:
doe dat!’ Taz

• Aandacht via o.a. DPG Media,
Hebban en de Boekenkrant
• Crosspromotie
• Ketenpromotie
• Giveaway

• Voor de liefhebbers van Dörte Hansen en
Een stralende toekomst van Rebecca Makkai
• Gebaseerd op de familiegeschiedenis van
de auteur

‘In haar debuutroman
vertelt Alena Schröder

Het leven in Berlijn raast voorbij, maar de 27-jarige

over een familie met

Hannah voelt dat het hare nog niet is begonnen. Haar

Prachtig gebonden
uitgave, met folie
en leeslint

grootmoeder Evelyn daarentegen kan na bijna hon-

veel geheimen rondom

derd jaar nauwelijks op het einde wachten. Een brief

een vermiste Vermeer

uit Israël verandert alles. Evelyn blijkt als erfgename

die op geroofdekunst

recht te hebben op een gestolen en verloren kunst

lijsten staat, en over

verzameling. De oude vrouw wil er echter niets van
weten, maar Hannah gaat op onderzoek uit. Het spoor

jonge vrouwen die als

leidt terug naar de jaren twintig. Gevangen in een hu-

moeders niet gelukkig

welijk met een vliegeniersheld, liet Evelyns moeder

zijn. Opwindend en

Senta alles achter zich, ook haar dochter, om vrij te

eerlijk.’ Brigitte

verschijnt 22 juni 2021

zijn en het leven te kunnen leiden waarvan ze droomde.

uitvoering gebonden met stofomslag,

14 x 21,5 cm

Maar dat loopt anders dan verwacht.

omvang ca. 352 pagina’s
nur 302, vertaalde roman
oorspronkelijke titel Junge Frau, am Fenster

stehend, Abendlicht, Blaues Kleid
© gerald von foris

ALENA SCHRÖDER (1979), werkt als free

vertaling

lance journalist en auteur in Berlijn. Ze

prijs €23,99
isbn 978 90 5672 688 1

studeerde geschiedenis, politieke weten

cap e-book € 13,99

schappen en Latijns-Amerikaanse studies.

isbn e-book 978 90 449 3242 3

Na een aantal jaar als redacteur van Brigitte

cap luisterboek € 15,99

werkt ze nu als freelancer voor SZ-Magazin en Die Zeit.

G E R O O F D E K U N ST

WOI I

BERLIJN

MOEDERSCHAP

Lucienne Pruijs

isbn luisterboek 978 90 461 7461 6

JA R E N 2 0 TOT N U

AU TO B I O G R A F I S C H
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Over De dag dat
de walvis kwam:

boekhandelsfavoriet

‘Een vrolijk, bijna sprookjesachtig
verhaal over een spannende periode
in een van de kleinste en meest
€24,99
isbn 978 90 5672 685 0
prijs

afgelegen dorpen in Engeland.’

JOHN IRONMONGER

De vele levens van
Heloise Starchild
Een boek vol hoop, liefde,
geluk en humor

Boekhandel Paagman, Den Haag

• Vanaf de Franse Revolutie tot ver in de toekomst
• Voor fans van David Mitchells Wolkenatlas

‘... een pandemie. Kijk, dat
is leuk verzonnen in 2015.

• Laat zien wat de impact is van geschiedenis
op het leven

En daar liet Ironmonger

Eerst verschijnt er een komeet, dan wordt er een meisje

het niet bij, er zit nog veel

geboren: Heloise. Ze groeit op in een rijk gezin in het

meer in deze roman.’

Frankrijk van de achttiende eeuw. Maar als de Franse

de Volkskrant

‘Wat een prachtig verhaal!

Revolutie uitbreekt, komt niet alleen het fortuin, maar
ook het leven van Heloise op het spel te staan.

• Advertentie en leesfragment

door vreemde dromen. In die dromen ziet ze herinne-

Boordevol wijsheden die
na een paar keer lezen tot

de hare zijn. Zijn deze herinneringen echt? Had haar

Boekhandel Riemer, Amersfoort

• Advertentie in de Volkskrant

Vele jaren later wordt tiener Katya Nemcová geplaagd
ringen, beelden en verhalen uit een verleden, die niet

je doordringen.’

MARKETING

in de Boekenkrant
• Mooi POS-materiaal
(A2-poster + boekenleggers)

moeder deze dromen ook? En welke herinnering

• Crosspromotie

heeft ze aan het fortuin van Heloise, van twee eeuwen
geleden?

verschijnt 14 september 2021
uitvoering paperback met flappen,

14 x 21,5 cm

Ironmonger schreef een onweerstaanbare, avontuur-

omvang ca. 384 pagina’s

lijke roman over buitengewone vrouwen en de herin-

nur 302, vertaalde roman

neringen die ze delen.

oorspronkelijke titel The Many Lives

of Heloise Starchild
JOHN IRONMONGER groeide op in

vertaling

Nairobi. Zijn loopbaan is haast net zo

prijs € 23,99

onwaarschijnlijk als zijn verhalen: hij

isbn 978 90 5672 681 2
cap e-book € 13,99

behaalde zijn doctoraat in zoölogie en
stapte over op de

it -industrie.

isbn e-book 978 90 449 7983 1

Daar-

cap luisterboek € 15,99

naast is hij altijd blijven schrijven.
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GESCHIEDENIS

Robert Neugarten

DROMEN

F E E LG O O D R O M A N

isbn luisterboek 978 90 461 7549 1

FA M I L I E

E U R O PA

G E N E R AT I E S
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Antonio’s oog
Bijzondere historische roman
over de eenwording van Italië
en de opkomst van fotografie
• Voor liefhebbers van Almudena Grandes
• Over Italië tijdens de jaren 1867-1915
• In handen van Romagnolo komt
geschiedenis tot leven

Antonio Casagrande groeit op in het weeshuis Pammatone in Genua. Hij wordt flink gepest en de kans
dat hij door een familie geadopteerd wordt of door
een boer als knecht wordt gekozen, is klein. Wie zit er
nou te wachten op Antonio, die aan één oog blind is?
Maar op zijn twaalfde wordt hij tot zijn verbazing
door fotograaf Alessandro Pavia als assistent gekozen.

‘Een meeslepend epos van

Samen reizen ze door Italië, om portretten te maken

een tijd waarin Europa in

van Garibaldi-strijders. Als Antonio zijn eerste foto’s

brand stond en het uiterste

mag maken en door de lens naar de geportretteerde

gevraagd werd van het

kijkt, begint zijn blinde oog te flikkeren en ziet hij hoe

incasseringsvermogen
van mannen én vrouwen.

XXXX

• Display- en socialmedia
campagne

beïnvloed worden door deze vreemde gave? Op de

14 x 21,5 cm
omvang ca. 320 pagina’s
nur 302, vertaalde roman

RAFFAELLA ROMAGNOLO (1971) is lerares geschiedenis
en Italiaans. Daarnaast schrijft ze romans. Een verloren
vriendin, die genomineerd werd voor de Premio Strega

geweld van veraf én dichtbij. ’

2019, was haar eerste roman die in het Nederlands
vertaald werd. Romagnolo woont in Piëmont, Italië.

Tzum over Een verloren vriendin
© maurice haas

XXXX

• Digitale crosspromotie

vertaling

kreeg met ziekte, gebrek en

XXXX

materiaal

oorspronkelijke titel Di luce propria

van Italië die te maken

XXXX

• (Gepersonaliseerd) POS-

verschijnt 17 augustus 2021

wording van het land.

aan de plattelandsbevolking

6

• Advertenties

uitvoering paperback met flappen,

zich daarbij lezen als een ode

Prijs € 21,99
ISBN 978 90 5672 634 8

• Uitgebreide pr-campagne

die persoon zal gaan sterven. Hoe zal Antonio’s leven
achtergrond zet Italië zijn eerste stappen naar de een-

Een verloren vriendin laat

MARKETING

F OTO G R A F I E

H I STO R I S C H

I TA L I Ë

POLITIEK

EENWOR DI NG

Hilda Schraa

prijs € 22,99
isbn 978 90 5672 698 0
cap e-book € 13,99
isbn e-book 978 90 449 3297 3
cap luisterboek € 15,99
isbn luisterboek 978 90 461 7550 7
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Een gegeven
nijlpaard
‘Een magnifieke, sprankelende
roman.’ Søndag
• Nummer 1-bestseller in Denemarken
• Shortlist Deense Bogforum Debuutprijs 2020
• Voor de liefhebbers van Anne Tyler en
Nino Haratischwili
SHORTLIST
DEENSE
BOGFORUM
DEBUUTPRIJS
2020

Als Esthers grootvader Hannibal in 1921 een huis op
het Deense eiland Amager koopt, ziet hij een leven vol
opera, kunst en grootse liefde voor zich. Maar zijn
kersverse Russische vrouw Varinka, die ooit als circus
artieste háár eerste geliefde in de muil van een nijlpaard zag verdwijnen, is niet zo romantisch ingesteld
als hij gehoopt had. Hannibals zucht naar een artistiek en intellectueel leven springt pas weer over op
zijn kleinkinderen: Filippa, die de eerste vrouwelijke
kosmonaut wil worden, en de tweeling Esther en Olga
die beiden voor de titel ‘artiest van de familie’ strijden. Zal het hun lukken?

MARKETING
• Beschikbaar voor interviews
• Facebook- en Instagram-campagne
• Boektrailer
• Samenwerking met Hebban
• Advertentie en leesfragment
in de Boekenkrant
• Crosspromotie

Een gegeven nijlpaard is een onvergetelijke familie
roman over de jacht op de grote liefde, verlies en
tweede kansen.

omvang ca. 400 pagina’s
nur 302, vertaalde roman

je de lichte kant van het leven kunt herkennen, zorg dan dat je dit
fantasierijke en gewoon geweldige boek leest.’  Femina

ANNETTE BJERGFELDT is een Deense Grammy-geno

oorspronkelijke titel Højsangen fra Palermovej

mineerde singer-songwriter. Met haar debuutroman Een

vertaling

gegeven nijlpaard, waarvan de vertaalrechten inmiddels
aan tien landen zijn verkocht, behaalde ze de nummer 1-

‘De tekst heeft een melodieuze kwaliteit, waarin met lichte tred door tragedies,

positie op de Deense bestsellerlijst.
© leif ascanius sol

doet denken aan de Zweedse Jonas Jonasson en Fredrik Backman.’ Jyllands-Posten

uitvoering paperback met flappen,

14 x 21,5 cm

‘Als je behoefte hebt aan avontuur, liefde en hulp bij hoe

liefdesrelaties en de komedie van het leven wordt gewalst. Bjergfeldts stijl

verschijnt 6 juli 2021

FA M I L I E K R O N I E K

E U R O PA

K U N ST

Ingrid Hilwerda en Janke Klok

prijs €24,99
isbn 978 90 5672 693 5
cap e-book € 13,99
isbn e-book 978 90 449 3284 3

BOHEMIEN

B E STS E L L E R
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‘Wij hebben sinds De Welwillenden
van Jonathan Littell niet meer zoiets
ambitieus gelezen.’ Le Figaro

G R OT E M A R K E T I N G - E N P R- C A M PA G N E
• Leesexemplaren
• Mooi POS-materiaal: A1- en A2-posters,
backcards en boekenleggers
• Advertenties
• Online teasercampagne
• Campagne op Hebban.nl
• Boektrailer
• Gratis minimagazine (print en online) met o.a.
achtergrondinformatie, illustraties en kaarten
• Uitgebreide online (content)campagne
via social media, display en SEO

‘Een met ironie en bravoure geschreven verhaal over het
cynisme van macht en de geschiedenis van de twintigste eeuw,
met invloeden van John Irving en Gabriel García Márquez.

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Illustraties uit het speciaal gemaakte minimagazine met
achtergrondinformatie over het boek.

Wat een onbetwistbaar geweldige roman.’ Vogue

7 SE PTE M B E R 2 0 2 1

‘Een groot boek in alle

C H R IS KRAUS

opzichten. Levendig en net
zo geweldig als Salman

De fabriek van
klootzakken

Rushdies vroege werk. De
sterke beelden en subtiele
ironie laten goed zien hoe
we door loyaliteit worden

Een indrukwekkende page
turner over twee broers en de
zwarte bladzijden in de
Duitse geschiedenis

geleid en hoe verraad
zegeviert.’
Le Quotidien

‘Als je wilt begrijpen

• Internationale bestseller

wat Europa vandaag de

• Voor de fans van Jonathan Littell en John Irving

dag is, hoe Duitsland is

• Wordt verfilmd tot miniserie op tv
• Op de shortlist voor Prix Femina étranger

geworden wat het nu is

SHORTLIST
PRIX FEMINA
ÉTRANGER

en voor Prix du Meilleur Livre étranger

en hoe het over het
enorme trauma van het

De broers Hub en Koja Solm groeien op tijdens de

nationaalsocialisme heen

Russische Revolutie. Wanneer de nazi’s aan de macht
komen, begint hun turbulente carrière bij de

is gekomen, lees dan

ss .

Daarna worden ze spion voor de jonge Bondsrepu-

dit boek.’ Europe 1

bliek. Door hun ingewikkelde relatie met Ev, die als
kind in hun gezin wordt opgenomen en voor wie beide
broers gevoelens hebben, komen ze tegenover elkaar
te staan.
In dit wervelende en met ironie geschreven verhaal
vertelt Kraus over het verval van moraliteit en de faverschijnt 7 september 2021

briek die oorlog heet en die van gewone mensen

uitvoering paperback met flappen,

klootzakken maakt.

15 x 22,5 cm
omvang ca. 672 pagina’s

CHRIS KRAUS (1963) is filmmaker en auteur en woont

nur 302, vertaalde roman
oorspronkelijke titel Das kalte Blut

in Berlijn. Zijn films hebben vele prijzen gewonnen.

vertaling Jan Bert Kanon

© maurice haas diogenes verlag

De fabriek van klootzakken is gebaseerd op het leven

prijs € 30,-

van zijn grootvader en kostte Kraus tien jaar onder-

isbn 978 90 5672 669 0

zoek. Het boek werd al een bestseller in Frankrijk, waar

cap e-book € 15,99

het ook vele literaire nominaties kreeg.

R U S S I S C H E R E VO L U T I E

WOI I

BROEDERSCHAP

isbn e-book 978 90 449 7946 6

LIEFDE

SPIONAGE

VERRAAD
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‘Een ontroerend verhaal

AB I DAR É

over wat het betekent om
te vechten voor het recht het

Het meisje met
de luidende stem

leven te leiden dat jij kiest.’
Kirkus Reviews

‘Een levendige, tedere,

‘Een fonkelend debuut,
dat de start van een
groots talent kenmerkt.’
Harper’s Bazaar

prachtige roman […] De heldin
is een veertienjarig meisje dat
zo’n pittige persoonlijkheid
heeft dat ik gewoon helemaal

WINNA AR
THE BATH
NOVEL
AWARD

weg van haar was, en van
het boek.’ Elizabeth Day

• Voor lezers van Nguyên Phan Quê Mai,
Chimamanda Ngozi Adichie en Yaa Gyasi

‘In Nigeria en de rest van

• Shortlist Desmond Elliott Prize en

de wereld vechten meisjes

Not the Booker Prize 2020
• Waterstones Book of the Month

voor hun recht om te leren.

• Een van de top tien debutanten van 2020

Ik ben Abi dankbaar voor

volgens The Guardian

het blootleggen van de

MARKETING
• Uitgebreide pr-campagne
• A2-poster en boekenleggers

uitdagingen waarmee

• Teasercampagne met

Nigeriaanse meisjes worden

Adunni, die opgroeit in een arm Nigeriaans platte-

geconfronteerd en voor

landsdorp, weet wat ze wil: onderwijs. Dit is, zo heeft
haar moeder haar verteld, de enige manier om een

het laten zien van de kracht
van hun stemmen.’

voorpublicatie
• Leesclubkit
• Socialmediacampagne

‘luidende stem’ te krijgen: het vermogen om voor je-

verschijnt 24 augustus 2021

zelf op te komen. Maar als Adunni’s moeder overlijdt,

uitvoering gebonden omplakte band, 14 x 21,5 cm

Malala Yousafzai, auteur van Ik ben Malala

verkoopt haar vader haar in plaats daarvan als bruid

omvang ca. 400 pagina’s

en Nobelprijswinnaar voor de Vrede (2014)

aan een oude taxichauffeur.

nur 302, vertaalde roman
oorspronkelijke titel The Girl With

the Louding Voice

Ondanks de schijnbaar onoverkomelijke obstakels op

vertaling

ABI DARÉ groeide op in Lagos, Nigeria en woont

haar pad geeft Adunni de hoop op een betere toe-

Thijs van Nimwegen

nu al ruim achttien jaar in het Verenigd Konink-

komst nooit op. Het meisje met de luidende stem is een

prijs €24,99

rijk. Ze studeerde rechten en behaalde twee

krachtige, ontroerende debuutroman, verteld in de on-

masters. Met haar debuutroman Het meisje

vergetelijke stem van een jonge Nigeriaanse vrouw die

met de luidende stem won ze The Bath Novel

vastbesloten is om gehoord te worden, om haar eigen

Award. Daré woont in Essex met haar man en

toekomst te bepalen.

Arjaan van Nimwegen en

isbn 978 90 5672 697 3
cap e-book € 13,99
isbn e-book 978 90 449 3296 6
cap luisterboek € 15,99
isbn luisterboek 978 90 461 7551 4

twee dochters, die haar inspireerden deze roman

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

© AMP

te schrijven.
NIGERIA

FEMINISME

CO M I N G O F A G E

GEËNGAGEERD
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MAX GROSS
‘Als déze roman je niet afleidt van het feit dat
we afgelopen jaar opgesloten zaten of dat we aan de realiteit van
de pandemie probeerden te ontsnappen door afstand te houden,
dan zal niets dat doen.’ Vogue
‘Fantasierijk en filosofisch, grappig en verdrietig,
oud en nieuw – mazzeltof, meneer Gross.’ Kirkus Reviews
‘Gross’ vermakelijke, soms verbijsterende verhaal levert
hilarische momenten op en inzichten over menselijke
dwaasheid, veerkracht en hoop.’ Publishers Weekly

In Polen lag
een sjtetl
Wat als een stadje door de
geschiedenis is overgeslagen
en geconfronteerd wordt met
de moderne wereld?
• Uniek, intelligent en vol humor
• Maatschappijkritisch tegenover de
modernisering van de wereld
• Voor de liefhebbers van Michael Chabon
en Etgar Keret
Het Joodse plaatsje Kreskol lag een eeuw lang ver-

MARKETING

stopt in de bossen van Polen. Het bleef gespaard tij-

• Uitgebreide pr-campagne

dens de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is voor

• Samenwerking met Hebban.nl

hen een onbekend begrip. Totdat Pescha Lindauer na

• Digitale leesfragmenten en een

haar scheiding opeens verdwijnt. Yankel Lewinkopf
wordt eropuit gestuurd om Pescha te zoeken en waagt

korte boektrailer
• Socialmedia- en SEO-campagne

zich buiten de veilige grenzen van Kreskol. De buitenwereld reageert eerst ongelovig op Yankels afkomst
en verhaal, maar algauw is zijn woonplaats nationaal
nieuws. Het brengt verdeeldheid in het eens zo vredige stadje: moeten ze de veranderingen omarmen of
op de oude voet verder leven? En wat is er met Pescha
gebeurd?

verschijnt 13 juli 2021
uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm
omvang ca. 496 pagina’s
nur 302, vertaalde roman
oorspronkelijke titel The Lost Shtetl
vertaling

Anna Livestro

prijs € 24,99

MAX GROSS is hoofdredacteur van de Commercial Observer. Hij schreef eerder voor de New York Post en The Jewish
Daily Forward. Hij woont in Queens, New York. In Polen lag
een sjtetl is zijn debuutroman.
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MODERNISERING

IDENTITEIT

isbn 978

90 5672 692 8

cap e-book € 13,99
isbn e-book 978

90 449 3263 8

cap luisterboek € 15,99
isbn luisterboek 978

JODENDOM

V E RV R E E M D I N G

GESCHIEDENIS

90 461 7552 1
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Milou Verbeke
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marketing & publiciteit

Mirjam Renting
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gegevens zijn voorbehouden.
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