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een prachtig verhaal voor
deze tijd, over verlies, familie
en opnieuw beginnen

GENOMINEERD
VOOR DE
DEUTSCHER
BUCHPREIS
2020

‘Het is de taal die De onscherpte van de wereld
onmiddellijk betoverend maakt.’ Süddeutsche Zeitung

‘Iris Wolff is een geweldige
verhalenverteller. [...] Ze gebruikt een
zinnelijke en levendige taal, en verstaat de
kunst van kleurrijke en subtiele
personages schetsen. Echt geweldig.’
Deutschlandfunk

‘Wauw, hier wordt echt een groot
panorama getekend.’ wdr2

6 OKTOB ER 2021

IRIS WOLFF

De onscherpte
van de wereld
‘Een roman die nog lang
naklinkt.’ Der Tagesspiegel
DER SPIEGELBESTSELLER

• Ook genomineerd voor de Bayerischer Buchpreis en de Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2020
• Winnaar van de Solothurn Literatuurprijs 2021
• Voor de liefhebbers van Herta Müller, Nana
Ekvtimishvili, Mariana Leky en Zsuzsa Bánk
Zouden Florentine en Hannes de twee jonge reizigers
uit de ddr net zo hartelijk ontvangen hebben, als ze
hadden geweten welke rol dat bezoek nog zou spelen
in hun leven? Zou hun zoon Samuel zijn beste vriend
Oz nog net zo hebben gesteund als hij de gevolgen
van zijn beslissing had kunnen voorzien? Door de
ogen van zeven familieleden van Samuel volgen we
zijn lotgevallen en hoe ze als familie, zelfs op grote
afstand van elkaar, naar elkaar kijken.

G R OT E M A R K E T I N G - E N
P R- C A M PA G N E
• Advertenties
• Display- en socialmediacampagne
• Ketenpromotie
•

pos : A2-posters, baliedisplays

en

boekenleggers
• Leesclubkit

Tegen de achtergrond van het ineenstortende Oostblok en de bewogen geschiedenis van de twintigste
eeuw, is dit een geweldig verhaal over familie, vriend-

verschijnt 6 oktober 2021

schap, identiteit en wat we bereid zijn op te geven

uitvoering gebonden met stofomslag,

14 x 21,5 cm

voor het geluk van een ander.

omvang ca. 224 pagina’s

© annette hauschild/ostkreuz

IRIS WOLFF (1977) werd geboren in
Roemenië en verhuisde als kind naar
Duitsland. Ze studeerde taal en literatuur, religie en kunst, en publiceerde
drie eerdere romans die veel lof oogstten en waarmee ze meerdere literaire
prijzen won.

ROEMENIË

DDR

IDENTITEIT

nur 302, vertaalde roman
oorspronkelijke titel Die Unschärfe der Welt
vertaling

Chiara Tissen

prijs €21,99
isbn 978 90 5672 687 4
cap e-book € 11,99
isbn e-book 978 90 449 3241 6
cap luisterboek € 13,99
isbn luisterboek

VRIENDSCHAP

FA M I L I E

978 90 461 7577 4
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‘Gabriela Garcia
weet de levens van
Cubaanse vrouwen te
vangen, in een wereld
waarin zij weigeren
zich over te geven, en
dat doet ze met
precisie en
schoonheid.’ Roxane Gay
‘Garcia’s debuutroman volgt
verschillende
generaties Cubaanse
vrouwen uit Mexico
naar Miami: een
meeslepende
krachttoer over
verslaving,
ontheemding en de
erfenis van trauma.’
Harper’s Bazaar

‘Een portret
van verschillende
vrouwen die streven,
liefhebben, verliezen,
verdwalen en
gevonden worden.’
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© andria lo

Literary Hub
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GABRIELA GARCIA

Van vrouwen en zout
Vijf generaties LatijnsAmerikaanse vrouwen die
ervoor kiezen hun waarheid te
vertellen
NEW YORK
TIMESBESTSELLER

• Een van de Most Anticipated Books of 2021
in Amerika
• Voor fans van Wie omkijkt van Jeanine
Cummins en Meisje, vrouw, anders van
Bernardine Evaristo

Cuba, 1866: María Isabel werkt als enige vrouw in een
sigarenfabriek, als de oorlog steeds dichterbij komt.

MARKETING

Cuba, 1959: Dolores’ man trekt de bergen in om de op-

•

roep tot revolutie van Fidel Castro te beantwoorden.

pos -materiaal: teaserboekjes

en A2-posters

Om te overleven moet Dolores een daad van geweld

• Aandacht op Hebban.nl

plegen, ook al maakt ze daarmee de wereld van haar

• Advertentie en leesfragment

dochter Carmen kapot.

in de Boekenkrant

Miami, 2016: Carmen is geschokt wanneer haar doch-

• Displaycampagne

ter Jeanette aankondigt dat ze naar Cuba wil reizen

• Socialmediacampagne

om haar grootmoeder Dolores te ontmoeten. In Cuba
ligt een geheim verborgen dat Jeanette met haar ver-

verschijnt 13 oktober 2021

leden en met al deze onverschrokken vrouwen zal

uitvoering paperback met flappen,

14 x 21,5 cm

verbinden. Van vrouwen en zout is een beklemmende

omvang ca. 240 pagina’s

roman over de keuzes van moeders en de volharding

nur 302, vertaalde roman

van vrouwen.

oorspronkelijke titel Of Women and Salt
vertaling

GABRIELA GARCIA is de dochter van migranten uit

prijs € 21,99
isbn 978 90 5672 649 2

Mexico en Cuba en groeide op in Miami. Van vrouwen en

cap e-book € 11,99

zout is haar debuutroman, die lovend werd ontvangen en

isbn e-book 978 90 449 7859 9

waarvan de vertaalrechten binnen een week aan meer

cap luisterboek € 13,99

dan tien landen verkocht werden.

CUBA

V E R E N I G D E STAT E N

MOEDERS EN DOCHTERS

Mary Bresser

isbn luisterboek 978 90 461 7578 1

FEMINISME
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Over Leven als een beest:
‘Een vermakelijk en leerzaam boek,
mooi geschreven bovendien.’
nrc Handelsblad

‘Intens, poëtisch, religieus.
En wetenschappelijk, dat ook.’
 De Standaard
‘Een uiterst geestige tour de force.’
De Tijd

• New York Times-bestseller
• Genomineerd voor
The Baillie Gifford Prize
en The Wainwright Prize

Prijs € 14,99
ISBN 978 90 5672 663 8
6
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© felicity mccabe

• Wordt verfilmd!

27 OKTOB ER 2021

C HAR LES FOSTER

Leven als een mens
Avontuurlijke verkenning
van de evolutie van het
menselijk bewustzijn
• Voor liefhebbers van Yuval Noah Harari’s Homo
Sapiens
• Geweldige combinatie van humor, geschiedenis,
psychologie, filosofie, ervaringsonderzoek en
literatuur
Hoe zijn wij mensen geworden wie we zijn? Eerder
probeerde Charles Foster het bewustzijn van dieren te
begrijpen door te leven als een das, otter, vos, hert en
gierzwaluw. Nu onderzoekt hij drie cruciale perioden

MARKETING

van de menselijke ontwikkeling om het bewustzijn

• Boekenleggers, flyers en

van misschien wel het vreemdste dier van allemaal te

A2-posters

begrijpen: de mens. In geïmproviseerde onderko-

• Boektrailer

mens in de bossen van Engeland woont hij als jager-

• Socialmediacampagne

verzamelaar, voor de nieuwe steentijd verhuist hij

• Grote contentcampagne

naar een prehistorische nederzetting en voor de periode van de Verlichting inspecteert hij universiteiten,
cafés en kunstgalerieën.
Leven als een mens is de gedurfde poging van één man
om zich verbonden te voelen met 40.000 jaar mense-

verschijnt 27 oktober 2021

lijke geschiedenis en laat uiteindelijk zien hoe we het

uitvoering paperback met flappen,

beste op aarde kunnen leven.

14 x 21,5 cm
omvang ca. 496 pagina’s

CHARLES FOSTER is rechtsgeleerde, dierenarts, buiten-

nur 320, algemene literaire non-fictie

gewoon natuuronderzoeker en een Fellow van Green

oorspronkelijke titel Being a Human

Templeton College aan de Universiteit van Oxford. Hij

vertaling

schreef vele publicaties en boeken. Leven als een beest

isbn 978 90 5672 690 4

werd een internationaal succes. Hij is getrouwd, heeft zes

cap e-book € 13,99

kinderen en woont in Oxford en Exmoor.

N EU ROWETENSCHAPPEN

B I O LO G I E

Inge Pieters

prijs €24,99

isbn e-book 978 90 449 3245 4

N AT U U R

F I LO S O F I E

ETHIEK

GESCHIEDENIS
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Over Stella:
‘Stella is een boek
dat gelezen moet
worden en waarover
gepraat moet
worden.’ Britta Böhler
© jonas opperskalski / laif

‘[Würger] heeft met
Stella een spannend en
ontroerend verhaal
neergezet.’ nrc Next

Over Noah - Het verhaal van een overlevende:

GENOMINEERD
VOOR DE EUREGIO
LITERATUURPRIJS

‘Dit boek is een noodzakelijke herinnering
aan het verhaal na de Holocaust, dat in de
vergetelheid dreigt te raken.’ taz
‘Alles opschrijven en bewaren voor het
nageslacht is alles wat een persoon in nood kan

Prijs € 20,ISBN 978 90 5672 623 2

doen. Noah Klieger kon dit niet. Het is goed dat
Takis Würger het voor hem deed.’ Die Welt

3 NOVEMB ER 2021

TA K I S W Ü R G E R

Noah - Het verhaal
van een overlevende
Een adembenemend verslag
van het leven van een held

DER SPIEGELBESTSELLER

• Ontroerend en belangrijk verhaal dat je raakt
• Gebaseerd op gesprekken met Noah Klieger zelf
• Wordt verfilmd!
• Inclusief nawoord van Noahs nicht,
Alice Klieger, en Sharon Kangisser Cohen,
werkzaam bij het International Institute
for Holocaust Research

MARKETING

Noah Klieger was 13 toen hij zich aansloot bij een Jood-

• Uitgebreide pr-campagne

se ondergrondse organisatie die Joodse kinderen van-

met auteursbezoek in het

uit België naar Zwitserland smokkelde. Op zijn zestien-

voorjaar (o.v.b.)

de kwam hij alsnog in Auschwitz terecht. Hoewel hij

• Samenwerking met Hebban

nog nooit gebokst had, meldde hij zich aan voor het

• Advertentie en leesfragment

boksteam. De extra portie soep die de boksers kregen

in de Boekenkrant

zorgde ervoor dat hij op zijn twintigste de bevrijding

• A2-poster

van het vernietigingskamp meemaakte.

• Socialmediacampagne

Noah overleefde vier concentratiekampen en drie dodenmarsen. Zelfs in de donkere, ijskoude uren, vond
hij hoop en geluk en de kracht om anderen te redden.

verschijnt 3 november 2021
uitvoering gebonden omplakte band,

12,5 x 20 cm
omvang ca. 160 pagina’s
nur 302, vertaalde fictie
oorspronkelijke titel Noah – Von

TAKIS WÜRGER (1985) is bestsellerauteur en journalist

einem, der überlebte

voor het nieuwstijdschrift Der Spiegel. Voor zijn reporta-

vertaling

ges heeft hij talloze prijzen gewonnen, waaronder de
German Reporter Award en de

cnn

Journalist Award.

Noah – Het verhaal van een overlevende is zijn derde boek.

H O LO C AU STOV E R L E V E N D E

WO I I

HELD

WA A R G E B E U R D

Goverdien Hauth-Grubben

prijs € 20,isbn 978 90 5672 701 7
cap e-book € 11,99
isbn e-book 978 90 449 3314 7

9

‘David Lagercrantz heeft naast
het vermogen bloedspannend
te schrijven ook humor.’
De Telegraaf

‘Spannend, met vaart
geschreven, behendig
springend in de tijd, en vol
curieuze wetenschappelijke
feiten en hackerstechnieken.’
nrc Handelsblad over Zij die moet sterven

- Millennium 6

verwacht
2023
XXXX

XXXX

XXXX

verwacht
2024/2025
XXXX

De gloednieuwe, spannende en
vlijmscherpe serie van bestsellerauteur
David Lagercrantz!

‘Lagercrantz is een echte vakman.’ de Volkskrant

hij voelt de tijdgeest aan en beschikt over een toegankelijke,
pakkende schrijfstijl.’ Het Parool

© anders thessing

‘Lagercrantz weet dan ook twee talenten feilloos te combineren:

G R OT E M A R K E T I N G - E N P R- C A M PA G N E
• Grote reserveringscampagne
• Advertentiecampagne in de landelijke dagbladen
• Uitgebreide socialmedia-advertising
• Grote bannercampagne
• Videoadvertising
• Uitgebreide pr-campagne met interviews
in tijdschriften en dagbladen
VO O R D E B O E K H A N D E L
• Reserveringsmateriaal: A2-poster en flyers
•

pos -materiaal:

• 3D-blow-ups
• Diverse formaten posters
• Boekenleggers
• Vloerstickers
• Digitaal promotiemateriaal:
• Boektrailer
• Socialmedia-uitingen
• Auteursvideo
• Ketenpromotie

4 NOVE MB ER 2021

DAV I D L A G E R C R A N T Z

Obscuritas
Rekke en Vargas:
een onvergetelijk duo
• Van de door Lagercrantz geschreven Millennium-boeken zijn meer dan 450.000 exemplaren verkocht
• Perfecte mix van spanning, illustere persona-

INTERNATIONALE
PUBLICATIEDATUM

ges en maatschappelijke kwesties
• Voor de liefhebbers van zowel de klassieke
detectives als de moderne Scandi-thrillers
Zomer 2003. In Hässelby, net buiten Stockholm,
wordt het lichaam van een scheidsrechter gevonden.
Giuseppe Costa, de vader van een van de spelers en
een heethoofd, wordt voor de moord gearresteerd.
Costa beweert echter dat hij onschuldig is en de
hoofdinspecteur van de politie besluit om de hulp in
te roepen van professor Hans Rekke, een befaamde
expert in ondervragingstechnieken. Maar Rekke gedraagt zich vreemd en verwerpt zelfs het al gedane
onderzoek. Costa wordt vrijgelaten en de politie blijft
met lege handen achter. Alleen Micaela Vargas, een
jonge agente, weigert om het hierbij te laten. Onder

verschijnt 4 november 2021

dramatische omstandigheden ontmoeten ze elkaar en

uitvoering paperback met flappen,

15 x 22,5 cm

ze besluiten, hoe verschillend ze ook zijn, de zaak sa-

omvang ca. 384 pagina’s

men op te lossen. Wat was de scheidsrechter voor

nur 305, literaire thriller

man, een slachtoffer of een dader?

oorspronkelijke titel Obscuritas
vertaling

DAVID LAGERCRANTZ is journalist en een zeer succesvol

prijs €22,99
isbn 978 90 5672 678 2

auteur, internationaal bekend geworden door de bestsel-

cap e-book € 13,99

ler Ik, Zlatan over Zlatan Ibrahimovic en zijn voortzetting

isbn e-book 978 90 944 7979 4

van de Millennium-serie van Stieg Larsson. Naast zijn

cap luisterboek € 15,99

schrijverschap zit hij in het bestuur van de Zweedse pen.

SCANDI

M E N TA L E G E ZO N D H E I D

B E STS E L L E R

SERIE

Corry van Bree

isbn luisterboek 978 90 461 7579 8

STO C K H O L M

13

AL MEER DAN 30.000 EXEMPLAREN VERKOCHT

Prijs € 20
ISBN 978 90 5672 657 7

XXXX

XXXX
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Prijs € 24,99
ISBN 978 90 5672 659 1

XXXX

Prijs € 24,99
ISBN 978 90 5672 658 4

23 NOVEMB ER 2021

CARMEN KOR N

En de wereld was jong
Drie families, drie steden,
één decennium
• Fantastische start van de nieuwe serie
• Een must-have voor alle Carmen Korn-fans
• Prachtig portret van het naoorlogse Europa
1 januari, 1950: een nieuw decennium is aangebroken.

DER SPIEGELBESTSELLER

Er wordt reikhalzend naar uitgekeken, want de oorlog
heeft diepe wonden achtergelaten. Het huis van Gerda en Heinrich Aldenhoven in Keulen barst uit zijn
voegen, maar Heinrichs kunstgalerie levert niet genoeg geld op om alle hongerige monden te voeden. In

MARKETING- EN

Hamburg verlangen Gerda’s vriendin Elisabeth en

P R- C A M PA G N E

haar man Kurt naar de terugkeer van schoonzoon Joa-

• Advertenties

chim. Is hij nog in leven? En Margarethe, geboren

• A2-posters en boekenleggers

Aldenhoven, is van Keulen naar San Remo verhuisd.

• Teaserboekjes

Het leven aan de zijde van haar Italiaanse echtgenoot

• Socialmediacampagne

lijkt zorgeloos, maar haar bemoeizieke schoonmoe-

• Bannercampagne

der kwelt haar. Hoe verschillend ze hun nieuwjaars-

• Uitgebreide pr-campagne

dag ook doorbrengen, ze vragen zich allemaal hetzelfde af: zullen onze oorlogswonden eindelijk helen? En
wat zal de toekomst ons brengen?

verschijnt 23 november 2021
uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm
omvang ca. 480 pagina’s

CARMEN KORN Carmen Korn (Düssel-

nur 302, vertaalde roman

dorf, 1952) werkte na haar studie als re-

oorspronkelijke titel Und die Welt war jung

© charlotte schreiber

dacteur voor de Stern. Ze is getrouwd

vertaling

en heeft twee volwassen kinderen. Van

prijs €24,99
isbn 978 90 5672 704 8

haar eerdere trilogie werden in Duits-

cap e-book € 13,99

land al meer dan twee miljoen exem-

isbn e-book 978 90 449 3336 9

plaren verkocht. En de wereld was jong

cap luisterboek € 15,99

is de start van haar nieuwe serie.

WEDEROPBOUW

JA R E N V I J F T I G

Olga Groenewoud

isbn luisterboek 978 90 461 7580 4

FA M I L I E R O M A N

H I STO R I S C H

B E STS E L L E R
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‘Ambitieus, overweldigend,

‘Aangrijpende debuutroman.

niet bang om de complexiteit

Huf verdoezelt nooit de wreedheden

van de tijd te erkennen en je

van het leven op de plantages, maar

gegarandeerd wakker

haar verhaal biedt een glimp van de

schudden; dit is verhalen

verlossende kracht van liefde te

vertellen op zijn best.’

midden van de onmenselijkheid.’

Stylist

The Sunday Times

‘Krachtig en overtuigend.

‘Dit is een liefdesverhaal van epische proporties

Beste historische fictie van

- een verboden relatie die steeds met verraad en

oktober 2020.’ The Times

gevaar wordt geconfronteerd.’ bbc Radio 2 Book Club

1 2 JA N UAR I 2022

TA M M Y E H U F

Een volmaakte
eenheid
Episch en waargebeurd verhaal over een verboden liefde,
opoffering en vrijheid

GENOMINEERD
VOOR DE
JHALAK PRIZE

• Gebaseerd op het leven van Tammye Hufs
betovergrootouders
• Voor de liefhebbers van Washington Black,
12 jaar slaaf en De waterdanser
•

bbc

Radio 2 Book Club choice

• 4,2  op Goodreads

MARKETING
• Leesexemplaren

In 1848 ontvlucht Henry O’Toole het door hongersnood geteisterde Ierland en vertrekt hij naar Ameri-

• (Gepersonaliseerde) posters
en boekenleggers

ka. Als rondtrekkende smid belandt hij op Jubilee

• Uitgebreide pr-campagne

Plantation in Virginia. Daar ontmoet hij Sarah, een

• Advertenties

tot slaaf gemaakte dienstmeid die lijdt onder de ge-

• Online campagne met

vaarlijke eisen en grillen van haar witte meesters, en

banners en lezersacties

haar plaats in de pikorde van de medeslaven moet
vinden. De aantrekkingskracht tussen Henry en Sarah is groot, maar ook gevaarlijk. Zal hun liefde sterk

verschijnt 12 januari 2022

genoeg zijn om de beperkingen van een maatschap-

uitvoering paperback met flappen,

pij, waarin hun relatie als illegaal en immoreel wordt

14 x 21,5 cm		
omvang ca. 352 pagina’s

gezien, te overwinnen?

nur

TAMMYE HUF is voormalig docent en
werkt nu als vertaler en auteur. Haar
korte verhalen zijn gepubliceerd in verschillende tijdschriften en bekroond.
Ze komt oorspronkelijk uit Amerika,
verhuisde naar Duitsland en vervolgens naar Engeland met haar gezin.

S L AV E R N I J

RACISME

LIEFDE

VRIJHEID

IDENTITEIT

302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel A More Perfect

Union
vertaling

Catalien van Paassen

prijs € 22,99
isbn 978 90 5672 700 0
cap e-book € 11,99
isbn e-book 978 449 90 3313 0		
cap luisterboek € 15,99
isbn luisterboek 978 90 461 7581 1
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Over De jongen die met wolken speelde:
‘Faggiani’s lyrische beschrijvingen voeren
je als lezer mee door Italië.’ Het Parool

‘Een ode aan de vriendschap en het

optimisme. Blij om nog eens zo’n roman te

lezen in coronatijd.’  Gazet van Antwerpen
‘Een warm en wonderlijk avontuur
vol spanning en humor.’ Zin

DWDD
BOEK VAN DE
MA AND

Prijs € 20,99
ISBN 978 90 5672 676 8
18

Prijs € 20,99
ISBN 978 90 5672 648 5

Prijs € 20,99
ISBN 978 90 5672 683 6

1 8 JA N UAR I 2022

F R A N CO FA G G I A N I

Soms zou ik de
wind willen zijn
Ontroerende roman over de
aardbeving van 2016 in Italië
• Toont het vermogen van de mens om zich
aan de wetten van de natuur aan te passen
• Beeldschone omschrijvingen van de
Italiaanse bergketen Monti della Laga
Francesca Capodiferro werkt voor de brandweer. Als
enige vrouw stuurt zij een team van alleen maar mannen aan en werkt ze twee keer zo hard om zich te bewijzen. In de nacht van 24 augustus vindt er een aardbeving plaats in en rondom het stadje Amatrice.
Francesca, die in haar eentje in de bergachtige omge-

MARKETING
• A2-posters en ansichtkaarten
• Advertenties

ving kampeert voor een routineklus, is binnen een

• Socialmediacampagne

uur ter plekke. Ze doet wat ze kan, verzamelt vrijwilli-

• Buzzcampagne

gers en zoekt naar de vermisten, tot er versterking

• Contentmarketingcampagne

van haar team uit Rome arriveert. Terwijl de ogen van
de wereld op Amatrice gericht zijn, besluit Francesca
om de kleine, omliggende dorpjes te helpen. Ze be-

met o.a. leesclubkit en achtergrondartikelen

gint aan een eenzame, moeilijke reis langs onbekende

verschijnt 18 januari 2022

plekken, waar de prachtige, machtige natuur zoveel

uitvoering paperback met flappen,

heeft verwoest.

14 x 21,5 cm		
omvang ca. 240 pagina’s
nur

FRANCO FAGGIANI woont in Milaan
en werkt als journalist. Hij is de auteur
van onder andere Het jaar dat Shizo
Kanakuri verdween (dwdd Boek van de
Maand) en De jongen die met wolken
speelde. Soms zou ik de wind willen zijn
is zijn nieuwste roman.

AARDBEVI NG

BRAN DWEER

302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Tutto il cielo che

serve
vertaling

Saskia Peterzon-Kotte

prijs € 20,99
isbn 978 90 5672 707 9
cap e-book € 12,99
isbn e-book 978 90 449 3344 4
cap luisterboek € 15,99
isbn luisterboek 978

N AT U U R

I TA L I Ë

E M OT I E

90 461 7582 8
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De schaduw van de wind

#1 van de Hebban 1000
de duizend mooiste boeken aller tijden

andere boeken van carlos ruiz zafón:

HET LAATSTE
BOEK VAN
CARLOS RUIZ
ZAFÓN

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

VERSC H IJ N I N GS DATUM 2 0 2 0

Jeanette, zeg me dat je wilt leven.
Gisteren zat ik foto’s te kijken van jou als kind.
Doortrokken met zout, gepaneerd met zand, lach je
je fietsenrekje bloot aan de rand van de oceaan, mijn
enige dochter. Een boek in je handen, want dat deed
je het liefst op het strand. Niet spelen, niet zwemmen,
niet keihard de golven in rennen. Je zat het liefst in
de schaduw te lezen.
uit :

Van vrouwen en zout

a.w. bruna uitgevers

standaard uitgeverij nv

Wibautstraat 133

Franklin Rooseveltplaats 12

1097 DN Amsterdam

2060 Antwerpen

vertegenwoordiger

verkoop binnendienst

Sandra van der Meeren

e besteldienst@standaarduitgeverij.be

t 06 200 103 27

t +32 3 285 72 00

e sandra.van.der.meeren@awbruna.nl
sales manager
e yves.debrauwer@standaarduitgeverij.be

Remko Polack

t +32 479 80 00 10

t 06 189 352 67
e remko.polack@awbruna.nl

accountmanager
e sven.robeyns@standaarduitgeverij.be

verkoop binnendienst

t +32 491 860 867

t 020 218 16 00

e ilse.trimborn@standaarduitgeverij.be

e verkoop@awbruna.nl

t +32 491 867 320

publiciteit

marketing & publiciteit

Milou Verbeke

e renee.scheepers@standaarduitgeverij.be

t 020 218 16 05

t +32 468 255 056

e milou.verbeke@awbruna.nl

A.W. Bruna Uitgevers – inclusief de

E mirjam.renting@awbruna.nl

imprints Uitgeverij Signatuur, Lev.,
Happinez, VIP en VI Boeken – is

Ellen van Veenendaal

aangesloten bij het Integraal fonds

t 020 218 16 35

van CB.

e ellen.van.veenendaal@awbruna.nl

Wijzigingen voorbehouden.
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on t w er p bi j ba r ba r a

T 020-218 16 30

| a m st er da m

Mirjam Renting

