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S H A RO N D O D UA OTO O

Ada’s plek

‘De manier waarop Otoo
persoonlijk en historisch

Een verrassende en prikkelende
roman over wat het betekent om
vrouw te zijn

lijden doorbreekt met deze
sprankelende en creatieve
vertelstructuur maakt van dit
boek een literair avontuur.’

DER SPIEGELBESTSELLER

• Een originele literaire feministische stem

wdr

• Brengt de maatschappelijke urgentie van
racisme en identiteit haarfijn over

‘Otoo verweeft moeiteloos

• In de traditie van Yaa Gyasi, Annie Proulx

het debat rond geroofde

en Virginia Woolf

kunst tijdens het
kolonialisme, de afrekening

Ada is niet één, maar vele vrouwen. Ze is een moeder

met het verleden, Brexit,

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

aan de Goudkust in 1459 die haar pasgeboren baby

racisme en de benarde

een gouden parelarmband geeft. De armband zal het

situatie van vrouwen door de

lot van andere Ada’s door de eeuwen heen bepalen. In

E N P R- C A M PA G N E
• Auteursbezoek o.v.b.
• Advertenties

1848 als ze een buitenechtelijke relatie krijgt met

eeuwen en over continenten

• Display- en socialmediacampagne

Charles Dickens. In 1945 als ze tot prostitutie wordt

heen. Alles is mogelijk in dit

• Ketenpromotie

gedwongen in een concentratiekamp. En in heden

boek, zelfs een beetje een

• A2-posters, baliedisplays en

daags Berlijn als ze zwanger is, een woning probeert

hoopvol einde.’

boekenleggers

te vinden en de armband opduikt bij een tentoon

• Leesclubkit

stelling.

Frankfurter Rundschau

Met beeldende taal, grote verbeeldingskracht en

verschijnt 22 maart 2022

humor laat Sharon Dodua Otoo zien wat het betekent

uitvoering paperback met flappen,

14 x 21,5 cm

om een vrouw te zijn door de eeuwen heen.

omvang ca. 272 pagina’s
nur 302, vertaalde roman

SHARON DODUA OTOO (1972, Lon-

oorspronkelijke titel Adas Raum

den) is auteur en politiek activist. Ze

vertaling

prijs €22,99

won in 2016 als eerste Britse en zwarte

isbn 978 90 5672 709 3

© ralf steinberger

auteur de prestigieuze Ingeborg-Bach-

cap e-book € 13,99

mann-Preis en schrijft in zowel het

isbn e-book 978 90 449 3346 8

Duits als het Engels. Ze woont met

cap luisterboek € 15,99

haar gezin in Berlijn.

KO LO N I A L I S M E

RACISME

E M A N C I PAT I E

Kris Lauwerys en Isabelle Schoepen

isbn luisterboek

FEMINISME

IDENTITEIT

978 90 461 7590 3
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‘Een bondige stijl,

‘Een onvervalst juweeltje.’

die diep tot de ziel

Huffington Post

doordringt […] Twee zussen,
zonder ouders, die

‘Je zal in de ban raken van

tegenslagen weten

de twee vrouwen, die de last

te overwinnen. Ook de

van de haat en liefde voor

andere personages wekt

dat dorpje in de Abruzzen

de schrijfster met tederheid

met zich meetorsen, het

en gevoel tot leven.’

dorp waar ze in armoede

Corriere della Sera

zijn opgegroeid en dat ze
allebei hebben verlaten.’
Il Foglio

D O N AT E L L A D I P I E T R A N T O N I O

Mijn zusje en de zee
‘Momenteel een van de
belangrijkste romanschrijvers
van Italië.’ D – la Repubblica
SHORTLIST
PREMIO STREGA
2021

• Bestseller in Italië
• Geschreven in een intieme en lyrische stijl
• Verschijnt in elf talen
• Voor liefhebbers van Raffaella Romagnolo
en Elena Ferrante

Een plots telefoontje dwingt een vrouw om gehaast te
vertrekken uit haar woonplaats Grenoble. Met de trein
reist ze langs verschillende kleine stations, die voor
bijflitsen, tot haar raampje gevuld wordt met de
Adriatische Zee. Ze is terug in haar geboorteland Ita
lië. Ze zal haar jongere zus na jaren weer zien, haar zus
die zo anders is dan zij. Vroeger waren ze onafscheide
lijk, later raakten ze eraan gewend elkaar uit het oog te
verliezen. Terug in Pescara wordt ze overspoeld door

MARKETING
• Socialmediacampagne
• Advertentie en leesfragment
in de Boekenkrant
• Crosspromotie
• (Gepersonaliseerd) pos -materiaal

de herinneringen aan hun chaotische relatie.
In een beeldende, poëtische stijl schetst Di Pietranto

verschijnt 1 maart 2022

nio in Mijn zusje en de zee een prachtig portret van de

uitvoering gebonden met stofomslag,

ambivalente band tussen twee zussen.
DONATELLA DI PIETRANTONIO (1963),
is kindertandarts van beroep. Haar
grote doorbraak kwam met Teruggeworpen, waarvoor ze onder andere de
Premio Campiello won. Haar nieuwste
roman Mijn zusje en de zee stond op de
shortlist van de Premio Strega 2021.
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ZUSSEN

FA M I L I E

I TA L I Ë

P R I J SW I N N A A R

12,5 x 20 cm
omvang ca. 244 pagina’s
nur 302, vertaalde roman
oorspronkelijke titel Borgo Sud
vertaling

Hilda Schraa

prijs € 21,99
isbn 978 90 5672 703 1
cap e-book € 11,99
isbn e-book 978 90 449 3324 6
cap luisterboek € 13,99
isbn luisterboek 978 90 461 7556 9
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Wie is de Astronaut?
Er is een man aangespoeld op een van de Nederlandse Waddeneilanden.
Hij weigert te praten en kan niet geïdentificeerd worden. Ziekenhuis
personeel geeft hem pen en papier in de hoop dat hij zijn naam opschrijft.
In plaats daarvan krabbelt hij A4’tjes vol met gedetailleerde tekeningen
van de planeten en hemellichamen uit ons zonnestelsel, allemaal
wetenschappelijk accuraat. Hij krijgt de bijnaam Astronaut.

Een baanbrekend
multidisciplinair project
In het project Astronaut komen een roman, een podcast, een
muziekalbum en een tv-serie samen. In deze media vertelt
Tomias Keno het verhaal van de Astronaut op verschillende
manieren en vanuit diverse perspectieven. Daarbij concen
treert hij zich vooral op de mensen om de Astronaut heen: wat
zien zij in hem, en waarom?

Beluister alvast de pilotaflevering van De zaak Astronaut
waarvoor Tomias Keno de Dutch Directors Guild-prijs
heeft gewonnen.
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5 APRIL 2022

TOM I A S K E N O

Astronaut
Een originele, frisse roman
over outsiders, projectie en
hokjesdenken
• Uniek transmediaal project in het
boekenlandschap
• De pilotaflevering van De zaak Astronaut was een
van de 10 nominaties voor de ntr Podcastprijs
• Luisterboek verrijkt met muziek

Als Angela tijdens een slapeloze nacht een onbekende
man van haar oprit probeert te jagen, slaat ze hem per

MARKETING

ongeluk met een schep. Hij ademt niet meer. Wie is

• Auteur beschikbaar voor

deze vreemdeling? Een dakloze, toevallige voorbij

interviews en evenementen

ganger of een asielzoeker uit het pasgeopende azc in

• Muzikale boekhandelstour

het dorp? Angela is radeloos. Wat moet ze doen? Uit

• Uitgebreide pr-campagne

paniek besluit ze de man te verbergen.

• Guerillamarketingcampagne
• Contentmarketing-

Tot Angela’s stomme verbazing zit de man de volgen
de ochtend aan haar keukentafel sterrenstelsels te te
kenen. Hij leeft, maar zegt geen woord. Ze schakelt de

campagne
• A1-/A2-posters en
baliedisplays

hulp in van haar geadopteerde zoon Rocko, een von
deling uit Nigeria die worstelt met zijn plek in het
dorp. Angela en Rocko willen koste wat kost achter
halen wie de zwijgende man is en waar hij vandaan
komt. Maar is er wel overal een antwoord op?

verschijnt 5 april 2022
uitvoering paperback met flappen,

14 x 21,5 cm
omvang ca. 272 pagina’s
nur 301, literaire roman
prijs € 21,99

TOMIAS KENO (1990) is schrijver, singer-songwriter en
scenarist. Hij publiceerde korte verhalen in Op Ruwe

© mariel kolmschot

Planken, De Optimist en deFusie. Astronaut is zijn eerste
roman.

O U TS I D E R S

isbn 978 90 5672 673 7
cap e-book € 11,99
isbn e-book 978 90 449 7970 1
cap luisterboek € 13,99
isbn luisterboek 978 90 461 7629 0

DORP

PROJ ECTI E

O U D E R- K I N D R E L AT I E
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JACQU ELI N E ROY

‘Een gewaagde roman –
verrassend en origineel.’

De dikke dame zingt

Bernardine Evaristo

Baanbrekende roman over de
rol van kleur en klasse in de
geestelijke gezondheidszorg
• Geïnspireerd op eigen ervaringen van de auteur
• Doorbreekt het taboe rondom mentale gezondheid
• Voor liefhebbers van Girl, Interrupted
• Inclusief prachtig autobiografisch essay
De veertigjarige Brits-Jamaicaanse Gloria, een luid

Jacqueline Roy

dwongen op een Londense psychiatrische afdeling.
Op een dag komt er een nieuwe patiënt binnen. Deze
andere zwarte vrouw, Merle, is angstig. Volgens het
personeel is Merle opgenomen vanwege een inzinking,
maar hun pogingen haar te helpen lijken Merle meer te
schaden dan te genezen. Gloria is de enige die Merle
echt ziet en tussen de twee vrouwen ontwikkelt zich
langzaam maar zeker een bijzondere vriendschap.
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• Advertenties
• Boekenleggers
• Display- en socialcampagne

heid creëert Roy een treffend portret van twee vrouwen

Publishers Weekly

die kracht vinden in hun gedeelde kwetsbaarheid,

verschijnt 12 april 2022

terwijl ze moeten navigeren door een systeem dat hen

uitvoering paperback met flappen,

14 x 21,5 cm

niet beschermt.

omvang ca. 272 pagina’s

JACQUELINE ROY werd als tiener opgenomen op een psychiatrische afde-

nur 302, vertaalde roman
oorspronkelijke titel The Fat Lady Sings
vertaling

ling. De dikke dame zingt is geïnspireerd op die ervaring. Na een studie
Engels en een master postkoloniale
Metropolitan University. Roy woont in Manchester.

XXXX

• Uitgebreide pr-campagne

met digitale animatie

literatuur werd Roy docent Engels aan de Manchester
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MARKETING

In deze ontroerende weergave van mentale gezond

© clare wright

Achteraf bekeken besef ik dat
het stilzwijgen een van de
schadelijkste aspecten was van
de geestelijke gezondheidszorg.
En het kwam op mij over alsof
het uitblijven van een discours
over opgenomen worden daar
een gevolg van was. Een roman
schrijven die marginalisatie,
het gebrek aan stemmen en,
impliciet, racisme aan de
kaak stelde, was voor mij de
effectiefste manier om dit
stilzwijgen te doorbreken.

ruchtige, vrolijke en zingende vrouw, woont noodge

‘Op bewonderenswaardige wijze
onderzoekt Roy de
gebeurtenissen die
hebben geleid tot de
opname van twee
vrouwen op een
psychiatrische afdeling,
die proberen te begrijpen
wat er met hun leven is
gebeurd en wat ervan
terecht zal komen.’

P SYC H I AT R I S C H E A F D E L I N G

JA R E N N E G E N T I G

Adiëlle Westercappel

prijs €22,99
isbn 978 90 5672 708 6
cap e-book € 11,99
isbn e-book 978 90 449 3345 1
cap luisterboek € 13,99
isbn luisterboek 978 90 461 7586 6

VRIENDSCHAP

L I T E R AT U U R
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10 MEI 2022

JOACHIM MEYERHOFF

Hamsters in je
hersenen
Wat doet een beroerte met je?
Prijs € 9,99
ISBN 978 90 5672 583 9

Prijs € 20,99
ISBN 978 90 5672 551 8

Prijs € 20,99
ISBN 978 90 5672 574 7

Prijs € 22,99
ISBN 978 90 5672 607 2

• #1 in Der Spiegel-bestsellerlijst
• Al meer dan 2,3 miljoen exemplaren van zijn
vorige titels verkocht in Duitsland
• Voor de lezers van Rinkeldekink

Over Hamsters in je hersenen:

• Meyerhoff is de meester van de tragikomedie

‘Je zou dit boek op recept

Joachim Meyerhoff is eenenvijftig als hij opeens een
beroerte krijgt. Van een man die midden in het leven

moeten kunnen krijgen.’

staat, verandert hij plotseling in een patiënt op de

Der Spiegel

intensive care.

‘Grappig en ontroerend

Meyerhoff gebruikt zijn spitsvondige observaties en
lichaam je (tijdelijk) in de steek laat. Hij vertelt over

over een voortijdige

de absurde incidenten en de ontmoetingen met

ontmoeting met zijn

• A2-posters en boekenleggers
• Teaserboekjes

humor om woorden te geven aan hoe het is als je

tegelijk vertelt Meyerhoff

MARKETING

• Display- en socialcampagne
• Crosspromotie
• Auteur is beschikbaar voor
interviews

medepatiënten, een indrukwekkende neurologe en

eigen dood.’ Welt am Sonntag

zelfs wilde hamsters. Zo probeert hij weer grip op zijn
leven te krijgen, maar als hij het ziekenhuis weer kan

uitvoering paperback met flappen,

verlaten, is niets meer wat het was.

‘Zijn vermogen om

verschijnt 10 mei 2022

14 x 21,5 cm
omvang ca. 320 pagina’s

genadeloos tegenover

nur 302, vertaalde roman

zichzelf en tegelijkertijd
kinderlijk enthousiast
te zijn over het leven

JOACHIM MEYERHOFF is een gelauwerd acteur en au-

oorspronkelijke titel Hamster im hinteren

teur van een reeks autobiografische romans waarvoor hij

Stromgebiet

vele prijzen won. Voor de eerste vier boeken samen

vertaling

ontving hij ook de Honorary Award van de Bavarian Book

en de waanzin ervan

Prize. Alle vijf de boeken werden tot nu bestsellers en twee

is inspirerend!’ Emotie
© ingo pertramer

ervan zijn genomineerd voor de Deutscher Buchpreis.

HUMOR

ZIEKTE

H E R ST E L

AU TO B I O G R A F I S C H

Jan Bert Kanon

prijs €22,99
isbn 978 90 5672 702 4
cap e-book € 11,99
isbn e-book 978 90 449 3320 8

ONTROEREND
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17 MEI 2022

‘Het afgelopen jaar heeft
ongelooflijke opschudding
en onrust gekend. Een jaar
waarin een wijdverbreid
gesprek over racisme,
dat al lang had moeten
plaatsvinden, gestart is.
Dit is een boek over waar
we ons nu bevinden, maar
het gaat ook over wie we
zijn geweest en hopen te
zijn in de toekomst.’

E S I E D U G YA N

In het licht
Van Europese schilderkunst tot
Black Panther: een vlijmscherpe
analyse van representatie van
zwarte mensen in kunst
• Draagt bij aan de maatschappelijke discussie
• Voor lezers van Zadie Smith en
Chimamanda Ngozi Adichie

Esi Edugyan
Als Esi Edugyan verschillende musea in Europa be
zoekt, loopt ze vol bewondering door verschillende
zalen. Alleen de portretkunst uit de achttiende en

wordt verfilmd als tv-serie

negentiende eeuw geeft haar een ongemakkelijk
gevoel. Na verloop van tijd begrijpt ze waarom: een
Zwart persoon wordt altijd in de marge afgebeeld. Als
tot slaaf gemaakte, bediende of dienstmeisje, maar
zelden als gewoon mens.

M A R K E T I N G - E N P R- C A M PA G N E
• Uitgebreide pr-campagne
• Auteur beschikbaar voor
interviews

Geschiedenis is een construct, waarbij er gekozen is
verhalen van bepaalde mensen centraal te stellen.
Maar waarom zetten we sommige verhalen buitenspel

• Socialmediacampagne
met video
• Crosspromotie

en mythologiseren we andere? Welke sociale en poli
tieke opvattingen bepalen onze herinneringen? Hoe
zijn Zwarte verhalen en Zwarte geschiedenis in de
Prijs € 22,99
ISBN 978 90 5672 632 4

kunst verbeeld? Edugyan onderzoekt schilderkunst,
film, literatuur en haar eigen ervaringen. Wat gebeurt
er als je de verhalen in de marge in het licht zet?

‘Een even gedurfde als
geslaagde kruising van
Beloved, 12 Years a Slave
en een 19e eeuwse

XXXX
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© tamara poppitt

avonturenroman. […]

verschijnt 17 mei 2022
uitvoering paperback met flappen,

14 x 21,5 cm, met fotokatern
omvang ca. 224 pagina’s
nur 320, algemene literaire non-fictie
oorspronkelijke titel Out of the Sun:

ESI EDUGYAN behaalde met haar meest recente roman,

On Race and Storytelling

Washington Black, de shortlist van de Booker Prize en won

vertaling

de Scotiabank Giller Prize 2018. In het licht is het resultaat
van de Massey Lectures 2021 voor

cbc

Radio. Ze woont in

Victoria, Canada, met haar man en twee kinderen.

Catalien van Paassen

prijs €23,99
isbn 978 90 5672 715 4
cap e-book € 11,99
isbn e-book 978 90 449 3381 9

Fantasievol en wijs.’
Het Parool over Washington Black

K U N ST

FILM

L I T E R AT U U R

GESCHIEDENIS

M A R G I N A L I S AT I E

R E P R E S E N TAT I E
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E LV I R A L I N D O

Open hart
‘Een schitterend, toegeeflijk
en genadeloos portret van
een vader. Rationeel en ont
roerend tegelijk.’ Il Foglio
• Literaire sensatie in Spanje: al meer dan
85.000 exemplaren verkocht
• Bekroond met ‘Beste Boek van het Jaar’ door
La Asociación de pequeñas Librerías de Madrid
• Almudena Grandes meets Claudia Durastanti

MARKETING

Over Open hart:

Open hart is gebaseerd op een familieverhaal. Het ver

• Advertenties

haal van Elvira’s vader, over hoe hij als negenjarige

• Online displaycampagne

jongen in de naoorlogse jaren door zijn moeder naar

• Crosspromotie

een kille en gewelddadige tante in Madrid werd ge

• Teaserboekjes

stuurd. Uiteindelijk vindt hij bij andere familieleden

• Auteur beschikbaar voor
interviews

een warm welkom, maar hij hield er een patholo

‘Haar meesterwerk... een radicale onderdompeling in

gische angst voor eenzaamheid aan over. Die ervaring

het hart van een vrouw die erin is geslaagd om zichzelf
te bevrijden van rancune en angst, en van de
vooroordelen die worden opgelegd door de patriarchale

vormde de gepassioneerde maar verwoestende liefde

verschijnt 7 juni 2022

tussen hem en Elvira’s moeder en ook zijn vader

uitvoering paperback met flappen,

schap. Elvira Lindo vertelt eerlijk en vanuit het hart

14 x 21,5 cm
omvang ca. 320 pagina’s

over hoe zij als dochter terugblikt op haar jeugd en

moraal van haar familie.’ El País

nur

probeert te begrijpen wat haar gevormd heeft.

302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel A corazón abierto
vertaling

‘Een geweldige roman die de invloed van familie en het

Irene van de Mheen
prijs € 22,99

verleden ontleedt.’ La Razon

16

cap e-book € 11,99

se auteur wier werk wereldwijd wordt uitgegeven. Naast

isbn e-book 978 90 449 3339 0

romans heeft ze ook kinderboeken en scenario’s geschre-

cap luisterboek € 15,99

ven. Tevens schrijft ze regelmatig voor de krant El País.
© iván giménez

Ignacio Martínez Pisón, Heraldo de Aragón

isbn 978 90 5672 705 5

ELVIRA LINDO (1962) is een bekende en gelauwerde Spaan-

‘Een amusant en ontroerend eerbetoon aan de
generatie van onze ouders.’

Arieke Kroes en

FA M I L I E

HUWELIJK

VERLIES

VA D E R- D O C H T E R R E L AT I E

isbn luisterboek 978 90 461 7573 6
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