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juni
Stephanie Schuster Wondervrouwen – Alles wat het hart begeert

juli 
Simonetta Agnello Hornby Bittere koffie

augustus
John Ironmonger Het jaar van de doejong
Octavia Butler Verbonden
Laura Imai Messina De telefooncel aan de rand van de wereld 
Laura Imai Messina De verborgen kleuren van het leven

september
Anne Cathrine Bomann Blauwe tonen 
Rebecca West Mary en Rose
Maxim Leo De held van station Friedrichstrasse

Wat als je plotseling, 
ongewild, een held wordt? 

Een hartverwarmend en humoristisch verhaal 
over een kleine leugen die uit de hand loopt



Wat als je plotseling, 
ongewild, een held wordt? 

Een hartverwarmend en humoristisch verhaal 
over een kleine leugen die uit de hand loopt



‘Leo beschrijft de 
“leugens van alledag” 

en de tegenstrijdigheden
van de ddr, waar mensen 

elke dag opnieuw mee 
te maken kregen, en doet 

dat op een heldere, 
humoristische en 

waarheidsgetrouwe 
manier.’ Julian Barnes

‘Het boek van Maxim Leo 
vormt een bijzondere 

combinatie van 
documentaire feitelijkheid  

en een scherpzinnige, 
invoelende en duidende blik. 
En het leest als een roman.’ 

Friesch Dagblad over Rode liefde. Een 

Oost-Duitse familiegeschiedenis

poster

ansichtkaarten

teaserboekjes

online-
campagne
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27 SEPTEMBER 2022

De held van station 
Friedrichstrasse
Wat als je opeens  
geschiedenis schrijft?

Wanneer de niet zo succesvolle videotheekeigenaar 

Michael Hartung bezoek krijgt van een journalist ver-

andert zijn leven op slag. Uit Stasi-rapporten zou blij-

ken dat Michael in 1983 als seinwachter verantwoor-

delijk moet zijn geweest voor een spectaculaire 

massavlucht uit de ddr, waarbij 127 mensen via stati-

on Friedrichstrasse in het Westen terechtkwamen. 

Michael ontkent aanvankelijk, maar na een behoorlij-

ke vergoeding en een paar biertjes is hij bereid om het 

verhaal te bevestigen. Hij is tenslotte nog nooit be-

langrijk geweest, nog nooit een held. Niet veel later 

voelt het leven, met alle media-aandacht, een boek-

contract en een verfilming, als een droom. Maar dan 

ontmoet hij Paula die als klein meisje in die trein zat. 

De twee worden verliefd en Michael moet kiezen tus-

sen de liefde of de leugen. 

verschijnt 27 september 2022

uitvoering paperback met flappen, 14 x 21,5 cm 

omvang ca. 256 pagina’s

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Der Held vom Bahnhof  

Friedrichstrasse

vertaling Jeannet Dekker

 prijs € 21,99

isbn 978 90 5672 724 6

 cap e-book € 12,99

isbn e-book 978 90 449 3414 4

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7695 5

• Bestsellerauteur in Duitsland

• Voor de liefhebbers van Jonas Jonasson  

en Fredrik Backman

• Interessante inkijk in geschiedschrijving 

M A X I M  L E O

MAXIM LEO (Oost-Berlijn, 1970) werd 

opgeleid tot chemisch laborant, stu-

deerde politieke wetenschap en werd 

journalist en schrijver. Voor zijn werk 

heeft hij al vele prijzen ontvangen, 

waaronder de Theodor-Wolff-Preis en 

de European Book Prize.©
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MA R K E TI N G

• Auteursbezoek

• Advertenties

• POS-materiaal: A1- en A2 posters, 

boekenleggers, ansichtkaarten

• Teaserboekjes incl. extra's

• Ketenpromotie

• Uitgebreide online teasercampagne 

• SEO- en socialmediacampagne

• Joint Promotion (o.v.b.)



X X X X  X X X X  X X X X  X X X X

‘Hornby verrijkt haar 
verhalen met tastbare  

details over eten, mode en 
meubels. Haar taal is zo  

weelderig, haar heldinnen  
zo vastberaden, en het  

landschap dat ze schildert  
zo uitnodigend, dat het  

makkelijk is om je onder te 
dompelen in de charme van  
deze door en door Italiaanse 

historische roman.’  
Publishers Weekly

‘Een heerlijk boek: 
fantastische beelden, 

families en tegenstrijdige 
passies.’ The Guardian 

‘Indrukwekkende  
schrijfstijl en een  
fantastisch plot.’  

The Washington Post 
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5S I C I L I Ë  H I STO R I S C H  F E M I N I S M E  FA S C I S M E  KO LO N I Ë N

Bittere koffie
Een groots fresco van  
Sicilië tijdens het begin  
van de twintigste eeuw 

Aan het begin van de twintigste eeuw groeit Maria op 

op Sicilië. Haar ouders zijn liberaal en voeden Maria 

op tot een onafhankelijke persoonlijkheid. Maar als 

de rijke, veel oudere Pietro Sala om Maria’s hand 

vraagt, zegt ze ja – uit een mengeling van nieuwsgie-

righeid en rede.

Maar als Pietro in zijn gokverslaving vervalt, reali-

seert Maria dat haar hart bij Giosuè ligt, die ze al jaren 

kent. Het is het begin van twintig jaar geheime liefde, 

die steeds gevaarlijker wordt. In een turbulente poli-

tieke tijd en een wereld vol armoede, maffia en cor-

rupte elite, probeert Maria zichzelf moedig van de 

slaafse ondergeschiktheid, waarin de Siciliaanse 

vrouwen werden gedwongen te leven, te bevrijden.

• Bestseller in Italië: meer dan  

300.000 exemplaren verkocht

• Historische details over twee wereld oorlogen, 

emigratie en armoede 

• Elegant geschreven, vol Italiaanse couleur locale

S I M O N E T TA  A G N E L LO  H O R N B Y

SIMONETTA AGNELLO HORNBY (1945) werd geboren in 

Palermo en woont sinds 1972 in Londen, waar zij haar eigen 

advocatenkantoor opende, gespecialiseerd in kinder-

recht. Sinds 2002 schrijft zij romans waarvan er meer dan 

een miljoen verkocht werden in Italië. Voor haar verdien-

ste als auteur werd haar in 2016 de eer van de Orde van de 

Ster van Italië verleend. 

verschijnt 5 juli 2022

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 384 pagina’s

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Caffè amaro

vertaling Hilda Schraa

 prijs € 25,99 

isbn 978 90 5762 714 7

 cap e-book € 12,99

isbn e-book 978 90 449 3380 2

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7627 6

MA R K E TI N G

• A1- en A2-posters

• Digitaal promotiemateriaal

• Advertenties en winacties

• Socialmediacampagne

• Interviews en recensies

• Crosspromotie in Italiaanse romans

5 J U LI  2022



OCTAVIA BUTLER (1947-2006) was een wereldberoemde 

Amerikaanse schrijver van vele baanbrekende romans.  

Haar grote doorbraak kwam in 1979 met Kindred - Verbon-

den. Ze was een pionier: met haar boeken veranderde ze 

in de vroege jaren zeventig de sciencefictionwereld die op 

dat moment gedomineerd werd door witte mannelijke 

auteurs. Butlers dystopische romans onderzoeken thema’s 

als zwart onrecht, vrouwenrechten, de opwarming van de 

aarde en politieke ongelijkheid. Ze werd onder andere on-

derscheiden met een MacArthur Genius Grant en pen 

West Lifetime Achievement Award. Recentelijk wordt 

haar werk over de hele wereld heruitgegeven. Ook is  

Kindred onlangs verschenen in stripvorm en wordt het 

boek momenteel verfilmd door Disney fx.

‘Haar levensechte, vaak 
verontrustende romans 

onderzoeken diepgaande 
onderwerpen als racisme, 
gender, macht en wat het 
betekent om mens te zijn.’  

The New York Times 

‘Zenuwslopend vooruitziend  
en wijs.’ Yaa Gyasi, auteur van

Weg van huis

‘Er is altijd een geschikt  
Butler-boek voor onze tijd.’

The Atlantic

©
 a

li
ce

 a
rn

o
ld



S L AV E R N I J  T I J D R E I Z E N  L I T E R ATU U R  M A RY L A N D  K L A S S I E K E R

Verbonden
Het iconische meesterwerk van 
Octavia Butler nu voor het eerst 
in het Nederlands 

Na haar 26e verjaardag te hebben gevierd in Califor-

nië in 1976, belandt Dana plots op onverklaarbare  

wijze op een plantage in Maryland. Het is 1815. Omdat 

ze Zwart is, wordt Dana er als een tot slaaf gemaakte 

vrouw beschouwd.

In Maryland ontmoet ze Rufus voor het eerst: hij  

ligt in het water en als Dana niet ingrijpt, zal hij ver-

drinken. Ze redt zijn leven en dat zal keer op keer  

gebeuren. Geen van beiden begrijpt Rufus’ macht om 

haar op te roepen als hij in gevaar is, noch de beteke-

nis van de banden die hen binden. Hoe vaker Dana 

hem redt, hoe meer ze zich ervan bewust is dat haar 

eigen leven misschien voorbij zal zijn, voordat het 

zelfs nog maar is begonnen. 

Dit is het buitengewone verhaal van twee mensen;  

verbonden door bloed, gescheiden door zoveel meer 

dan de tijd.

• Inclusief een essay van Patricia Kaersenhout

• Wordt wereldwijd heruitgegeven

• Verfilming door Disney fx

• Met een voorwoord van Ayò. bámi Adébáyò.

O C TAV I A  B U T L E R

verschijnt 23 augustus 2022

uitvoering gebonden omplakte band,  

14 x 21,5 cm 

omvang ca. 400 pagina’s

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Kindred

vertaling Ine Willems

 prijs € 25,99 

isbn 978 90 5672 710 9

 cap e-book € 14,99

isbn e-book 978 90 449 3347 5

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7591 0

MA R K E TI N G

• A2-posters en baliedisplays

• Socialmediacampagne

• Samenwerking met Disney (o.v.b.)

• Leesclub i.s.m Hebban

• Avond met Neverending Stories | 

Female Future Writing

23 AUGUSTUS 2022

7

1 MILJOEN
EXEMPLAREN

VERKOCHT
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Over De vele levens van  
Heloise Starchild:

‘Rasverteller John Ironmonger 
slaagt er in De vele levens van 
Heloise Starchild in om meer  

dan twee eeuwen geschiedenis  
in één avontuurlijke, speelse  

roman te stoppen.’  Knack 

‘Een knappe, spannende roman.’  
NRC Handelsblad

‘Innemend, spannend en 
overtuigend. Zowel de personages 
als de gebeurtenissen komen met 

bijzonder veel elan tot leven en  
er is zelfs ruimte voor een enkele 

knipoog naar de lezer.’ Tzum

Prijs € 23,99
ISBN 978 90 5672 681 2

Prijs € 24,99
ISBN 978 90 5672 685 0

Etalagewedstrijd 

Richt uw etalage (of een mooie  

plek in uw boekhandel) in met de 

boeken van Ironmonger en maak 

kans op een verrassingsprijs! 

Vraag uw vertegenwoordiger naar 

de voorwaarden. 



9M E N S H E I D  K L I M A AT  AC TU E E L  FA N TA S I EVO L  B I O D I V E R S I T E I T

Het jaar van  
de doejong
Voor iedereen die om onze 
wereld geeft

Toby Markham, 60, succesvol zakenman, wordt na 

een reis in zijn privéjet naar de Franse Alpen wakker 

in een onbekende ruimte. Waar is hij en hoe is hij hier 

terechtgekomen? Het lijkt wel een ziekenhuis. Hij 

wordt omringd door een groep merkwaardige men-

sen met vreemde namen, die hem verantwoordelijk 

houden voor een groot aantal onuitsprekelijke misda-

den. Voor iets waarvan hij niet weet of hij het gedaan 

heeft en erger: voor iets wat nooit meer ongedaan kan 

worden gemaakt. En wat hebben de steenarend, het 

schubdier en de doejong, die vriendelijke zeekoe, er-

mee te maken?

Het jaar van de doejong vertelt spannend en ontroerend 

over de schoonheid en diversiteit van de aarde en de 

bedreiging ervan. Een rijke, fantasievolle, lichte stem 

over de pijnlijke vraagstukken van deze tijd. 

J O H N  I R O N M O N G E R

verschijnt 16 augustus 2022

uitvoering gebonden omplakte band, 

12,5 x 20 cm

omvang ca. 128 pagina’s

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel The Year  

of the Dugong

vertaling Robert Neugarten

 prijs € 18,99

isbn 978 90 5762 728 4

 cap e-book € 9,99

isbn e-book 978 90 449 3427 4

 cap luisterboek € 11,99

isbn luisterboek 978 90 461 7711 2

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 geschre-

ven. Eerder schreef hij het boek De dag dat de walvis 

kwam, dat door vele lezers in hun hart werd gesloten.

• Boekhandelsfavoriet

• Verscheen ter ere van de vn-klimaatconferentie 

2021 (cop26) 

• Hoopvolle boodschap over klimaat verandering

16 AUGUSTUS 2022

MA R K E TI N G

• Advertenties

• A2-posters & plafond-

hangers

• Crosspromotie

• Auteur beschikbaar voor 

interviews



Net als haar landgenoot Carmen Korn komt Stephanie Schuster met een Duitse bestsel-

lertrilogie: ‘Wondervrouwen’, over de levens van vier vrouwen tijdens de economische bloei 

van de jaren vijftig, de hippietijd van de jaren zestig en de Olympische Spelen van 1972. 

Prachtig geschreven boeken in een heerlijke stijl, met een unieke setting: de kleine kruide-

nierswinkel van Luise Dahlmann in Starnberg tijdens de economische bloei van de jaren 

vijftig, de hippietijd van de jaren zestig en de Olympische Spelen van 1972.

Wondervrouwen
De nieuwe bestsellertrilogie uit Duitsland

In Duitsland al meer dan 150.000 exemplaren verkocht. 
Nu aan Nederland en Vlaanderen de eer.

DER SPIEGEL-
BESTSELLERS



Herfst 1953

‘Yip, Yip,’ riep juffrouw Knaup, zette de toonarm op de grammofoonplaat en knipte met 

haar vingers. De andere vrouwen vielen in, klapten op de maat van de muziek en algauw 

schudde het winkeltje op zijn grondvesten. De scheplepels boven de toonbank wiegden, de 

potten en flessen in de schappen rinkelden, de ham aan het touw zwaaide heen en weer en 

zelfs de ingelegde haringen trilden mee in hun potten. Met hun blote voeten in washandjes 

gestoken gleden de vrouwen op de muziek over het linoleum. Het slagwerk gaf de maat aan, 

een gitaar gonsde de melodie en een zanger vroeg een zekere Josephine hem te beloven dat 

ze deze nacht de zijne zou worden. Meer verstond Luise niet van het liedje, hoewel ze vrij 

behoorlijk Engels kende, maar de gymnastiekoefeningen die ze moesten nadoen vergden al 

haar concentratie. Armen omhoog, dan naar opzij uitstrekken. Maar nergens tegen aansto-

ten, of iets omvertrekken of omgooien. Ze hield haar hart vast vanwege haar winkel. Na-

tuurlijk was het hier krapper bemeten dan in de parochiezaal. Ze had dan wel geprobeerd 

om voor het gymnastiekuurtje zo veel mogelijk ruimte te maken, maar in de grote vitrine-

kast in het midden, het pronkstuk uit de meubelverzameling van haar schoonmoeder, had 

geen millimeter beweging gezeten. Geen wonder, hij was van massief gemarmerd hout en 

bovendien ook nog helemaal gevuld met allerhande koopwaar. Dus schuifelden ze om de 

kolos heen alsof ze de polonaise deden. Rond en rond. De vrouwen botsten tegen elkaar op, 

schoven elkaar opzij, grimasten vrolijk naar elkaar.
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poster

ansichtkaarten

teaserboekjes

backcards

buttons

stickers

onlinecampagne

boekenleggers



STEPHANIE SCHUSTER (1967) illustreerde 

jarenlang boeken van andere auteurs, voor-

dat ze zelf begon te schrijven.  Ze woont 

met haar gezin aan de Starnberger See in 

Beieren. Haar bestsellerserie, de Wonder-

vrouwen-trilogie, speelt zich hier af. Schus-

ter verbeeldt het lot van vier indrukwek-

kende vrouwen in een panorama dat zich 

uitstrekt van de jaren vijftig tot zeventig in 

Duitsland. 

•  De trilogie stond in Duitsland wekenlang in 
de bestsellerlijst: er zijn al meer dan 150.000 
exemplaren verkocht 

•  Fijne setting; een kleine kruidenierswinkel 
in het schilderachtige Starnberg

•  Voor liefhebbers van Carmen Korn
•  Feelgoodpageturner om in één ruk  

uit te lezen
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MA R K E TI N G CAM PAG N E:

• Advertenties in landelijke media

• POS-materiaal: Posters, ansichtkaarten, 

backcards, stickers en buttons

• Teaserboekjes

• Socialmediacampagne

• Ketenpromotie

• Uitgebreide pr-campagne



E M A N C I PAT I E  O N D E R N E M E R S C H A P  H I STO R I S C H  V R O U W E N  V R I E N D S C H A P

Wondervrouwen – 
Alles wat het hart 
begeert 
Vier vrouwen vol 
dromen ontmoeten 
elkaar in het pittoreske 
Starnberg in Beieren 

S T E P H A N I E  S C H U S T E R

Luise Dahlmann droomt van haar eigen kleine kruide-

nierswinkel. Het is 1953 en daar zou na jaren van 

schaarste alles wat je verlangt weer te koop moeten 

zijn. Ze ziet het al voor zich: de lange toonbank met 

grote snoeppotten erop, een koelsysteem voor verse 

producten, nylonkousen, boterkoekjes, verse brood-

jes op zondag. En het mooiste van alles: eindelijk onaf-

hankelijk zijn. Drie vrouwen zal Luise daar steeds weer 

ontmoeten: Annabel von Thaler, de rijke dokters-

vrouw van hiernaast, de jonge student-verpleegkun-

dige Helga Knaup en Marie Wagner die uit Pruisen is 

gevlucht. Nu er een nieuwe tijd is aangebroken, heb-

ben ze allemaal één gemeenschappelijke wens: einde-

lijk weer gelukkig zijn.

Dit is het eerste deel van de succesvolle Wondervrou-

wen-trilogie: drie romans over het leven van vier vrou-

wen, van de economische bloei in het midden van de 

jaren vijftig tot de Olympische Spelen van 1972.

21  J U N I  2022

verschijnt 21 juni 2022

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 448 pagina’s

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Wunderfrauen –  

Alles, was das Herz begehrt

vertaling Davida van Dijke

 prijs € 20,-

isbn 978 90 5672 712 3

 cap e-book€ 12,99

isbn e-book 978 90 449 3351 2

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7601 6

14

ter kennis-
making 

€ 20,-



In 1972, tijdens de Olympische Spelen in München, 

vecht Luise met man en macht voor haar kleine kruide-

nierswinkel in Starnberg, die ten onder dreigt te gaan 

door de grote supermarkten. Bovendien moet ze nu toe-

geven dat haar huwelijk definitief voorbij is. Met de 

nieuwe echtscheidingswet wacht haar een monsterlijke 

stap. Haar drie vrienden steunen haar in deze roerige tij-

den: Helga, die droomt van haar eigen dokterspraktijk, 

Marie, die al haar energie in haar manege steekt, en An-

nabel, die eindelijk het verleden van haar familie onder 

ogen ziet. 

Aan het begin van de Swinging Sixties is er veel te doen 

in het winkeltje van Luise Dahlmann, haar trots. De 

schappen zijn tot de rand gevuld met verse producten 

uit de omgeving en lekkernijen van over de hele wereld. 

Luise probeert de concurrentie bij te benen. Drie vrou-

wen staan aan haar zijde in dit beweeglijke decennium: 

de alleenstaande ouder Helga, die als arts werkt, haar 

schoonzus Marie, die nu vier kinderen heeft, en Anna-

bel, wier gezin uiteen dreigt te vallen. De afgelopen ja-

ren heeft het leven de vier vrouwen dichter bij elkaar 

gebracht dan ze dachten.

J U N I  2023

J U N I  2024

€ 24,99

€ 24,99



‘Pareltje.’ Libelle

‘Een must-read. Messina schrijft op een manier die doet 
denken aan Kazuo Ishiguro. Ze beschrijft rouw en verdriet, 
maar geeft de lezer een spoor van broodkruimels richting 
toekomstig geluk.’ Kirkus Reviews

‘Een ontroerende en hartverwarmende ontleding van rouw 
en de kleine, wonderbaarlijke momenten die de mens 
overtuigen om weer vooruit te kijken.’ The Sunday Times 

‘Adembenemende roman over een vrouw die haar moeder 
en dochtertje verloor tijdens de tsunami van 2011.’ Vriendin

‘Wondermooi.’ Zin

‘Een treffende, sfeervolle roman over liefde, het accepteren 
van verlies en het herstel van de mens.’ Daily Mail

‘Een verhaal over hoop, dat verbeten blijft bestaan wanneer 
al het andere verloren is. Messina laat ons zien dat kleine 
dingen, zoals een kop thee of een uitgestrekte hand, ons 
hoop kunnen bieden bij tragische gebeurtenissen, zoals een 
aardbeving of het verlies van een kind. Een bijzondere haiku 
van het hart.’ The Times 
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De telefooncel aan de 
rand van de wereld
Internationale bestseller:  
verkocht aan 21 landen

Wanneer Yui bij de tsunami van 2011 haar moeder en 

haar dochtertje verliest, markeert ze het verstrijken 

van de tijd vanaf die datum: alles is relatief in het licht 

van 11 maart 2011, de dag dat de tsunami Japan uit el-

kaar scheurde. Terwijl ze worstelt met haar verdriet, 

hoort ze het verhaal van een oude man die een kapotte 

telefooncel in zijn tuin heeft gezet. Daar vinden dege-

nen die dierbaren hebben verloren de kracht om met 

hen te praten en beginnen ze hun verdriet te verwer-

ken. Het nieuws over de telefooncel verspreidt zich en 

mensen reizen er van kilometers ver naar toe. Ook 

Yui. Eenmaal daar durft ze de telefoon niet op te pak-

ken, maar ze blijft terugkomen. Dan ontmoet ze Ta-

keshi, een weduwnaar wiens dochtertje niet meer 

heeft gepraat sinds het overlijden van haar moeder.

verschijnt 30 augustus 2022

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 288 pagina’s 

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Quel che affidiamo  

al vento

vertaling Saskia Peterzon-Kotte

 prijs € 14,99

isbn 978 90 5672 730 7

 cap e-book € 9,99

isbn e-book 978 90 449 3430 4

 cap luisterboek € 13,99

isbn luisterboek 978 90 461 7431 9

eerder verschenen als Dingen die we  

toevertrouwen aan de wind

L A U R A  I M A I  M E S S I N A

JA PA N  M I D P R I C E  WA A R G E B E U R D  H A RT V E RWA R M E N D  R O U W

30 AUGUSTUS 2022

•  Geïnspireerd door een echte telefooncel in  

Japan, een bedevaartsoord sinds de tsunami  

van 2011

•  Over verdriet, rouw en de vreugde van overleven

•  Genomineerd voor de Premio Strega, film-  

en tv-rechten verkocht

€ 14,99



‘Ik zou willen dat we samen in een kleur 
woonden,’ mompelde Aoi, en hij strekte 
zijn arm uit onder Mio’s nek. ‘Een kleur 
waarin we konden schuilen als alles 
verkeerd loopt.’
uit: De verborgen kleuren van het leven
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De verborgen kleuren 
van het leven
De een ziet duizenden kleuren,  
de ander is kleurenblind

Mio heeft een bijzondere gave: zij ziet alle kleuren, 

alle schakeringen en nuances. Middernachtzwart met 

een vleugje maan, indigo dat naar bosbes ruikt, geel 

van een rijpe perzik vlak voordat hij geplukt wordt. In 

het naaiatelier van haar ouders voor bruidskimono’s 

raakt ze steeds bedrevener in het aanraden van de 

juiste kleur voor de mooiste dag in het leven. Aio’s 

wereld is er juist een van stilte. Hij begeleidt mensen 

bij het afscheid van een dierbare. Dat hij kleurenblind 

is maakt zijn werk en leven soms lastig. Als hij de 

hulp van Mio inroept, worden ze verliefd. Maar Aio is 

niet helemaal eerlijk over hun ontmoeting.

•  Inkijkje in de Japanse cultuur, zoals de  

rituelen bij bruiloften en uitvaarten

•  Messina schrijft met oog voor detail en emotie

•  Een grootstedelijk sprookje dat de lezer betovert

L A U R A  I M A I  M E S S I N A 

verschijnt 30 augustus 2022

uitvoering gebonden omplakte band,  

14 x 21,5 cm

omvang ca. 288 pagina’s

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Le vite nascoste dei colori

vertaling Saskia Peterzon-Kotte

 prijs €23,99

isbn 978 90 5672 713 0

 cap e-book €12,99

isbn e-book 978 90 449 3366 6

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7612 2

LAURA IMAI MESSINA woont al vijftien jaar in Japan, 

met haar Japanse echtgenoot en twee kinderen. Haar gro-

te doorbraak was De telefooncel aan de rand van de wereld, 

dat op nummer één in de Italiaanse bestsellerlijst stond 

en werd genomineerd voor de Premio Strega. De vertaal-

rechten werden aan meer dan 21 landen verkocht en ook 

de tv- en filmrechten zijn verkocht. De verborgen kleuren 

van het leven is haar nieuwste roman. 

30 AUGUSTUS 2022

MA R K E TI N G

• A2-poster en boekenleggers

• Advertenties in dagbladen 

en tijdschriften

• Uitgebreide pr-campagne

• Interviews met auteur

• Socialmediacampagne met 

video

• Crosspromotie
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Prijs € 25,99
ISBN 978 90 5672 696 6

‘Wie de afgelopen jaren 
de boeken van Jane 

Gardam en Elizabeth 
Jane Howard heeft 

omarmd, krijgt er met 
Rebecca West een 

nieuwe Engelse 
vriendin bij.’ VPRO Gids

‘Een buitengewone  
en bijzonder eerlijke 

schrijver.’ The New York Times

‘Rijk, genereus en 
troostend.’ The Observer

‘Rebecca Wests pen  
was net zo helder als  

de mijne, maar wilder.’ 
George Bernard Shaw

Prijs € 25,99
ISBN 978 90 5672 694 2

VERSCHIJNT
APRIL 2023
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Mary en Rose
Een nieuw tijdperk voor de 
zusjes Aubrey breekt aan 

R E B E C C A  W E S T

Moeder Clare heeft door een slimmigheid wat geld 

verdiend en de familie Aubrey geniet nu van kleine 

luxes. De kinderen zijn opgegroeid tot tieners: de 

tweeling Mary en Rose zit op een muziekacademie in 

Londen en ontdekt een wereld aan muziekleraren en 

concertzalen, maar ervaart ook de onromantische 

hardheid van het leven als professioneel pianist. Hun 

broer, Richard Quin, lijkt voorbestemd voor literaire 

grootsheid in Oxford. Hun oudere zus Cordelia heeft 

haar artistieke ambities opgegeven om te trouwen en 

nicht Rosamund werkt als verpleegkundige. Maar als 

de Eerste Wereldoorlog uitbreekt en zijn donkere 

schaduw over de wereld werpt, worden alle zwaarbe-

vochten zekerheden van de familie Aubrey aan het 

wankelen gebracht. 

• Het tweede deel in de Aubrey-trilogie

• Voor liefhebbers van Elizabeth Jane Howard  

en Louisa May-Alcott

• West laat betoverend zien wat het betekent  

om een familie te zijn

verschijnt 13 september 2022

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm 

omvang ca. 416 pagina’s

nur 302, vertaalde roman 

oorspronkelijke titel This Real Night

vertaling Anke ten Doeschate en  

René van Veen

 prijs € 25,99

isbn 978 90 5672 695 9

 cap e-book € 14,99

isbn e-book 978 90 449 3294 2

 cap luisterboek € 17,99

isbn luisterboek 978 90 461 7712 9

FA M I L I E  E N G E L A N D  M U Z I E K  K L A S S I E K E R  E E R ST E  W E R E L D O O R LO G

MA R K E TI N G

• A1- en A2-posters en  

boekenleggers

• Advertenties

• Bannercampagne op Trouw.nl

• Socialmediacampagne

• Ketenpromotie

13  SEPTEMBER 2022

REBECCA WEST (1892-1983) was een bekroond roman-

schrijver, essayist en recensent. De familie Aubrey, het  

eerste deel in de Aubrey-trilogie, is haar bekendste werk. 

Haar leven, vol literaire grootheden, gedurfde kritiek en  

experimentele journalistiek, maakt haar tot een van de 

meest fascinerende en controversiële stemmen van de 

twintigste eeuw.
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‘Een zeer goed 
geschreven roman die 

hedendaagse en 
relevante thema’s  

over rouwproces en 
medicatie behandelt. 

Een echte pageturner.’  
Library Book Report

‘Een bijzondere 
roman die gaat over  
hoeveel iemand van 

zichzelf verliest  
wanneer hij een 
ander verliest.’  
Dagbladet Information

Over Agathe:

‘Charmant kleinood. Bomann raakt in haar 
verhaal op delicate manier de essentie van 
verbinding, levensvreugde, eenzaamheid en 
ouder worden.’ Susan Smit

‘Bomann bewijst dat een krachtig verhaal 
weinig volume nodigt heeft.’ Zin

‘Teder, wijs verhaal over liefde, eenzaamheid 
en kwetsbaarheid.’ Margriet

Prijs €14,99
ISBN 978 90 5672 618 8
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Blauwe tonen 
Wat als er een pil bestaat om  
langdurige rouw te genezen?

Het hart van Elizabeth is gebroken als haar zoontje 

overlijdt aan een ernstige hartafwijking. Een aantal 

jaar later ontwikkelt het farmaceutische bedrijf waar 

ze werkt als eerste ter wereld een pil om langdurige 

rouw en verdriet te genezen. Professor Thorsten 

Gjeldsted, die de werking ervan onderzoekt aan de 

universiteit van Aarhus, denkt dat de data gemanipu-

leerd worden om een nare bijwerking van het medi-

cijn te maskeren. Samen met twee studenten probeert 

hij te achterhalen wie erachter zit en wat er aan de 

hand is. 

Blauwe tonen is een intrigerende roman over hoe ver 

we gaan om verdriet, de pijn die we voor liefde betalen, 

te vermijden.

• Indringende roman over rouw en liefde

• Actueel en urgent gegeven: de rol van medische 

bedrijven in onze maatschappij 

• Van de auteur van Agathe, dat aan meer dan  

29 landen werd verkocht

A N N E  C AT H R I N E  B O M A N N
 

verschijnt 6 september 2022

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 256 pagina’s

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Blå Toner

vertaling Ingrid Hilwerda en Janke Klok

 prijs €22,99

isbn 978 90 5672 720 8

 cap e-book €12,99

isbn e-book 978 90 449 3416 8

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7643 6

ANNE CATHRINE BOMANN is auteur, 

psychologe en voormalig twaalfvoudig 

kampioen tafeltennis. Haar debuut-

roman Agathe werd aan 29 landen ver-

kocht, een internationale bestseller en 

bekroond met verschillende prijzen. Blauwe tonen is haar 

tweede roman.

MA R K E TI N G

• Uitgebreide pr-campagne

• Advertentie in Psychologie 

Magazine

• A2-posters

• Socialmediacampagne

• Leesclubkit

©
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6 SEPTEMBER 2022

‘Een zeer goed 
geschreven roman die 

hedendaagse en 
relevante thema’s  

over rouwproces en 
medicatie behandelt. 

Een echte pageturner.’  
Library Book Report

‘Een bijzondere 
roman die gaat over  
hoeveel iemand van 

zichzelf verliest  
wanneer hij een 
ander verliest.’  
Dagbladet Information

L I E F D E  R O U W  R E L AT I E S  E E N Z A A M H E I D  W E T E N S C H A P



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
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standaard uitgeverij nv

Franklin Rooseveltplaats 12

2060 Antwerpen

verkoop binnendienst

e besteldienst@standaarduitgeverij.be

t +32 3 285 72 00

sales manager

e yves.debrauwer@standaarduitgeverij.be

t +32 479 80 00 10

accountmanager

e sven.robeyns@standaarduitgeverij.be

t +32 491 860 867

e ilse.trimborn@standaarduitgeverij.be

t +32 491 867 320

marketing & publiciteit

e pers@standaarduitgeverij.be

t +32 3 285 72 00

a.w. bruna uitgevers

Wibautstraat 133

1097 DN Amsterdam

vertegenwoordiger

Sandra van der Meeren

t 06 200 103 27

e sandra.van.der.meeren@awbruna.nl

Remko Polack

t 06 189 352 67 

e remko.polack@awbruna.nl

verkoop binnendienst

t 020 218 16 00

e verkoop@awbruna.nl

publiciteit

Ellen van Veenendaal

t 020 218 16 35

e ellen.van.veenendaal@awbruna.nl 

Renée Scheepers

T 020-218 16 30

E renee.scheepers@awbruna.nl

Steffie Henderson

t 020 -218 16 05

e steffie.henderson@awbruna.nl

A.W. Bruna Uitgevers – inclusief de  

imprints Uitgeverij Signatuur, Lev.,  

Happinez, VIP en VI Boeken – is  

aangesloten bij het Integraal fonds  

van CB.

Wijzigingen voorbehouden.
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