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‘Dit boek. Dit epische, gestoorde, 
schokkende, mindblowing, heftige, 

tedere, hartverscheurende boek 
is een van de beste boeken die ik 

ooit heb gelezen.’

BOOKER PRIZE-WINNAAR MARLON JAMES
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• Posters

• Boekenleggers
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DEEPTI KAPOOR werd geboren in Uttar 

Pradesh en werkte geruime tijd als 

journalist in New Delhi. Later verhuisde 

ze naar Goa, waar ze haar debuut

roman A Bad Character schreef, die 

voor een aantal prijzen werd genomi

neerd, waaronder de prestigieuze Prix 

Médicis étranger. Zij woont tegenwoor

dig in Lissabon.

J A N U A R I /  6  /  R O M A N

In de schaduw van lommerrijke landgoederen, extravagante feesten, 

schimmige zakelijke deals en politiek gekonkel raken drie levens op onlos-

makelijke wijze met elkaar verweven. Ajay is geboren in totale armoede, 

maar wordt bediende bij de schatrijke familie Wadia en klimt gestaag op 

in de hiërarchie van het voetvolk. Sunny is de playboy-erfgenaam die erop 

gebrand is nog succesvoller te worden dan zijn vader, de even succesvolle 

als genadeloze Bunty Wadia. En Neda is de nieuwsgierige journalist die 

bekneld raakt tussen moraal en verlangen.

Drie mensen in een groots verhaal over hebzucht, genot, geweld, verlies en 

wraak: biedt hun onderlinge band hun de kans om aan de ondergang te 

ontsnappen, of is hij de aanleiding tot nog grotere verwoestingen?

Het einde der tijden, dat zich afspeelt in de stoffige dorpjes van Uttar 

Pradesh en de grootstedelijke buitenwijken van New Delhi, is een bedwel-

mende roman over gangsters en geliefden, valse vriendschappen, verbo-

den liefdes en de vernietigende gevolgen van corruptie. Het is een episch 

verhaal dat wordt voortgestuwd door onvoorstelbare rijkdom, bizar 

nepotisme en het bloeddorstige geweld van de familie Wadia. Het is zowel 

ultiem bingewaardig amusement als superieure literatuur.

Het einde der tijden
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De rechten werden voor meer 
dan 1 miljoen dollar verkocht

De filmrechten eveneens – 
meer dan tien producenten 

boden over elkaar heen

Het einde der tijden verschijnt 
wereldwijd op 3 januari 2023
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‘Ik word door veel mensen gezien 
als een vrijheidsstrijder. Men vindt 
mij moedig, dapper, onbevreesd, 
krachtig en zegt dat ik lef heb. 
De reden dat ze dat zeggen, is 
omdat ik een heel moeilijk pad heb 
moeten bewandelen, dat ik zelf heb 
moeten aanleggen en betegelen, 
om er vervolgens op te lopen en 
ervoor te zorgen dat anderen na 
mij er ook op kunnen lopen.’
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Een grensverleggend boek

In Ik ga leven vertelde Lale Gül over de lange en moeilijke 
weg die ze moest afleggen om vrij te kunnen zijn.
Nu, twee jaar later, vraagt ze zich af wat vrijheid eigenlijk 
is. Waar houdt jouw vrijheid op en begint die van een 
ander? Hoe zit het met religieuze besnijdenissen? Reli-
gieus onderwijs? En in hoeverre kun je vrij denken als je 
tot aan de volwassen leeftijd in een onvrij systeem hebt 
leren denken?
Een systeem waarin een hiërarchie bestaat tussen gelo-
vigen en ongelovigen, wij en zij, hetero en homo, man en 
vrouw, zoon en dochter, bondgenoot en afvallige. Kun je 
breken met zo’n dogmatisch denkpatroon?
Lale Gül vraagt zich af of we wel zo vrij zijn en stelt dat 
zij, maar ook velen met haar, een slachtoffer van de 
vrijheid van godsdienst is. Ze roept op om bepaalde 
vrijheden te herzien, opdat de vrijheid van anderen juist 
gewaarborgd kan worden.

Ik ben vrij

L A L E  G Ü L
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• Leesclubs

INE BOERMANS (1976) publiceerde 

essays en korte verhalen in De Internet 

Gids, Hard//hoofd, Papieren Helden 

en Tirade. Ze debuteerde in 2021 

met haar roman Een opsomming van 

tekortkomingen, die de longlist van de 

Hebban Debuutprijs behaalde en werd 

genomineerd voor het Beste Groninger 

Boek. Ze is columnist voor de VPRO 

Gids.

De nieuwe roman van de 
auteur van Een opsomming van 

tekortkomingen, de literaire 
verrassing van het jaar

O K T O B E R / 1 3  /  R O M A N

Lot heeft niet lang geleden haar moeder verloren en beschikt door de 

onverschillige houding van haar vader niet over een ouderlijk vangnet. 

Haar leven kenmerkt zich door een aaneenschakeling van min of meer 

onbetekenende liefdesrelaties. Zo vult ze de leegte die haar moeder heeft 

achtergelaten met luchtig nachtelijk vertier en korte of wat langere relaties. 

Een oude straatartiest, een alcoholist, iemand met mentale problemen. 

Mensen met hun eigen problemen en verslavingen.

Maar in de stap die daarop volgt zit de crux: na het stuklopen van zo’n 

relatie treurt Lot steevast zo hard en hartverscheurend in haar antikraak-

appartement dat ze het rouwen om haar moeder in zekere zin opnieuw 

beleeft. Remournen, noemt ze dat. In tegenstelling tot voor echte rouw 

lijkt er voor dit remournen altijd een medicijn te zijn: in elke nacht, in elk 

café, liggen aan het einde van dit ‘liefdesinterbellum’ immers weer nieuwe 

avonturen die de leegte in Lots leven kunnen vullen en de dieperliggende 

pijn op afstand kunnen houden.

Het liefdesinterbellum

I N E  B O E R M A N S
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‘Prachtig. Meer 
wil ik er eigenlijk 
niet over zeggen. 
Hoe minder je weet, hoe meer 
het je overrompelt, maar ik 
kan iedereen aanraden dit 
boek met spoed te lezen. Het 
ontroerde me, maakte me 
regelmatig aan het lachen en 
ik was vooral verrast door de 
dingen die Ine niet schreef en 
die er daardoor toch stonden.’

‘Een opsomming van tekortkomingen 
had een eenzijdig droevig verslag 
kunnen worden, maar Boermans heeft 
een bijzondere, eigen toon: hard, licht 
en droog.’

TROUW

YOUP 
VAN 'T HEK

Over Een opsomming van tekortkomingen:

‘Ine Boermans 
kan schrijven, en 
hoe. Haar roman 

is buitengewoon grappig en 
naargeestig. Zelfs de ergste 

voorvallen beschrijft ze 
sprankelend.’

‘Een absurdistische roman over plots 
opkomend verdriet en rechtkrabbelen 
na familieleed. Haar toon imponeert.’

DE MORGEN

‘Uitstekende debuutroman. (...) Het is 
vooral de relatie met haar manipulatieve, 

narcistische vader die de motor van dit 
wranggeestige verhaal vormt. Boermans 

balanceert knap tussen luchtigheid en 
beklemming in deze roman, die zowel 

een monument als een afrekening is. De 
Nederlandse literatuur is met de vader van 

Lot een memorabele klootzak rijker.’

VPRO GIDS

NRC ∙∙∙∙
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Brusselmans’ 
persoonlijkste, 

diepgravendste en 
meest nostalgische 
roman, waarin de 
ernst en de humor 
hand in hand gaan
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HERMAN BRUSSELMANS werd geboren 

te Hamme op 9 oktober 1957. Na veel 

vijven en zessen groeide hij uit tot 

misschien wel een heel belangrijk 

auteur. De schrijver is bescheiden, 

beleefd en vriendelijk. Vele fans zijn 

hem daar dankbaar voor, en ook voor 

z’n meer dan 85 boeken, die de litera

tuur steeds weer op stelten zetten.

O K T O B E R / 1 9  /  R O M A N

Op het adres Theet 77 te Hamme, Oost-Vlaanderen, woont en werkt het 

veehandelaarsgezin Brusselmans: de moeder, de vader, hun twee zonen 

en hun dochter. De ene zoon, Herman Brusselmans, lijkt voorbestemd om 

zowel voetballer als drummer te worden, maar deze disciplines lopen stuk 

op doodlopende wegen. De ware bestemming van deze Hammenaar leidt 

naar het schrijverschap.

Na meer dan tachtig zowel bejubelde als verguisde boeken vindt Brussel-

mans het hoog tijd worden om de lang in z’n hoofd verwijlende roman 

Theet 77 te schrijven. Hij kijkt achterom naar een jeugd die hem gevormd 

heeft, en die reeds vroeg het schrijverschap in zich draagt, en in de steeds 

sneller elkaar opvolgende jaren zijn de invloed van en de gedachten aan 

Theet 77 nooit ver weg. De volwassene blikt terug, leeft ondertussen z’n 

leven als auteur, minnaar, vriend, en ex-Theetenaar, en op het geschikte 

moment komt eindelijk de eerste zin van Theet 77 op papier.

Brusselmans evoceert wat reilt en zeilt om en rond deze plaats, en geeft 

hoofdrollen aan de gezinsleden en bijrollen aan verschillende mensen, 

dieren, dingen en gebeurtenissen. Het is een feest voor de lezer, vol her-

kenning, heimwee en herinneringen aan wat geweest is en dankzij het 

geheugen en de fantasie zal blijven bestaan. 

Theet 77

H E R M A N  B RU S S E L M A N STheet 77 
is grootse literatuur



Dé nieuwe 
thrillersensatie 
van Nederland

In de bossen rondom Zeist raakt een tienermeisje 
vermist. De zaak houdt niet alleen het hele land in 
zijn greep, maar gooit ook Gaby’s leven overhoop. 
Alles doet haar denken aan de gruwelijke moord 
uit haar jeugd, waarvoor haar bloedeigen broer is 

veroordeeld. Heeft hij weer toegeslagen?
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• Posters

• Leesclubs

ANNA VAN DEN BREEMER (1984) is 

journalist en bekend van haar popu

laire opvoedrubriek in de Volkskrant. Ze 

studeerde Liberal Arts & Sciences in 

Utrecht en deed een master journalis

tiek in Amsterdam. Eerder verscheen 

van haar hand Ivanka, de biografie 

van Ivanka Trump. Later volgden twee 

boeken in de opvoedserie Alle ouders 

klungelen maar wat aan. Met haar man 

Özcan, dochter Mia en zoon Baran 

woont ze in Deventer. Het perfecte 

zusje is Anna van den Breemers 

debuut als thrillerschrijver.

D E C E M B E R / 2 3  /  T H R IL L E R

De jonge patissier Gaby uit Deventer leidt een droomleven: ze runt een 

succesvol bedrijf, is een graag geziene gast op televisie en heeft thuis een 

lieve man en twee kinderen.

Opeens staat haar jeugdvriendin Anniek op de stoep. Er is weer een meisje 

vermist in hun geboortedorp en ze denkt dat Gaby’s broer de dader is. 

Gaby wordt noodgedwongen geconfronteerd met haar duistere verleden 

dat ze koste wat kost voor de buitenwereld verborgen wil houden. 

Gaat ze op onderzoek uit zodat ze het meisje op tijd kan redden, met als 

risico dat ze daarmee haar zorgvuldig opgebouwde imago om zeep helpt?

Het perfecte zusje kenmerkt zich door een dreigende sfeer en personages 

die boeien tot op de laatste bladzijde.

Het perfecte zusje

A N N A  VA N  D E N  B R E E M E R

Hoeveel heb je 
ervoor over om 

je geheimen 
verborgen te 

houden? 
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• Lezingen

ROSITA STEENBEEK debuteerde in 

1994 met de roman De laatste vrouw. 

Vele romans volgden, zoals Schim-

menrijk, Intensive Care, Ander licht 

en Rose, een familie in oorlogstijd, en 

haar historische roman Julia. In 2018 

verscheen Wie is mijn naaste?, over 

de vluchtelingenopvang. Ook schreef 

zij meerdere succesvolle boeken over 

Rome, de stad waar ze woont.

Italië – droomland 
of fata morgana?

‘Rosita Steenbeek is een meester in het oproepen 
van kleur, van geur, van onuitgesproken gevoelens.’

ALGEMEEN DAGBLAD

‘Rosita schrijft heel precies, met prachtige woorden 
weet ze een sfeer op te roepen.’

JEROEN VULLINGS 

N O V E M B E R / 2 5  /  L I T E R A IR E N O N  F I C T IE

Vanaf 25 december is Rosita Steenbeek te zien in de vierdelige EO-docu-

mentaireserie Welkom in Europa, over mensen op de vlucht in de hoop op 

gastvrijheid in Europa. Maar steeds meer lijken criminele acties tegen 

vluchtelingen legaal te worden en acties van solidariteit crimineel. Heeft 

Europa zijn ziel verkocht aan de duivel? 

In Droomland Italië. Van Aleppo naar Turijn reist ze door Italië en ziet ze hoe 

de situatie verhardt, maar ook hoe hiertegen verzet rijst van onder meer de 

kerken. Ze logeert in hartje Venetië in een B&B van de waldenzen, de ooit 

zwaar vervolgde protestantse minderheid, die hun opbrengst geheel ten 

goede doen komen aan de vluchtelingen. Ze bezoekt mensen die met een 

humanitaire corridor naar Italië kwamen, zoals de vrouwen uit Aleppo 

bij wie ze overnachtte in een Libanees vluchtelingenkamp, en die nu een 

bestaan opbouwen in Turijn. In het diepe zuiden van Calabrië ziet ze hoe 

migranten als slaven worden uitgebuit en doelwit van agressie zijn. Maar 

ook hoe mensen zich inzetten om deze wantoestanden te veranderen. 

Italië blijkt niet voor iedereen een droomland te zijn.

Droomland Italië

R O S I TA  S T E E N B E E K

Van Aleppo naar Turijn
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STÉPHANIE HOOGENBERK (1985) 

schreef voor onder meer Volkskrant 

Magazine en Het Parool. Tegenwoordig 

schrijft ze reportages voor Hard gras 

en Quote en is ze columnist bij LINDA. 

We hebben het over je gehad is haar 

debuutroman.

‘Stéphanie Hoogenberk heeft een groot talent voor ongemak en 
een nog groter talent om erover te schrijven.’

EVAJINEK.NL

‘In toenemende mate de grappigste schrijver van Nederland.’

HENK SPAAN

O K T O B E R / 2 6  /  R O M A N

In We hebben het over je gehad verbreekt Stéphanie Hoogenberk na 22 jaar 

de vriendschap met haar vriendin Susan, die daar weinig van begrijpt. 

Later hoopt ze haar heil te vinden bij een groep dertigjarige, alleenstaande 

vrouwen met een gedeeld verleden bij Minerva.

Op jongere leeftijd liet ze zich in haar eentje ontgroenen bij een dispuut in 

Maastricht omdat er geen andere gegadigden waren. En ze ging tot drie-

maal toe op reis met een vriend van wie ze na de eerste keer al dacht: dit 

was eens maar nooit weer.

Liefde kan ingewikkeld zijn, maar vriendschap is nog een stuk lastiger.

In We hebben het over je gehad schrijft Stéphanie Hoogenberk over haar 

ervaring met vriendschappen. Ze doet dat even geestig als genadeloos, 

over haar vriendinnen, maar vooral ook over zichzelf.

Lezers van Volkskrant Magazine, LINDA., Hard gras en Quote kennen haar 

pen al. Nu is de rest van Nederland aan de beurt.

We hebben het over je gehad

S T É P H A N I E  H O O G E N B E R K
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Eindelijk een hilarisch Nederlands 
antwoord op grote satirische schrijvers 

als Nora Ephron en Fran Lebowitz
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Voor zij begon als schrijver en 

kinderboekverkoper werkte ESMEE 

SCHENCK DE JONG (1992) onder 

meer in de zorg, als bmodel, facilitair 

manager, in een museum en in een 

jeugdbibliotheek. Ze publiceerde eer

der in de Volkskrant en voor platforms 

als VICE en Stichting Lezen. Omdat 

mijn lichaam het wil is haar debuut.

dste orgieën in 
 schoonschrift

O K T O B E R / 2 8  /  V E R H A L E N

Beneveld door liefde, lust en soms ook alcohol beschrijft Esmee Schenck 

de Jong haar gevoelsrijke erotische belevenissen met groot literair plezier.

Met haar soms wat absurdistische humor en eigenzinnige observaties 

weet ze je op wervelende wijze mee te slepen in haar avontuurzucht. Door 

haar nieuwsgierige ogen kom je in nieuwe werelden en worden je opvattin-

gen over de liefde en lust uitgedaagd, zoals zij dit ook bij zichzelf doet.

Een taboe- en genrevrije verhalenbundel om als een grote reep chocola in 

een enkele zitting te verslinden. Omdat mijn lichaam het wil is zowel een 

ode aan de vrije liefde en seksualiteit als een viering van het leven. Krach-

tig en fragiel, soms meer het een, soms het ander.

Omdat mijn lichaam het wil

E S M E E  S C H E N C K  D E  J O N G

Verhalen over lust
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De wil
 literair
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BAS HEIJNE is schrijver, essayist 

en vast verbonden aan NRC. Naast 

romans en verhalen schreef hij 

spraakmakende essays als Staat van 

Nederland (2017, 4de druk), Mens/

Onmens (2020, 9de druk) en Onbeha-

gen (2018, 13de druk). Hij schreef een 

flankerend essay bij de heruitgave van 

Menno ter Braaks Nationaalsocialisme 

als rancuneleer (2022, 4de druk). 

Couperus leest hij al bijna veertig jaar. 

Voor Angst en schoonheid ontving hij 

de tweejaarlijkse J. Greshoffprijs.

Voor het Couperus-jaar 2023:
het inmiddels klassieke essay 

van Bas Heijne

‘Als geen ander weet Heijne door te dringen tot de bron van het genie 
van Couperus. Geestig, diepgravend, en meesterlijk geschreven; Heijnes 

kritische essay is een literaire prestatie van de eerste orde.’

IAN BURUMA

O K T O B E R  /  3 1  /  L I T E R A IR E N O N  F I C T IE

Angst en schoonheid is een bevlogen essay over het leven en werk van Louis 

Couperus, volgens Bas Heijne de grootste romancier die Nederland ooit 

gekend heeft. Heijne haalt Couperus naar deze tijd en laat zien dat de 

levensvragen die hij zich stelde nog altijd ónze vragen zijn: ‘Hoe kan een 

mens zichzelf overeind houden in een wereld waarin alles vergankelijk is, 

waarin de mens die zich ontworstelt aan de benepenheid van zijn eigen 

kleine wereld niet automatisch een rijker, zinniger leven wacht, maar 

misschien juist de wanhoop van de totale leegte?’ Heijne dringt door tot 

de kern van het werk van Couperus. Zijn boek is ook een persoonlijke con-

frontatie met een schrijver die hem meer over zichzelf heeft geleerd dan 

welke denker ook.

Angst en schoonheid

B A S  H E I J N E

Louis Couperus, de mystiek der zichtbare dingen
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‘Bas Heijne durft het aan Couperus’ reusachtige oeuvre als 
één geheel te zien. In dit persoonlijke essay, meesterlijk 

geschreven en prachtig van toon, toont hij aan hoe een van 
onze grootste schrijvers, werkend op het breukvlak van de 

negentiende en twintigste eeuw, nog dicht bij ons “moderne 
mensen” staat. Ook stelt hij vragen die ons nog altijd 

aanspreken: hoe geef je betekenis aan je leven? Wat is zinvol 
als er geen zin is? Door Heijne ga je Couperus beslist anders 

lezen. Na Angst en schoonheid kijk je anders naar jezelf.’

ADRIAAN VAN DIS

‘Scherp, diepzinnig en vol met prachtige zinnen. Angst en 
schoonheid is een genot voor liefhebbers niet alleen van 

Couperus, maar van lezen. Soms vraag je je af: wacht even, 
gaat dit over toen of over nu? Maar Angst en schoonheid gaat 
over dat wat toen en nu overstijgt: onsterfelijke waarheden.’

PHILIP HUFF



Kader Abdolahs Perzische 
geschenk aan de Nederlandse lezer: 

een hoogstnoodzakelijk boek in 
een tijd van haast en vluchtigheid
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KADER ABDOLAH (Iran, 1954) is niet 

alleen de schrijver van grote romans 

als Het huis van de moskee, Salam 

Europa! (longlist ECI Literatuurprijs 

2017) en Op zoek naar Ramona, maar 

ook de vertaler en bezorger van 

grote klassieke meesterwerken uit 

de wereldliteratuur, zoals De Koran 

en 1001 nacht, die in Nederland heel 

succesvol waren.

N O V E M B E R / 3 5  /  L I T E R AT U U R

Kader Abdolah bracht al verschillende klassieke meesterwerken uit de 

oosterse cultuur naar het Westen, zoals De Koran, Kélilé en Demné en 1001 

nacht. Tot voor kort waagde hij zich echter nog niet aan het werk van de 

meester Rumi, de dertiende-eeuwse mysticus en een van de grootste dich-

ters uit de Perzische literatuur.

Twee coronajaren hielden Abdolah nog meer dan gebruikelijk aan zijn 

bureau gekluisterd, waar hij alleen achter vandaan kwam om hele en halve 

marathons te rennen en elke dag grote afstanden te fietsen. Deze combi-

natie van schrijven, lezen, rennen en fietsen bracht hem in zo’n geconcen-

treerde staat van denken dat hij bijna als vanzelf aan een boek over Rumi 

begon te werken. Het resultaat is een boek dat blijft: Wat je zoekt, zoekt jou.

Wat je zoekt, zoekt jou is een drieluik geworden, waarin Abdolah een 

novelle over het leven van Rumi heeft verwerkt en zo’n negentig gedichten 

en vijftig verhalen van de Perzische meester heeft vertaald. Met dit werk 

schenkt Kader Abdolah zijn persoonlijke keuze uit het ontzagwekkende 

werk van Rumi aan de westerse lezer. Een hoogstnoodzakelijk boek in een 

tijd van haast en vluchtigheid, om even stil te staan bij het leven.

Wat je zoekt, zoekt jou

K A D E R  A B D O L A H 

Een mystieke reis door het leven 
van de Perzische dichter Rumi

Over Op zoek naar Ramona:
‘Abdolahs sobere, heldere 

stijl geeft extra glans aan dit 
soort zinnen en dat geldt ook 
voor de passages waar je om 

moet grinniken.’

DE VOLKSKRANT

‘Wat een bruisende 
vitaliteit zit er in deze 

nieuwe van Kader 
Abdolah!’

ZIN MAGAZINE

Over 1001 nacht:
‘Het is een rijk boek, door 
het levendige Nederlands 
van Abdolah, maar ook 
door zijn uitleg bij de 
verhalen. Zeer geschikt voor 
eindeloze coronaavonden.’

DE VOLKSKRANT

‘Leest als een merkwaardige 
samenvatting van de sprookjes 
uit je jeugd, Netflixreeksen 
die je pas hebt ontdekt en 
alles ertussenin. Leerzaam, 
interessant en gewoon 
weldadig onderhoudend.’

DE STANDAARD

‘Ik moet meteen bekennen dat de 
lectuur verslavend was, ik kon me 
er maar moeilijk van losmaken. (...) 
Zijn commentaren zijn verrassend 
en, zo vertrouwt hij de lezer toe, het 
verslag van een eigen zoektocht die 
hem steeds dieper de wereld van de 
verhalen in voerde. (...) Je voelt de 
gedrevenheid waarmee hij vertelt.’

FILTER
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Boek van het Jaar bij de 
British Book Awards 

De nummer 1-bestseller 
van Engeland

15.000 EXX. 
VERKOCHT

‘Een van de meest memorabele 
historische romans van de 
afgelopen tien jaar.’

THE SUNDAY TIMES

‘Het monster van Essex is een prachtige 
roman over de werking van het leven, de 
liefde en het geloof, over wetenschap, 
religie, geheimen, mysteries en de 
ingewikkelde en onverwachte grilligheid 
van het menselijk hart. Het is zo 
goed geschreven dat de pagina’s van 
binnenuit verlicht lijken te zijn. Zodra ik 
het uit had, begon ik opnieuw.’

HELEN MACDONALD, AUTEUR VAN 

DE H IS VAN HAVIK

‘Een verbluffend zelfverzekerd 
geschreven boek. (...) Een boek dat 

erom schreeuwt om door de BBC als 
heel fijne miniserie verfilmd te worden.’

JOOST DE VRIES, DE GROENE AMSTERDAMMER

‘Met haar historische fictie bereikt Perry 
het vrijwel onmogelijke: een roman met 

daarin een wereld die geheel overeenkomt 
met de tijd waarin het verhaal zich 

afspeelt, maar haar personages zijn even 
modern als in overeenstemming met hun 

eigen tijd. Voor een tweede roman is het 
een schitterende prestatie, waarvoor 

ze veel nominaties voor prijzen mag 
verwachten.’

THE INDEPENDENT

Nu verfilmd met Claire 
Danes en Tom Hiddleston

Prijs € 20,

ISBN 978 90 446 5204 8

ISBN e-boek 978 90 446 3412 9



Winnaar Premio Strega 

MEER DAN 
35.000 EXX. 
VERKOCHT                

Prijs € 12,50

ISBN 978 90 446 5225 3

MIDPRICE-
EDITIE

‘Veronesi is één van de grote 
componisten van de Europese 

literatuur. Ook De kolibrie is weer 
zo’n complex werkstuk dat vrolijk 

rondspringt in de tijd, maar nergens 
een moeilijke, bloedeloze constructie 

wordt. Integendeel, de verleiding 
zal groot zijn om De kolibrie in één 

koortsige ruk uit te lezen. Niet doen.’

HUMO *****

‘Een rijke en 
intrigerende roman van 

een schrijver die alles 
heeft gegeven wat hij 

in zich had.’

HET PAROOL

‘Zijn boeken treffen gevoelens 
die gisten en rotten onder de 
dagelijkse beslommeringen. 
(...) Veronesi trekt je ware ik 
los. De kolibrie is nog beter.’

DE VOLKSKRANT

‘Beklemmend en 
ontroerend.’

TROUW

‘De lezer? Die wil als de 
bliksem verder, slaat 
de bladzijde om – en 
wordt  beloond met een 
voortdenderende roman, 
Veronesi’s specialiteit. (...) Zijn 
melancholie is donkerder, zijn 
humor scherper.’

NRC ••••

De mooiste Italiaanse 
roman van deze eeuw
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