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nieuws
David Grossman ontvangt Israel Prize for Literature 2018
David Grossman krijgt de prestigieuze Israel Prize for Literature2018. ‘David Grossman is one of the most moving, deep and
influential voices in Israeli literature.’ Hij krijgt de prijs voor
‘a series of masterpieces during his 35 year illustrious writing
career’.
© privécollectie

Van 19 t/m 25 mei wordt het toneelstuk Uit de tijd vallen, uitgevoerd door toneelgroep Zeelandia, exclusief hernomen in Amsterdam, Rotterdam, Haarlem en Den Haag.

Bernhard Schlink
Olga

De Halewijn Prijs, een oeuvreprijs voor literair talent, is toegekend aan Eva Meijer. De jury schrijft: ‘In een mooie natuurlijke
schrijfstijl toont zij dat er een wereld te winnen valt, wanneer
menselijke dieren oog krijgen voor communicatie van en met
niet-menselijke dieren.’ Eva Meijer werkt nu aan een nieuwe
roman. Haar boeken worden vertaald in het Arabisch, Duits,
Engels, Frans, Pools en Turks.
schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.cossee.com
en volg ons op facebook, twitter en instagram.

© irwan droog

Eva Meijer wint de Halewijn Prijs

Aleksandr Skorobogatov in de prijzen
Aleksandr Skorobogatov heeft met zijn roman Cocaïne de Cutting Edge Award
voor ‘Beste boek internationaal’ gewonnen, de enige prijs voor vertaalde literatuur
in Vlaanderen. De roman zal volgend jaar in het Engels verschijnen.
‘Snuif deze literaire Cocaïne. Het is een koortsdroom, een maalstroom, een verontrustende, maar prachtige caleidoscoop.’ – Cutting Edge ****
‘Een geniale roman.’ – De Standaard ****
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Een ontroerend verhaal over een liefde tussen een
vrouw die moet vechten om haar weg te vinden, en
een man die droomt en de weg kwijtraakt.
uitgeverij cossee
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Hij is terug met een grootse roman. Bernhard Schlink komt met Olga
onmiddellijk binnen op nummer 1 van Der Spiegel-bestsellerlijst.

Bernhard Schlink

Bernhard Schlink (Bielefeld, 1944) is emeritus hoogleraar
Rechten aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. Als schrijver verwierf hij wereldwijd naam en faam met zijn roman
De voorlezer (Cossee, 2003), de eerste buitenlandse roman
die lange tijd op de eerste plaats stond in de bestsellerlijst
van The New York Times en in vierenvijftig talen vertaald is.
De verfilming door Stephen Daldry met in de hoofdrollen
Kate Winslet en Ralph Fiennes is bekroond met een Oscar
en een Golden Globe. Van Schlink verschenen verder de
romans De thuiskomst en Het eerste weekend (verfilmd in
2014), de verhalenbundels De liefdesval en Zomerleugens,
de romancyclus De oude zonden, het essay Objectieve wetgeving en subjectieve rechters en in 2014 zijn meest recente
en geprezen roman De vrouw op de trap.

Een dorpje rond 1900 in het oosten van het Duitse Rijk.
Olga is een weeskind, Herbert de zoon van de plaatselijke landheer. Ze vallen voor elkaar, maar het eeuwenoude lied van het klassenverschil speelt hen parten,
Olga is volgens Herberts ouders geen partij voor hun
zoon. Maar de twee verliefden weten elkaar altijd weer
te vinden, ook als Olga als onderwijzeres naar een klein
stadje verhuist en Herbert zijn romantische ideeën over
Rusland, Afrika en Amerika volgt en op reis gaat. Hij
droomt van koloniale macht en wil net als Amundsen de
poolgebieden veroveren. Maar Olga heeft haar twijfels,
hij is geen doorzetter en geen gewiekste planner. De expeditie start veel te laat in het jaar en Olga hoort niets
meer van haar lief. Omdat ze met hem verbonden wil
blijven, schrijft ze hem ‘Poste Restante, Tromsø, Noorwegen’. Iedere week een brief.
In een beeldend tableau schetst de verteller in Olga
het portret van een vrouw die moet meemaken hoe niet
alleen haar geliefde, maar een heel volk zicht op de realiteit verliest.
Doof geworden door het oorlogslawaai en gevlucht
voor de Russen, begint Olga in een klein Duits stadje
een nieuw leven. Uit de oude uniformen naait zij nieuwe
kleren, en zo leert de jonge verteller Ferdinand haar kennen. Hij is gefascineerd door deze raadselachtige vrouw
met haar rechtlijnige opvattingen. Wat zij te vertellen
heeft, is anders dan alles wat hij tot nu toe over het leven
meende te weten. Na Olga’s overlijden gaat hij op zoek
naar haar liefdesbrieven in Noorwegen, vindt ze bij een
antiquaar en betaalt er veel te veel voor. Maar de inhoud
van de brieven is nog fascinerender dan alles wat zij hem
heeft verteld.

‘Bernard Schlink weet precies hoe
hij zijn lezers moet verleiden.’
– Vrij Nederland

promotie
•
•
•
•
•
•
•

Auteursbezoek in Nederland
Veel persaandacht voor deze wereldauteur
Grote advertentiecampagne
Social media campagne
Verschijnt tegelijkertijd als dwarsligger
(Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
Boekenleggers
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Verschijnt
tegelijk in
dwarsligger

Olga

roman
oorspronkelijke titel olga
vertaald door marcel misset
isbn 978 90 5936 801 9 | nur 302
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 320 blz.
ca. € 22,99 | verschijnt mei 2018
e-isbn 978 90 5936 807 1 | ca. € 9,99
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15 jaar Bernhard Schlink bij Uitgeverij Cossee

15 jaar Bernhard Schlink bij Uitgeverij Cossee
Bernhard Schlink

De voorlezer

De voorlezer heeft wereldwijd meer dan twaalf miljoen lezers gevonden en is inmiddels een moderne klassieker geworden.
‘Ik heb nog nooit een boek gelezen dat zo’n inzicht geeft in hoe het
is om een Duitser te zijn, jong genoeg om met die hele ellende niets
te maken te hebben gehad, en tot de ontdekking te komen dat je er
een diepe binding mee hebt waar geen macht ter wereld je uit kan
verlossen.’ – NRC Handelsblad
‘Hoe langzamer en zorgvuldiger je het prachtige verhaal volgt, hoe
gecompliceerder en ambivalenter het wordt, en hoe moeilijker samen te vatten.’ – The New York Review of Books
roman oorspronkelijke titel der vorleser | vertaald door gerda meijerink
| isbn 978 90 5936 802 6 | nur 302 | paperback met flappen | 12,5 x 20 cm
| 192 blz. | € 15 | verschijnt mei 2018 | e-isbn 978 90 5936 521 6 | € 4,99

Bernhard Schlink

Zomerleugens

In Schlinks zeven vertellingen van een bijna melancholieke schoonheid − stuk voor stuk romans in een notendop − zijn de bedachte en
de spontane, de ondoordachte en de verstandige leugens waarmee
we leven altijd aanwezig. Van comfortabel zelfbedrog tot een leven
dat een serie van meesterlijke leugens blijkt te zijn. Wie Schlink
leest stelt vast dat hij de leugenaars heel goed begrijpt.
‘In Zomerleugens bevindt Schlink zich weer op het hoge niveau van
De voorlezer.’ – de Volkskrant *****
‘Sublieme vertelkunst verslaat alle twijfels. Knap geconstrueerde
verhalen met de allure van novelles.’ – NRC Handelsblad
| vertaald door nelleke van maaren | isbn
978 90 5936 803 3 | nur 302 | paperback | 12,5 x 20 cm | 272 blz. | € 12,50 |
verschijnt mei 2018 | e-isbn 978 90 5936 813 2 | € 4,99
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Dorothée Albers
Zeemansgraf voor een kort verhaal

Drie generaties musici die alles geven voor de muziek en
de hoogste eisen stellen aan zichzelf. Een geraffineerd gecomponeerde roman over talent, de allesverwarrende werking van het zwijgen en de verbindende kracht van muziek.
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Dorothée Albers

Dorothée Albers (Vlijmen, 1966) studeerde Franse taal- en letterkunde
en Communicatiewetenschap aan de
Universiteit van Amsterdam, en was
aansluitend vijftien jaar werkzaam in
de culturele sector, onder andere bij
de nos. Ze volgde daarna een opleiding
aan de Schrijversvakschool. Sinds 2011
werkt Albers als docent en trainer creatief schrijven en als schrijfcoach. Zeemansgraf voor een kort verhaal is haar
literaire debuut.

promotie
•
•
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Zeemansgraf voor een kort verhaal

‘Aan de rand van het ven spreidde Jet de zijden sjaal uit in
het zand. Uit de koffer nam ze al die dingen die ze als relikwieën had bewaard en legde ze op de rode stof: brieven,
kaarten, foto’s, partituren, de zelf gebreide sokjes. Ze nam
de ring van haar vinger. Tot slot legde ze een kei bij de spullen. Ze knoopte de sjaal dicht en slingerde de rode knapzak
hoog de lucht in. Met de plons was daar de opluchting.’
Drie generaties, drie musici. Moeder, zoon en kleindochter
ontmoeten elkaar nooit in deze geraffineerde roman, maar
alle drie geven ze alles voor de muziek en stellen de hoogste eisen aan zichzelf. Oefenen, oefenen, oefenen, het kan
altijd beter. Wat Jet, Jurre en Fine verbindt is hun talent.
Als Jet, beginnend concertpianiste, zwanger wordt van
een begaafde cellist, verbieden haar ouders een huwelijk
met hem. Een jood is in de jaren vlak na de oorlog in hun
ogen geen goede partij voor een katholiek meisje. Zij wordt
naar een klooster gestuurd en moet direct na de geboorte
het nog naamloze jongetje afstaan.
Jurre komt terecht bij een Gronings boerengezin, ontdekt als puber de saxofoon, en wil tot verdriet van zijn ouders geen boer worden, maar beroepsmuzikant. Als hij er
later achter komt, dat zij zijn pleegouders zijn, houdt hij
dat welbewust voor zichzelf.
Zowel Jet als Jurre zwijgen over hun verleden. En net
als Jet en Jurre probeert ook Jurres dochter Fine in de muziek datgene uit te drukken waar zij geen woorden voor
heeft. Maar als ze haar podiumangst niet meer de baas
kan, begint haar talent een last te worden.
Hoe komt het dat talent behalve een gave ook een kwelling kan zijn? Vaak lijkt het erop dat zo’n bijzondere eigenschap de liefde en het gewone leven in de weg staat.

roman
isbn 978 90 5936 805 7 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 19,99 | verschijnt september 2018
e-isbn 978 90 5936 811 8 | ca. € 9,99
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Milena Michiko Flašar
Meneer Kato speelt familie

‘Geluk is hard werken.’ – Japanse wijsheid
Eindelijk tijd. Een zee van tijd. Hij zou het oude
radiotoestel kunnen repareren of zijn verzameling
grammofoonplaten kunnen ordenen. Maar als hij
tijdens een saaie wandeling de jonge Mie ontmoet
en van haar een raar aanbod krijgt, ziet de wereld er
ineens heel anders uit.
‘Een prachtige roman over een laat begin en een onverwacht geluk. Dringend lezen!’ – Wiener Zeitung
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Milena Michiko Flašar
Milena Michiko Flašar (St. Pölten, 1980) studeerde Literatuurwetenschap, Germanistiek en Romanistiek aan
de Universiteit van Wenen. Ze debuteerde in 2008 met
de verhalenbundel Ich bin, daarna verscheen de novelle
Okaasan over haar Japanse moeder. Haar romandebuut
Een bijna volmaakte vriendschap (Cossee 2015) was een
doorslaand succes in Duitsland en Nederland. De roman verscheen in dertien talen en werd bekroond met
verschillende prijzen. Milena Michiko Flašar woont met
haar familie in Wenen.

Meer dan
10.000 ex.
verkocht!
isbn 978 90 5936 531 5 | € 12,50

•
•
•
•
•
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Auteursbezoek in Nederland
Veel persaandacht na het succes van Een
bijna volmaakte vriendschap
Social media campagne
(Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel
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Boekenleggers
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Meneer Kato speelt familie

De dagen rekken zich oeverloos, en tegelijk vliegt de
tijd voorbij als een zwaluw. Eigenlijk kan het leven nu
écht beginnen. Misschien moet hij een klein wit hondje
aanschaffen? Meneer Kato verlangt naar een opwindend
leven. In ieder geval minder saai.
Wat benijdde hij zijn collega, die na zijn pensioen een
motor kocht en met wapperend haar de ondergaande
zon tegemoet reed (ook al was er niets van waar). Maar
nu is meneer Kato zelf pensionado en heeft hij geen idee
hoe hij zijn verdere leven zal aanpakken. De kinderen
zijn al lang het huis uit, en thuis werkt hij zijn vrouw op
de zenuwen. In de grote flat, waarvoor hij zo hard heeft
gewerkt, is het stil geworden.
Of die jonge vrouw die hij onlangs op de begraafplaats
heeft ontmoet een kletsmajoor of een oplichter is, weet
hij niet zo goed. Maar hij neemt haar aanbod aan om
als medewerker van haar agentschap Happy Family als
stand-in op te treden. De ene keer als lieve opa, een
andere keer als ex-echtgenoot die zonder morren de afwas doet, of als begripvolle baas. Allemaal mensen die
in deze vorm niet bestaan. Het is een inventieve ‘waarheidscorrectie’. Meneer Kato speelt zijn rol met volle
overtuiging, steeds weer verrast over al die onvervulde
wensen, verkeerde keuzes en gemiste kansen, jaloezie
en verdriet.
Net als in haar bewonderde debuut Een bijna volmaakte vriendschap slaagt Milena Michiko Flašar erin om met
compassie en warmte over een heel gewoon maar uniek
leven te vertellen. Ze schrijft over iemand die op het
laatste moment begrijpt, dat geluk of een geslaagd leven
geen toeval of lot is, maar hard werken.

roman
oorspronkelijke titel herr kato spielt familie
vertaald door kris lauwerys en isabelle
schoepen
isbn 978 90 5936 808 8 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 192 blz.
ca. € 19,99 | verschijnt augustus 2018
e-isbn 978 90 5936 810 1 | ca. € 9,99

OOK
VERKRIJGBAAR
ALS E-BOOK

uitgeverij cossee

15

© bo scheringa

Saskia Goldschmidt
Schokland

Saskia Goldschmidt schrijft de eerste grote roman
over de gevolgen voor de bewoners van het
aardbevingsgebied in Groningen.
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‘Saskia Goldschmidt behoort tot de top van de Nederlandse schrijvers.’
– Algemene Boekhandel, Amersfoort

Saskia Goldschmidt Schokland

Saskia Goldschmidt (Amsterdam, 1954) studeerde aan
de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en was lang
actief als theaterdocente en actrice. Haar debuut Verplicht gelukkig, portret van een familie (Cossee 2011)
werd een groot succes. In 2012 verscheen haar roman
De hormoonfabriek, waarvan de Duitse, Zuid-Afrikaanse, Turkse, Franse, Bulgaarse en Engelse vertaalrechten
kort na verschijnen werden verkocht. In Nederland is
een hoorspel in 25 afleveringen uitgezonden en wordt
er gewerkt aan de verfilming. De hormoonfabriek werd
genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs 2013. Haar
roman De voddenkoningin (Cossee 2015), die in het najaar van 2018 in het Duits verschijnt, is ook een favoriet
van de boekhandels.

De grond onder het Hogeland van Groningen beeft.
Eerst nauwelijks voelbaar, maar langzaamaan wordt het
sterker. Als de bodem onder hun voeten steeds instabieler wordt, proberen Femke, haar moeder Trijn en haar
grootvader zowel de boerderij als hun eigen leven onder
controle te houden. Femke is in haar element tussen de
dieren op de boerderij en de gedroomde opvolger van
de melkveehouderij van haar grootouders. Haar moeder
daarentegen deed ooit een poging aan het boerenbestaan
te ontsnappen maar is tegen haar zin teruggekeerd.
Sindsdien is ze nooit meer van het erf afgekomen. De
spanning tussen moeder en dochter over de te volgen
koers groeit. Femke wil verduurzamen, Trijn ziet dit als
een aanval op de traditie. Van oudsher ontvlucht Femke
de wrokkige stiltes door het uitgestrekte rietland in te
gaan, waar ze tussen de kuifeenden en reigers haar weg
hervindt.
Terwijl de scheuren in hun muren groter worden,
staat een bewoner verslagen voor zijn gesloopte boerderij, raakt Femke onder invloed van een ambitieuze jonge
boerin en moet de gemeenschap zich verzetten tegen de
bedrijven die van hun grond willen profiteren.

© krijn van noordwijk

isbn 978 90 5936 488 2 | € 12,50
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Voor haar nieuwste roman verhuisde Saskia Goldschmidt
naar het door aardbevingen getroffen Groningse platteland. Ze woont daar inmiddels twee jaar, heeft tientallen
bewoners gesproken en hielp mee in de stallen van verschillende melkveehouderijen. In Schokland onderzoekt
ze wie je bent als je identiteit intens verstrengeld is met
je geboortegrond. En hoe je overeind blijft staan als de
wereld langzaam instort.

roman
isbn 978 90 5936 804 0 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 320 blz.
ca. € 19,99 | verschijnt september 2018
e-isbn 978 90 5936 809 5 | ca. € 9,99
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‘Accepteer de zeespiegelstijging en bouw dijken in plaats van windmolens.’

Peter van Druenen De klimaatparadox

Nadenken over de toekomst: Een opzienbarend bijdrage aan het klimaatdebat –
voor de gelovigen én de sceptische geesten
Peter van Druenen (Vlissingen, 1952) is historicus,
schrijver, uitgever en internetpionier. Hij schreef vele
bedrijfsgeschiedenissen, waaronder een standaardwerk over de geschiedenis van de zuivelcoöperatie in
Nederland. Ook publiceerde hij over digitaal uitgeven.
In 2015 verscheen van hem het monumentale Kapers,
Arbeiders, een historisch-demografische stadsgeschiedenis van Vlissingen die op de shortlist van de Zeeuwse Boekenprijs stond. Momenteel werkt hij aan een
studie over de omvang van migratiebewegingen in de
vroegmoderne tijd. Tevens is hij als bestuurder actief
bij verschillende cultuurhistorische en wetenschappelijke organisaties.

© privécollectie

Wij dromen van een lang en gezond leven voor iedereen,
investeren tot het uiterste in medemenselijkheid en voeden daarmee het monster overbevolking dat verantwoordelijk is voor het snel veranderende klimaat. De Club van
Rome wees hier in 1972 al op in de bestseller Grenzen
aan de groei, die de wereld wakker schudde. Intussen
is de bevolkingsgroei als allesbepalende factor volledig
uit het klimaatdebat verdwenen, omdat daaraan buitengewoon moeilijke morele vragen gekoppeld zijn. Kun je
de bevolkingsgroei wel aan banden leggen? En hoe dan?
Wanneer wij de toename van de wereldbevolking in
combinatie met de welvaartsgroei bekijken, worden de
gevolgen voor het klimaat heel concreet. Als een kwart
van de mensheid via een smartphone toegang tot internet zou hebben, is de energiebehoefte niet meer te
bevredigen. De ijskappen smelten en wij moeten onze
dijken aanzienlijk verhogen wanneer in China, India of
Afrika een kwart van de families een auto zou bezitten,
of de Chinezen elke week een keer rundvlees willen eten.
Wat is in dit conflict moreel handelen? En is een mensén klimaatvriendelijke oplossing wel te realiseren?

non-fictie
isbn 978 90 5936 806 4 | nur 320
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 96 blz.
ca. € 12,50 | verschijnt augustus 2018
e-isbn 978 90 5936 812 5 | ca. € 4,99
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Belangrijk onderwerp in de media
Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op podia
(Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
Boekenleggers
uitgeverij cossee

Van Druenen plaatst de discussie in historisch perspectief en noemt een aantal denkers die al eeuwen geleden
de uiterste consequenties wisten te benoemen en daarom nog steeds worden verketterd. In zijn met verrassende inzichten onderbouwde argumentatie kiest hij voor
een pragmatische positie tussen gelovigen en ontkenners.
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Wiel Kusters
Frans Welters

De witte helm
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Een verhaal in woord en beeld over een verdwenen wereld.

Wiel Kusters (Spekholzerheide, 1947) schrijft proza, toneelstukken, biografieën, essays en poëzie. Hij
was hoogleraar Letterkunde en voorzitter van de Zuidelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hij publiceerde onder meer de veelgeprezen biografieën over Pierre Kemp en Kees
Fens en in 2017 Leesjongen, verzamelde gedichten van 1975-2017.
Frans Welters (Tegelen, 1938) was fotojournalist van het Limburgs Dagblad. Welters exposeerde zijn
werk in binnen- en buitenland. Zijn beeldverhaal Koempel, adieë werd bekroond op de prestigieuze
Triennale Internationale de la Photographie in Fribourg.

Wiel Kusters & Frans Welters De witte helm

September 1944. Geallieerde troepen rukken op in
Zuid-Limburg. De nsb-burgemeester van Sittard slaat
op de vlucht en zoekt met zijn gezin een heenkomen
in Duitsland. Frans Welters, de zesjarige burgemeesterszoon wordt geconfronteerd met liquidaties, bombardementen en vooral veel angst en onrust. Hij ziet dingen
die hij niet kan duiden, maar die hem nooit zullen loslaten. Beelden die hem tot een sociaal bewogen fotograaf
zullen maken, steeds op zoek naar de overlevenden in
een rampgebied, maar ook naar het niet-begrijpende
kind dat hij was. Het kind met de witte helm, dat door de
puinhopen van het verwoeste Duitsland liep.
De witte helm. Een beeldverhaal bevat in feite een
tweetal verhalen, een in woorden en een in foto’s. We
zien via de foto’s hoe Frans Welters de wereld om hem
heen bekijkt en we lezen daarnaast een indringend en
persoonlijk verhaal over het leven van de fotograaf zelf,
subtiel verwoord door dichter Wiel Kusters.
De samenwerking tussen de dichter en de fotograaf
leidde eerder tot het succesvolle Koempel, adieë, over de
laatste werkdag, in december 1974, van de mijnwerkers
in de Limburgse steenkolenmijnen.

beeldverhaal
isbn 978 90 4936 797 5 | nur 320 | paperback
met flappen | 17 x 24 cm | ca. 144 blz.
ca. € 24,99 | verschijnt juni 2018
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Van 3 juni t/m 14 juli zal een selectie van de foto’s tentoongesteld worden in het koor van
boekhandel Dominicanen in Maastricht.
Persaandacht voor de tachtigste verjaardag van de fotograaf
Cossee World Rights
uitgeverij cossee
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Krijg nu het verhaal zwaan cadeau
bij aanschaf van een roman van Jane Gardam!

jane gardam

Zwaan

uitgeverij cosse

e

een vertelling • cossee

Zomeractie: bestel in juni, juli en augustus 15 exemplaren assorti
van Een onberispelijke man, Een trouwe vrouw en Laatste vrienden
en ontvang de backcard samen met 15 exemplaren van Zwaan. Ook
posters en boekenleggers beschikbaar. Neem voor meer informatie
contact op met Nienke Timmers.
30-11-17 11:01

een verhaal | vertaald door gerda baardman en kitty pouwels | isbn 978 90 5936 814 9
nur 302 | paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 32 blz. | gratis | verschijnt juni 2019
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De Broekzakbibliotheektitels van deze
top-auteurs zijn nu als losse titel te bestellen
Hans Fallada		

Liefde in puin

Nieuw!

‘Fallada behoort tot de groten in de wereldliteratuur.’ – De Standaard
twee verhalen | vertaald door anne folkertsma | isbn 978 90 5936 798 2 | € 5,99 | paperback

11 x 17 cm | ca. 96 blz. | nur 302 | verschijnt juli 2018

‘Een literaire
pralinedoos.’
– Humo

J.M. Coetzee		

Nietverloren

‘De verhalen verdienen het om in het hart van de lezer gesloten te worden!’ –
Hebban ****
drie verhalen | vertaald door gerbrand bakker en wil hansen
isbn 978 90 5936 760 9 | € 5,99 | paperback | 11 x 17 cm | 80 blz.
nur 302 | reeds verschenen

Jane Gardam		

De geheime brieven

‘De geheime brieven is als een minuscuul aperitiefhapje dat je onmiddellijk doet
verlangen naar meer.’ – Hebban ****
twee verhalen | vertaald door gerda baardman en kitty pouwels
isbn 978 90 5936 763 0 | € 5,99 | paperback | 11 x 17 cm | 96 blz.
nur 302 | reeds verschenen

David Grossman

Nacht in Jeruzalem

‘Een bloedmooie, essentiële aanvulling voor uw bibliotheek.’ – Humo *****
een verhaal | vertaald door ruben verhasselt | isbn 978 90 5936 761 6 | € 5,99 | paperback

11 x 17 cm | 160 blz. | nur 302 | reeds verschenen
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Verschijningskalender

Uitgeverij Cossee Bestellijst Zomer 2018

Gerbrand Bakker – Rotgrond bestaat niet
			Mark Boog – Café De Waarheid
			J.M. Coetzee – Nietverloren
			
Eva Cossée – Amsterdam. Stad van aankomst
			Jane Gardam – De geheime brieven
			Jane Gardam – Laatste vrienden
			David Garnett – Vrouw of vos
			David Grossman – Nacht in Jeruzalem
			Husch Josten – Wittgenstein op de luchthaven
			Stefano Mancuso – Plantenrevolutie
			A.H. Nijhoff – Twee meisjes en ik
			Andreas Oosthoek – Witheet nadert de ijsberg
			Astrid Panis – Slapende tijgers
			
Erich Maria Remarque – Arc de Triomphe
			Jacques Wallage – Het land achter de heuvels
			Loekie Zvonik – Hoe heette de hoedenmaker?

Boekhandel:
Datum: 		

zojuist verschenen		

_____________
_____________

Plaats: 		
Ordernr.:

_______________
_______________

aantal

isbn		

titel 			

_____

9789059368019

Olga			Bernhard Schlink

auteur		

______		€22,99

_____

9789059368026

De voorlezer		

______		

_____

9789059368033

Zomerleugens		Bernhard Schlink

______		€12,50

_____

9789059368057

Zeemansgraf voor een kort verhaal Dorothée Albers

______		

€19,99

_____

9789059368088

Meneer Kato speelt familie

Milena Michiko Flašar ______		

€19,99

_____

9789059368040

Schokland			Saskia Goldschmidt

______		€19,99

_____

9789059368064

De klimaatparadox		

Peter van Druenen

______		

€12,50

_____

9789059367975

De witte helm		

Wiel Kusters

______		

€24,99

_____

9789059367067

Een onberispelijke man		

Jane Gardam

______		

€22,99

_____

9789023997227

Een trouwe vrouw		

Jane Gardam

______		

€22,99

_____

9789059367234

Laatste vrienden		

Jane Gardam

______		

€22,99

Hans Fallada

______		

€5,99

Bernhard Schlink

korting		

prijs

€15

broekzakbibliotheek

Francesca Melandri – De lange weg naar Rome
			Bernhard Schlink – Olga
			Bernhard Schlink – De voorlezer
			Bernhard Schlink – Zomerleugens
mei			

juni			
juli			

Wiel Kusters – De witte helm
Hans Fallada – Liefde in puin

Peter van Druenen – De klimaatparadox
			Milena Michiko Flašar – Meneer Kato speelt familie
			De literaire kattenkalender 2019
augustus			

Dorothée Albers – Zeemansgraf voor een kort verhaal
			Saskia Goldschmidt – Schokland
september 		

_____

9789059367982

Liefde in puin		

_____

9789059367609

Nietverloren		J.M. Coetzee

______		€5,99

_____

9789059367630

De geheime brieven		

Jane Gardam

______		

€5,99

_____

9789059367616

Nacht in Jeruzalem 		

David Grossman

______		

€5,99

recent verschenen

_____

9789059367999

Rotgrond bestaat niet		

Gerbrand Bakker

______		

€19,99

_____

9789059367807

Café De Waarheid		

Mark Boog		

______		

€19,99

_____

9789059367371

Amsterdam. Stad van aankomst

Eva Cossée

______ 		

€15

_____

9789059367852

Vrouw of vos		

David Garnett

______		

€19,99

_____

9789059367791

Wittgenstein op de luchthaven

Husch Josten

______		

€19,99

_____

9789059367845

Plantenrevolutie		Stefano Mancuso

______		€24,99

_____

9789059367784

De lange weg naar Rome

Francesca Melandri

______		

€24,99

_____

9789059367814

Twee meisjes en ik 		

A.H. Nijhoff

______		

€19,99

_____

9789059367579

Witheet nadert de ijsberg

Andreas Oosthoek

______ 		

€29,99

_____

9789059367760

Slapende tijgers		

Astrid Panis

______		

€19,99

_____

9789059367753

Arc de Triomphe		

Erich Maria Remarque ______		

€29,99

_____

9789023997838

Het land achter de heuvels

Jacques Wallage

______		

€29,99

_____

9789059367548

Hoe heette de hoedenmaker?

Loekie Zvonik

______ 		

€18,99

Stuur of fax uw bestelling naar Uitgeverij Cossee: Kerkstraat 361, 1017 hw Amsterdam. Fax 020-5289912
Contact boekhandels: Nienke Timmers, timmers@cossee.com
Contact pers: Eva Bouman, bouman@cossee.com
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