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nieuws

Ida Simons
Cossee on tour
De uitgevers en auteurs van Uitgeverij Cossee
houden er een drukke agenda op na: met veel
plezier reizen zij het land door, langs boekhandels en literaire podia. Neem contact op
voor Fallada-avonden, Ida Simons-middagen,
lezingen uit eigen werk, signeersessies en
leesclubs!

Een dwaze maagd
luisterboek

Het onmiskenbare verkoopsucces van
deze zomer, nu ook als luisterboek.
Direct na verschijnen werd de roman van de vroeg
overleden Ida Simons (1911-1960) als ware herontdekking omarmd door pers, boekhandelaren en lezers.

Erling Jepsen in de prijzen

‘Wat een prachtige roman! Een literair hoogtepunt.’
– Maarten ’t Hart

In het voorjaar van 2015 zal de vertaling van de nieuwste roman van Erling Jepsen verschijnen bij Uitgeverij
Cossee. Een lied van Denemarken, waarmee Jepsen
een bijzondere draai geeft aan de klassieker Out of
Africa van Karen Blixen, won onlangs de prestigieuze
dr Romanprijs.

‘Een schitterende roman. Net als Willem Elsschot
vermengt Ida Simons pijn, ontroering en ironie, in
beknopte zinnen en gevatte typeringen. Een uitgekiende stijl.’
– Erik van den Berg in de Volkskrant *****

Cossee op de planken en het witte doek
Een tropische herinnering van Eric Schneider gaat in september in première als Moesson, met Bram van
der Vlugt, Kitty Courbois en Thom Hoffman. De hormoonfabriek van Saskia Goldschmidt is bewerkt tot
hoorspel, met o.a. Mark Rietman en Monic Hendrickx, en is vanaf 5 september a.s. op Radio 1 te horen.
Toneelgroep Maastricht brengt vanaf december Alleen in Berlijn van Hans Fallada op het toneel. De
roman wordt ook verfilmd, met o.a. Emma Thompson en Daniel Brühl.
SCHRIJF JE IN
VOOR DE
NIEUWSBRIEF
VAN UITGEVERIJ
COSSEE OP
WWW.COSSEE.COM
EN VOLG ONS OP

‘Een bijzondere roman. Het is muzikaal proza.
Dat het boek jaren niet werd gelezen is onbegrijpelijk. U hoeft voorlopig geen ander boek te lezen.’
– Arjen Fortuin in NRC Handelsblad *****
‘Als je het begin van Een dwaze maagd leest,
weet je dat je een heel goed boek in handen hebt.’
– Wim Brands
‘Als een Antwerpse Jane Austen. Een halve eeuw
na dato is deze herontdekte roman met zijn moderne
toon misschien nog mooier dan toen.’
– Jann Ruyters in Trouw

cossee cd luisterboek
978 90 5936 522 3 | nur 077
4 cd’s | duur ca. 300 minuten
ca. € 24,90 | verschijnt november 2014

isbn

roman
isbn 978 90 5936 504 9 | € 19,90
e-book
isbn 978 90 5936 505 6 | € 14,90

‘Lees dit boek.’ – Sylvia Witteman

FACEBOOK.COM/COSSEE
TWITTER.COM/UITGCOSSEE

Ook verkrijgbaar
als e-book
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Lodewijk van Oord
Albrecht en wij

Een dierentuin in het centrum van Amsterdam
worstelt met teruglopende bezoekersaantallen.
Gelukkig is daar Edo Morrell, de daadkrachtige
directeur met grootse plannen. Als zijn dierentuin
de laatste levende neushoorns blijkt te herbergen,
staat hij voor een gewetenskwestie waarbij elke
keuze grote gevolgen heeft.
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Lodewijk van Oord

Lodewijk van Oord (Madrid, 1977) woont al het

Door een tragische samenloop van omstandigheden bevinden de laatste levende
exemplaren van de neushoorn zich in de
noodlijdende dierentuin van Amsterdam. Edo
Morell, de ambitieuze directeur, is vastbesloten de diergaarde van de ondergang te redden
– en is bereid offers te brengen.

grootste deel van zijn leven in het buitenland.
Na zijn studies in Leiden en Utrecht doceerde
hij in een twaalfde-eeuws kasteel op de kliffen

© privécollectie

Vermakelijk, uiterst actueel én sprankelend van taal – een droomdebuut!

van Wales. Hij debuteerde met gedichten in

De Revisor en publiceerde verhalen, essays en
opiniestukken in verschillende dagbladen en
literaire tijdschriften. Zijn bijdragen werden

Albrecht en wij

meermaals genomineerd voor literaire prijzen.
Voor het verhaal ‘Thesmophoria’ won hij de

De samenwerking met de Zuid-Afrikaanse Sariah Malan,

Nieuw Proza Prijs 2011.

overgevlogen als neushoornspecialiste en erg begaan

In 2010 verruilde Van Oord het kasteel in

met de bedreigde diersoort, werpt zijn vruchten af. Maar

Wales voor de heuvels van Swaziland, waar hij

de jacht op de neushoorn overschrijdt landsgrenzen, en

onderwijsdirecteur werd aan het Waterford

zelfs de dierentuin weet de stropers niet buiten de deur te

Kamhlaba, de eerste en lange tijd enige multi-

houden. Al snel is stier Albrecht de laatste van zijn soort.

raciale school in Afrika. Sinds 2014 woont en

Edo beschouwt dit als een uitgelezen kans zijn dierentuin

werkt hij in het Italiaanse dorpje Duino, nabij

in de vaart der volkeren op te stuwen. In stilte ontwikkelt

Triëst.

hij een serie spectaculaire evenementen met een aftrap in
de Amsterdam Arena. Met Sariahs actiebereidheid wenst

roman
978 90 5936 523 0 | nur 301
| 12,5 x 20 cm | ca. 256 blz.
ca. € 18,90 | verschijnt oktober 2014

hij geen rekening te houden. Terwijl hun gevoelens voor

isbn

PROMOTIE

elkaar voorzichtig ontluiken, lopen hun opvattingen over

paperback

• Boekhandelstournee
• Social media-campagne
• Feestelijke presentatie in samenwerking met de SLAA
• Interviews in dag- en weekbladen
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Onderwerp voortdurend in de media
• Uitgebreide persmap met foto’s en achtergrondinformatie
• Boekenleggers
• Cossee World Rights

het lot van Albrecht steeds meer uiteen.
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Niet eerder kwamen humor en de wrange realiteit zo mooi

e-isbn

978 90 5936 524 7 | ca. € 14,90

samen in een romandebuut. Van Oord verkent in boeiende
scènes het huidige maatschappelijke klimaat. Hoe slechter
het gaat met Albrecht, hoe prangender de vraag wordt of
zijn redding alle middelen heiligt, maar vooral: wat zijn die
middelen dan? Albrecht en wij is een zeer actuele roman
en een droomdebuut van een groot literair talent.
Ook verkrijgbaar
als e-book
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De nieuwe Schlink – Een betoverende hommage aan
een schilderij en de daarop geportretteerde vrouw.

Bernhard Schlink
De vrouw op de trap

Zij is als beeld zijn leven in gestapt, en zo is hij verliefd
geworden op haar – en haar ook weer kwijtgeraakt. Als
haar inmiddels wereldberoemde portret, een naakte
vrouw op een trap, weer opduikt, is dat als een signaal
voor hem: zij wil dat ik haar vind.
8
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Bernhard Schlink

Bernhard Schlink (Bielefeld, 1944) is eme-

Een beroemd schilderij van een vrouw, dat lang gold als

ritus hoogleraar Rechten aan de Humboldt
Universiteit in Berlijn. Als schrijver verwierf
hij wereldwijd naam en faam met zijn roman

© Cindy Marler

‘Schlink is en blijft een meesterverteller. Hij schrijft toegankelijk, intelligent
en spannend. En altijd weer slaagt hij erin de meest interessante morele
vragen te stellen.’ – Die Welt

De vrouw op de trap

spoorloos, duikt plotseling weer op. Een verrassing voor
de kunstwereld, maar ook voor een advocaat, die – lang
geleden – in een conflict tussen de schilder en de eigenaar

De voorlezer, de eerste buitenlandse roman

van het doek verzeild raakte. Hopeloos verliefd op de –

die lange tijd op de eerste plaats stond in de

volledig naakt – geportretteerde vrouw, hielp hij haar toen

bestsellerlijst van The New York Times en in

in het bezit van haar betoverende portret te komen. De dag

vierenvijftig talen vertaald is. De verfilming

daarop waren vrouw en schilderij verdwenen.

door Stephen Daldry met in de hoofdrollen

Alle drie de mannen, de advocaat, de schilder en de kunst-

Kate Winslet en Ralph Fiennes is bekroond met

verzamelaar, voelen zich, ieder op hun eigen manier, door

een Oscar en een Golden Globe. Van Schlink

haar bedrogen. In een verborgen baai aan de Australische

verschenen verder de romans De thuiskomst

kust komt het tot een weerzien. De drie mannen willen

en Het eerste weekend (verfilmd in 2014), de

terug waar ze denken recht op te hebben. Maar er is er

verhalenbundels De liefdesval en Zomerleu-

maar één die de kans grijpt om de vrouw nu op een andere,

gens, de detective De oude zonden en het essay

nieuwe manier te leren kennen – al weet hij dat het einde

Objectieve wetgeving en subjectieve rechters.

van hun tijd samen snel nadert.
Een betoverende roman over recht en onrecht, over bezit

7

€ ,50

PROMOTIE

• De langverwachte nieuwe roman van Bernhard Schlink
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Boekhandelsadvertenties
• Postercampagne
• Auteursbezoek in Nederland en Vlaanderen
• Radiospots
• Gegarandeerde persaandacht
• Speciale editie van De voorlezer voor € 7,50
• Speciale e-book aanbieding van De voorlezer
WWW.BERNHARDSCHLINK.NL
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en verlies, echte en valse nabijheid. Over een man die

roman
nu

te breken. Over het geluk van een liefde die weet dat ze

oorspronkelijke titel die frau auf

eindig is.

der treppe

‘De auteur van De voorlezer heeft zichzelf
overtroffen – een verrassend liefdesverhaal,
tot en met de laatste zin boeiend, met meer
dan genoeg aanleiding om over onze ideeën
van liefde en onafhankelijkheid na te denken.’ – Uitgever Christoph Buchwald

gebonden

vertaald door gerda meijerink

978 90 5936 525 4 | nur 302
| 12,5 x 20 cm | ca. 288 blz.
ca. € 19,90 | verschijnt september 2014
isbn

€ 7,50! met eerste hoofdstuk van en

kortingsbon voor de vrouw op de trap
isbn

roman

probeert het vastgeroeste patroon van zijn leven open

978 90 5936 527 8 | € 7,50
2014

verschijnt september

Ook verkrijgbaar
als e-book

e-isbn

978 90 5936 526 1 | ca. € 14,90

Ook verkrijgbaar
als e-book
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J.M. Coetzee
			

De kinderjaren van Jezus
midprice

Mariëtte Haveman
Het huis achter de wilgen

‘John Maxwell Coetzee is niet zomaar een
auteur: hij is een schrijvende magiër die je
betovert en laat doorlezen, tot hij ook zijn
laatste woord tot je heeft laten doordringen.’ – Bert Wagendorp in de Volkskrant
‘De kinderjaren van Jezus is vintage
Coetzee.’ – De Standaard
Ze zijn over de zee gekomen, de man en de jongen,
en in het opvangcentrum hebben ze een nieuwe
naam en persoonsgegevens gekregen. Met deze
roman weet J.M. Coetzee ons weer continu te verrassen. Net als in zijn meesterwerk Wachten op de

barbaren schept hij een universum dat ons volledig

€

boeit, raakt en opslokt.

12,50

‘Coetzee maakt op zeer overtuigende wijze
duidelijk dat we niet alleen niet kunnen
ophouden te verlangen naar verlossing, maar
dat het ook een vergissing is dat verlangen te
bestrijden. Meer is niet nodig om “boek van
het jaar” te mogen zijn.’ – Arnon Grunberg

roman

PROMOTIE

978 90 5936 528 5 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | 320 blz.
€ 12,50 | verschijnt oktober 2014

oorspronkelijke titel the childhood

of jesus
vertaald door peter bergsma
isbn

• Ter gelegenheid van Coetzees vijfenzeventigste
verjaardag verschijnt in voorjaar 2015 een

e-isbn

Na haar huwelijksreis
langs de Franse kust
lacht het leven Virginia
Wyndham toe. Haar
Nederlandse man neemt
haar mee naar huis, naar
de Drentse veengronden,
een wereld die haar langzaam opslokt. Zestig jaar
later wordt ze een icoon
op de T-shirts van een
vakantieresort.

978 90 5936 402 8 | € 14,90

fascinerend boek over de werkwijze van
J.M. Coetzee, door David Attwell
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als e-book

UITGEVERIJ COSSEE

13

Mariëtte Haveman

Mariëtte Haveman (Rotterdam, 1957) is kunst-

Étretat, 1924. In een chic hotel aan de Franse kust probeert

historica en schrijfster. Ze is hoofdredacteur
van het tijdschrift Kunstschrift en gaf onder
andere de bundel Ateliergeheimen uit, over
de werkplaats van de Nederlandse kunstenaar

© Jeroen Stumpel

‘Wat een sfeer, wat een ontroerende personages!’ – Algemeen Dagblad over
De vrouwenvanger

Het huis achter de wilgen

Roeland Te Wolde de maîtres d’hôtel te spreken, maar
krijgt geen voet tussen de deur. Zijn jonge bruid Virginia
grijpt in en sleept direct een grote bestelling rieten meubilair binnen voor zijn familiebedrijf. Ze zullen trots op haar

vanaf 1200 tot heden. De foto van Faye Fins-

zijn, denkt Roeland. Er lijkt een glorieuze toekomst voor

bury (2008) was haar literaire debuutroman,

zijn Britse echtgenote weggelegd in zijn geboortedorp.

waarmee ze werd genomineerd voor de Vrouw
en Kultuur DebuutPrijs. In 2010 verscheen

Maar Werwolda, het dorp van rietvlechters bij het Drentse

haar roman De vrouwenvanger, die op de long-

Boschoord, is heel anders dan zij zich heeft voorgesteld.

list van de Libris Literatuur Prijs stond.

Het moment dat ze uit zijn Minerva stapt, haar schoenen
zich vastzuigen in een modderpoel en ze door de nevel
haar nieuwe thuis ontwaart, is een schok. Het is grauw en

‘Een vlekkeloos en overtuigend debuut.’ – Het Parool

sober, een haag van kinderen in allemaal dezelfde kleren
staan om haar heen. Maar ze zou niet Virginia Wyndham

‘Mariëtte Haveman geeft haar ik-figuur met prachtige zinnen op indrukwekkende wijze gestalte.’ – Nederlands Dagblad

zijn, als ze niet vanaf het moment dat ze het weeshuis
ontdekt, en het bordeel, ‘waar de nieuwe rietvlechters
gemaakt worden’, eigenhandig probeert de moderne tijd te

roman

introduceren – al betaalt ze daar een hoge prijs voor.

978 90 5936 529 2 | nur 301
| 12,5 x 20 cm | ca. 288 blz.
ca. € 18,90 | verschijnt januari 2015

PROMOTIE

Kan je anno 2015 zo’n archaïsch, geheimzinnig verhaal

isbn

• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Optredens en lezingen in boekhandels en op literaire podia
• Feestelijke en exclusieve primeur in Drenthe
• Voorpublicatie in regionale dagbladen
• Speciale leesclubactie
• Boekenleggers
• Cossee World Rights

gebruiken om in het riet van Werwolda een vakantieresort

paperback

www.mariettehaveman.com
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te verkopen? Marijn Onderland, medewerkster van het
toekomstige bungalowpark, onderzoekt de geschiedenis

e-isbn

978 90 5936 530 8 | ca. € 14,90

van het afgelegen gebied bij Boschoord. Zij stuit op de
levensloop van Virginia Wyndham, de buitenstaander, wier
entree de ondergang van een samenleving inluidde.
In adembenemende scènes laat Mariëtte Haveman
verdwenen tijden en afgelegen streken tot leven komen.
Ze confronteert ons in Het huis achter de wilgen met
de vraag waarom we geneigd zijn de beelden die we
van de geschiedenis hebben naar onze hand te zetten.

Ook verkrijgbaar
als e-book
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‘De taal van Michiko Flašar is zo helder, en zo omgeven door een magische stilte, dat het doet denken aan de grote klassiekers van de twintigste-eeuwse Japanse literatuur als Yasushi Inoue en Yasunari Kawabata.’
– Spiegel Online

Milena Michiko Flašar
Een bijna volmaakte vriendschap

‘Een roman over vriendschap en verraad, liefde en eenzaamheid, de
kindertijd en de dood – op een toon die door haar ernst en oprechtheid
ontroert. Een bijna volmaakte vriendschap is een tedere parabel over
het opgroeien in een modern industrieland.’ – Die Zeit
‘Een roman met een fascinerende rijkdom aan details. Met groot vakmanschap zet Michiko Flašar illustratieve anekdotes in. De verleidelijke
schoonheid is haast religieus; de roman treedt het leven tegemoet met
een bijna boeddhistische sereniteit.’ – Der Spiegel
‘De kracht van de tekst ligt daar waar nauwelijks iets gebeurt, waar waargenomen wordt en het landschap beschreven. In de terughoudendheid
schuilt de hele kunst van het boek.’ – Die Presse
‘De wonderbaarlijke geschiedenis van een vriendschap, die niet alleen in
Japan maar overal op aarde zou kunnen ontstaan.’ – Der Standard
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Er zijn meer dan drie miljoen jongeren in Japan die
zich volledig hebben teruggetrokken. Ze hebben zich
opgesloten in hun kamer en afgesloten van de wereld.
Milena Michiko Flašar schreef een unieke, indrukwekkende roman over een fenomeen dat culturen verbindt
en landsgrenzen overschrijdt.

UITGEVERIJ COSSEE
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‘Een delicate, melancholische roman van grote schoonheid.’ – Süddeutsche Zeitung

Milena Michiko Flašar

Milena Michiko Flašar (St. Pölten, 1980)

Een bijna volmaakte
vriendschap

studeerde literatuurwetenschap, germanistiek
en romanistiek aan de Universiteit van Wenen.

Een jongeman verlaat zijn kamer na een
isolement van twee jaar. Hij verzamelt al
zijn moed, verlaat op de tast het huis van
zijn ouders en gaat de straat op. Voorzichtig
betreedt hij de wereld opnieuw en vindt zijn
weg naar een bankje in het park, zijn toevlucht en nieuwe schuilplaats. Daar opent
hij zijn ogen.

Ze debuteerde in 2008 met de verhalenbundel

Ich bin en publiceerde in 2010 de novelle
Okaasan – Meine unbekannte Mutter. Michiko
Flašar ontving verschillende prijzen en
stipendia. Een bijna volmaakte vriendschap,
haar romandebuut, is een bestseller in Duitsland en verschijnt in zeven talen.

PROMOTIE

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Interviews in dag- en weekbladen
• Auteursbezoek met optredens op literaire

Tegenover hem zit een salaryman, een kantoormedewerker
zoals er duizenden zijn; een lunchpakketje op schoot,
keurig in het pak. Dagenlang kijken ze stiekem naar elkaar,
voorzichtig groeten ze elkaar, en dan komt de dag waarop

podia en festivals

• Boekenleggers

© Susanne Schleyer/autorenarchiv.de

ze naast elkaar gaan zitten en beginnen te vertellen. Over
wat er misgegaan is, over levens vol angst en falen, over
teleurstellingen en schaamte. Ze worden bijna vrienden,
de twee buren op hun parkbankje, tot op een dag de

roman

salaryman niet meer verschijnt met zijn liefdevol gevulde
lunchtrommeltje.
Het internationale succes van Haruki Murakami heeft de
universele waarden van oost en west laten zien. Milena
Michiko Flašar wordt beschouwd als de vrouwelijke, jongere Murakami. Haar ontroerende verhaal overbrugt elke
denkbare culturele kloof. Met haar twee parkbankvrienden,
die op alle gebieden buiten de geldende norm vallen, zit zij
als derde in het park en betovert ons met hun verhaal.

oorspronkelijke titel ich nannte

ihn krawatte
vertaald door kris lauwerys en
isabelle schoepen

978 90 5936 531 5 | nur 302 | paperback
| 12,5 x 20 cm | ca. 160 blz.
ca. € 18,90 | verschijnt januari 2015
isbn

met flappen

e-isbn

978 90 5936 532 2 | ca. € 14,90

Ook verkrijgbaar
als e-book
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‘Een diepe, donkere en hypnotiserende novelle die aan
het grandioze proza van Bruno Schulz herinnert en –
niets minder dan dat – aan diens hallucinatoire schilderijen.’ – David Grossman

Maxim Biller
De verloren brief
of de droom van Bruno Schulz

In het najaar van 1938 arriveert in het Poolse
stadje Drohobycz een mysterieuze dubbelganger
van Thomas Mann. Een inwoner van het stadje,
de Joodse schrijver Bruno Schulz, schrijft een
paar dagen later een brief aan de echte Thomas
Mann en vraagt hem om een onmogelijke gunst.

20
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Maxim Biller

Maxim Biller (Praag, 1960) woont sinds 1970 in

Geïnspireerd door de Oost-Europese traditie van Michail

Duitsland. Hij schreef onder andere romans,
verhalen en toneelstukken. Zijn roman Esra
werd door het gerechtshof verboden. Die Welt
beschreef zijn laatst verschenen toneelstuk

Kanaalratten als ‘zo komisch, sexy en opwin-

© Lottermann en Fuentes

‘Een grootse en indrukwekkende kaddisj van ongekende kracht.
Wereldniveau!’ – Der Spiegel

De verloren brief
of de droom van Bruno Schulz

Boelgakov en Isaac Bashevis Singer, neemt Maxim Biller
ons mee op reis naar het Poolse stadje Drohobycz in 1938,
naar de wereld van de schrijver Bruno Schulz. Schulz verdient een schamel salaris met tekenles en droomt ervan als
schrijver eindelijk gedrukt en gelezen te worden. In zijn

dend dat het geschreven lijkt door Woody

vertwijfeling neemt hij plaats achter het bureau van zijn

Allen en Philip Roth’. Onlangs verschenen

vader en schrijft een brief aan Thomas Mann.

zijn memoires De tweedehandse Jood. Biller

Maxim Biller heeft deze brief herschreven op ‘wereldni-

is columnist voor de Frankfurter Allgemeine

veau’, zo schreef de Duitse pers. Wereldniveau, omdat

Sonntagszeitung en Die Zeit.

Biller in meesterlijk proza Schulz’ voorgevoel van de Holocaust en van zijn eigen tragisch einde verwoordt.

‘Als Thomas Mann had geantwoord en Schulz aan een publicatie had kunnen
helpen, zou de literatuurgeschiedenis er heel anders uitzien. Schulz, die in
1942 door een naziofficier op straat wordt neergeschoten, was dan misschien
gevlucht. Dan was hij misschien tijdens zijn leven al met Kafka en Joseph
Roth vergeleken.’ – Der Spiegel

Schulz is een bange man. Gedreven door angsten, fantasieën en obsessies, verzint hij een bizar voorwendsel om
zijn brief te schrijven. Hij waarschuwt de Nobellaureaat
voor een rare dubbelganger, die in een rood Perzisch jasje,
met een snor van schoenpoets, rouge op zijn wangen en
een sterke lichaamsgeur, in de smalle straatjes van Drohobycz voor ophef zorgt en bovendien beweert Thomas Mann

‘Het apocalyptische visioen van Schulz anticipeert wat iets later in het bezette
Polen daadwerkelijk gaat gebeuren. Grandioos!’ – Welt am Sonntag

te zijn. In het plaatselijke hotel logeert deze gek in een
speciaal voor hem ingerichte badkamer zonder badkuip,
wastafel of wc, maar met een paar enorme douchekoppen
in het betonnen plafond. Schulz’ brief wordt meer en meer
een apocalyptisch visioen van het naderende onheil.
De Nobellaureaat heeft er nooit op geantwoord, de brief is

PROMOTIE

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Grote persaandacht
• Boekenleggers
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novelle

misschien nooit aangekomen. Het is een mythe geworden.

oorspronkelijke titel im kopf von

bruno schulz
met tekeningen van bruno schulz
vertaald door marcel misset

978 90 5936 533 9 | nur 302
| 11,5 x 19 cm | 64 blz.
ca. € 16,90 | verschijnt november 2014
isbn

gebonden

e-isbn

978 90 5936 534 6 | ca. € 9,90

Ook verkrijgbaar
als e-book
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‘Als u geïnteresseerd bent in de afgronden van de
Europese geschiedenis van de twintigste eeuw, wil
ik u deze ongelofelijke roman van harte aanbevelen.’
– Michail Boelgakov, auteur van De Meester en Margarita

24

UITGEVERIJ COSSEE

Een jonge vrouw uit de betere Praagse kringen
volgt haar echtgenoot in 1934 naar Moskou, wordt
daar uit eenzaamheid, verveling en de wens om
ergens bij te horen een ‘voorbeeld-arbeidster’ en
maakt de stalinistische zuiveringen mee.
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Jiří Weil

Jiří Weil (Praskolesy, 1900 – Praag, 1959) groeit

Het laatste dat Ri ziet uit het raam van de treincoupé,

op in de buurt van Praag bij joods-orthodoxe
ouders. Hij studeert Slavische filologie en
literatuur en schrijft tijdens zijn studie onder

© privécollectie

‘De permanente dreiging slachtoffer te worden van een systeem, een
ideologie of utopie – dat is hét grote onderwerp van Weil, en daarin is hij
een onovertroffen meester.’ – Frankfurter Allgemeine Zeitung

De hartslag van Moskou

wanneer ze haar geliefde Praag verlaat voor het winterse
Moskou, is een fantastische neonreclame. Een koffiekannetje dat – op en neer, op en neer – een espressokopje

het pseudoniem Jiří Wilde. Hij wordt in 1921 lid

met de overheerlijkste koffie vult. Ri houdt van espresso

van de Jonge Communisten, waarvan hij later

en van mooi servies, in haar koffers heeft ze van beide veel

de leider wordt. In 1933 verhuist Weil naar Mos-

meegenomen, omdat zoiets in het ‘merkwaardige, vieze

kou, waar hij als journalist en vertaler werkt.

en onmogelijke land’ waar haar man Robert werkt niet te

Hij wordt in verband gebracht met de moord op

krijgen is.

Stalins protegé Sergej Kirov, wordt uit de Partij

Veel buitenlanders stromen naar de jonge Sovjet-Unie,

gezet en verbannen naar Centraal-Azië.

want daar is werk voor specialisten als Robert. Ri is niet

In 1935 keert Weil terug naar Praag. Hij heeft

geïnteresseerd in politiek, en na een tijd in Moskou wordt

dan alle politieke aspiraties verloren, gaat bij

thuis zitten en op je man wachten uiterst saai. Door

het Joods Museum werken en richt zich op

bemiddeling van Robert kan ze aan het werk in een kogel-

zijn schrijverschap. Na het uitbreken van de

lagerfabriek. Zo begint een wonderbaarlijke carrière: van

Tweede Wereldoorlog ontvluchten veel joden

een beschaafde vrouw uit de bourgeoisie tot heldin van

Praag, maar Weil kan zich er niet toe zetten om

de arbeid.

afscheid te nemen van zijn thuis. In 1942 wordt

Weil beschrijft op indringende wijze het Moskou van 1934.

hij opgeroepen om zich te melden voor een
transport naar een concentratiekamp. Hij slaagt

€

er echter in om zijn zelfmoord in scène te zet-

12

Ri wordt getuige van de beruchte showprocessen, het begin

50
,

€

12,50

ten en duikt onder tot het einde van de oorlog.
PROMOTIE

• Titel voor de Ken uw klassiekers-reeks van Schwob
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Gegarandeerde persaandacht na het grote succes van
Mendelssohn op het dak

• Speciale e-book aanbieding van Mendelssohn op het dak
• Boekenlegger
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van de stalinistische terreur. Maar hoe ver ga je in de aanpassing aan de omstandigheden, als je hunkert naar werk
en een zinvol bestaan?
Net als Weils veelgeprezen Mendelssohn op het dak is De

roman

hartslag van Moskou een deels komische, deels grimmige

978 90 5936 375 5 | nur 302
paperback | 15 x 23 cm | 256 blz.
€ 12,50 (vanaf 1 oktober 2014)
isbn

e-isbn

978 90 5936 383 0 | € 9,90
Ook verkrijgbaar
als e-book

roman over de meest ingrijpende historische veranderingen van de twintigste eeuw. Gefascineerd volgen wij Ri, en

roman
oorspronkelijke titel moskva-hranice
vertaald door en met nawoord van
kees mercks

978 90 5936 535 3 | nur 302
gebonden | 15 x 23 cm | ca. 416 blz.
ca. € 26,90 | verschijnt oktober 2014
isbn

e-isbn

978 90 5936 536 0 | ca. € 19,90

het is Weils meesterschap, dat wij dit doen met alle begrip
voor haar.

Ook verkrijgbaar
als e-book
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Vrouwkje Tuinman

‘Vrouwkje Tuinman kan niet huilen. Maar ze weet wel hoe je iemand aan
het huilen brengt.’ – F. Starik

Sanatorium

Vrouwkje Tuinman (’s-Hertogenbosch, 1974)

We willen graag langer leven zonder ouder te worden.

publiceerde eerder vier dichtbundels en drie

Ziekte en dood, dat overkomt alleen anderen – tot het

romans. Ze ontving diverse literaire prijzen

lichaam zich aan ons opdringt. Sanatorium onderzoekt

en nominaties. Haar meest recente roman

hoe we ons, van geboorte tot dood, en daarna, verhouden

De rouwclub stond op de longlist van de Libris

tot ons fysiek omhulsel.

Literatuur Prijs 2014.

Er is niets om bang voor te zijn.
Probeer het lichaam te beschouwen
als een auto. Er gaat brandstof in,
de koeling moet werken en soms is er file.
Als er iets kapot gaat, kunnen we het maken.
Er is medisch steeds meer mogelijk – botox, plastische
chirurgie, maar ook ingrepen die verder gaan dan het
aanpassen van het uiterlijk. Op nuchtere toon stelt
Vrouwkje Tuinman vragen over fragiele onderwerpen. Over
het ‘gewone’ leven, zorg, angst voor dementie en de dood,
het verbeteren van het eigen lichaam en het zoeken van

PROMOTIE

levensdoelen.

• Optredens op festivals in binnen- en buitenland
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Interviews in dag- en weekbladen
• Feestelijke presentatie rondom veertigste

poëzie
978 90 5936 537 7 | nur 306
paperback | 15 x 23 cm | 64 blz.
ca. € 16,90 | verschijnt september 2014
isbn

Iedereen hoest en niemand slaapt.
De uren rijgen zich met draden
speeksel aan elkaar. Wie niet ziek was
wordt het hier. De nieten in je buik zetten

verjaardag

• Boekenleggers
• Cossee World Rights

de boel op springen. Degene die als eerste
op de hulpknop drukt is af.
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© Keke Keukelaar
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13.3.2010, 11:00. Geef me een jaar, Lieve Heer, in wie ik niet geloof, en ik zal
alles afkrijgen (gehuild).
3.7.2010, 23:00. Mijn belastingaangifte gedaan, waarschijnlijk mijn laatste.
De harde schijf uit de oude computer verwijderd en vernietigd. ’s Middags in de
Volksbar de 4-0 tegen Argentinië gekeken, ongelooflijk, daarna naar Lobo’s huis
gegaan om aan mijn correcties te werken. Overweldigende zomeravond.
12.10.2011, 14:44. Tsjik nu schoolliteratuur op Costa Rica.
25.3.2013, 15:50. De toekomst is afgeschaft, ik plan niets. Wat een lol, dat
doodgaan. Alleen het wachten werkt op m’n zenuwen.
23.4.2013, 16:09. Steeds moeilijker het praten. Zinsdelen vinden elkaar niet
vanzelf, ik gebruik verkeerde woorden, ik omschrijf wat ik wil zeggen. Bij het
schrijven helpt Google. Ingewikkelde constructies vermijd ik, voor vrienden
schaam ik me.
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Wolfgang Herrndorf
Leven met het pistool op tafel
Een Berlijns dagboek

‘Een jaar in de hel, maar ook een geweldig jaar.
Gemiddeld nauwelijks gelukkiger of ongelukkiger
dan voor de diagnose, alleen slaat het naar beide
kanten verder uit. Alles bij elkaar misschien zelfs
een beetje gelukkiger dan vroeger, omdat ik leef
zoals ik altijd had moeten leven. En nooit gedaan
heb, behalve misschien als kind.’

UITGEVERIJ COSSEE
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Wolfgang Herrndorf
Leven met het pistool op tafel
					 Een Berlijns dagboek

Wolfgang Herrndorf (Hamburg, 1965-2013)

Wolfgang Herrndorf begon direct na de fatale diagnose

heeft gestudeerd aan de Academie voor
Beeldende Kunst en naam gemaakt als
striptekenaar. Zijn romandebuut In Plüschge-

wittern verscheen in 2002, gevolgd door een

© Mathias Mainholz

‘Herrndorf beweert dat zijn drie laatste jaren zijn beste waren. Daarvan is dit boek,
met al zijn confronterende passages over het leven en hoe wij ermee omgaan, het
beste bewijs. Dat maakt het uniek, onvergetelijk en groots.’ – Die Tageszeitung

van een ongeneeslijke hersentumor een digitaal dagboek,
om zijn vrienden op de hoogte te houden en zijn gedachten onder controle te krijgen. Hij nam een opvallend
besluit: zijn resterende tijd te vullen met werken en een

verhalenbundel die in 2008 met de Deutsche

exit-strategie bepalen. Hij versnelde zijn schrijfproces met

Erzählpreis bekroond werd. Tsjik (Cossee 2011)

een ongelooflijke discipline. Met de tumor in zijn hoofd

stond ruim een jaar op de Duitse bestsellerlijst,

schreef hij o.a. Tsjik (meer dan 1,7 miljoen exemplaren

is onderscheiden met de Clemens Brentano

verkocht) en een jaar later de roman Sand.

Preis 2011, verscheen in meer dan vijftien talen

Na het verschijnen van Tsjik maakte Herrndorf zijn digi-

en werd in Nederland genomineerd voor de

tale dagboek openbaar. Het groeide uit tot een van de

Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs 2012. Voor

meest gelezen weblogs van Duitsland.

zijn roman Sand ontving hij de Prijs van de

Leven met het pistool op tafel is een met bewonderens-

Leipziger Buchmesse 2012.

waardige precisie geschreven onderzoek van een openhar-

‘Een boek dat op onvergelijkbare manier doorgrondt wat het betekent om een mens te zijn.’
– Die Welt
‘Superslim, briljant geschreven, vertwijfeld en
genadeloos komisch.’ – Focus

tige auteur, met zichzelf als onderzoeksobject. Het pistool
op zijn bureau geeft rust: als zijn epileptische aanvallen of

€

desoriëntatie te pijnlijk voor Herrndorf en zijn vrienden

12

worden, is het voor hem tijd te gaan. Toen hij ten slotte

50
,

ook zijn taal aan het verliezen was, beëindigde hij op 26
augustus 2013, op achtenveertigjarige leeftijd, zijn leven.

‘Een van de zeldzame boeken die wij altijd weer
willen herlezen.’ – Süddeutsche Zeitung
PROMOTIE

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Bijzondere inzichten in Tsjik (Cossee 2011)
• Gegarandeerde persaandacht
• Speciale e-book aanbieding van Tsjik
• Ook aandacht in de medische tijdschriften
• Boekenleggers
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Het is evident waar alle lof voor Herrndorf vandaan komt:
hij schrijft zonder medelijden op te willen wekken, en

roman

vaak zelfs met verrassende humor. Zijn aantekeningen

978 90 5936 462 2 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | 256 blz.
€ 12,50 | reeds verschenen
isbn

e-isbn

dagboek

978 90 5936 384 7 | € 9,90
Ook verkrijgbaar
als e-book

gaan over het omgaan met tijd, efficiëntie en arbeid, het
schrijven (met boeiende inzichten over Tsjik), zijn liefde

oorspronkelijke titel arbeit und struktur
vertaald door pauline de bok
geïllustreerd

978 90 5936 538 4 | nur 302
gebonden | 13,6 x 21,5 cm | ca. 448 blz.
ca. € 26,90 | verschijnt oktober 2014
isbn

e-isbn

978 90 5936 539 1 | ca. € 19,90

voor de natuur en geliefde kunstenaars (waaronder Jacob
van Ruisdael), zijn vrienden, zijn angsten en verlangens.
Zijn motto: onverbiddelijk naar de waarheid streven, de
directe confrontatie met de feiten nooit uit de weg gaan en
bovenal je optimisme nooit verliezen.

Ook verkrijgbaar
als e-book
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‘Hij beschrijft de “leugens van alledag” en de
tegenstrijdigheden van de ddr, waar mensen
iedere dag opnieuw mee te maken kregen, en
doet dat op heldere, humoristische en waarheidsgetrouwe manier.’ – Julian Barnes

b e k ro o n d m et d e e u ro pe s e b o e k pri j s

Maxim Leo
Rode liefde
Een Oost-Duitse familiegeschiedenis

‘De ddr was een nieuw begin, een kans om nog één
keer opnieuw te beginnen. Vanaf nu telde alleen de
toekomst. Het trauma moest een droom worden. Alle
wonden, alle fouten waren vergeven en vergeten, als
je bereid was deel uit te gaan maken van deze nieuwe
gemeenschap. Nieuw geloof tegenover oud zeer, dat
was het grondbeginsel van de ddr.’ – Maxim Leo

34
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Maxim Leo

Maxim Leo (Oost-Berlijn, 1970) studeerde po-

Dat hij niet te veel vragen moest stellen over
de ruzies van zijn ouders, begreep Maxim
Leo maar al te goed. Naar de politiek, de
gemeenschap en de grote zaak vroeg hij niet
– dat kon te pijnlijk worden in de ddr.

liticologie aan de Vrije Universiteit van Berlijn
en het Institut d’Etudes Politiques de Paris. Hij
begon zijn journalistieke carrière in 1995, toen

© Maxim Leo

Een boek dat invoelbaar maakt waarom zovelen geloofden in Oost-Duitsland,
maar ook waarom de ondergang ervan onafwendbaar was.

hij een jaar lang nieuwsredacteur voor rtl was.
Sinds 1997 werkt hij als redacteur voor de Ber-

liner Zeitung. In 2002 won hij de Duits-Franse
prijs voor Journalistiek en in 2006 werd hem
de prestigieuze Theodor-Wolff-Preis toegekend.

Rode liefde won in 2011 de Europese Boekprijs.
Maxim Leo woont met zijn gezin in Berlijn.

Rode liefde
Een Oost-Duitse familiegeschiedenis

Bijna twintig jaar na de val van de Muur gaat Maxim Leo
alsnog op zoek naar antwoorden. Waardoor raakte zijn
grootvader Gerhard, de verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog, van hem vervreemd? Hoe konden zijn ouders,
eens zo verliefd, uit elkaar groeien, en waarom gaf zijn
moeder haar carrière als journalist op?

‘Een aangrijpend familieverhaal, een boeiend en tot nadenken stemmend portret van
een verdwenen wereld.’ – The Guardian

Met humor en een verfrissende eerlijkheid laat Leo zien

‘Een belangrijk en meeslepend boek.’ – Spectator

gen. Voor de eerste generatie vormde de ddr een tweede

hoe het er echt aan toeging in Oost-Duitsland, en met
welke innerlijke conflicten haar inwoners te maken kre-

‘Een indrukwekkend boek, heel ontroerend en erg intelligent.’ – Radio Bremen

kans, het land waar alle hoop op gevestigd was. We zien de

‘Het komt maar heel zelden voor dat iemand zo goed over weet te brengen hoe het leven
van alledag er in de ddr daadwerkelijk uitzag.’ – Frankfurter Allgemeine Zeitung

socialistische droom, maar zich niet kunnen ontworstelen

oorspronkelijke titel haltet euer

aan de macht van de Partij. Voor de kleinkinderen lonkt het

herz bereit

Westen: daar ligt de toekomst, die de bekrompen ddr hun

vertaald door lilian caris

PROMOTIE

• Uitgever Christoph Buchwald komt graag vertellen over de achtergronden van de ddr en zijn eigen Stasi-akte
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Veel aandacht rondom de herdenking van 25 jaar val van de Muur op 9 november 2014
• Auteursbezoek
• Interviews in dag- en weekbladen
• Boekenleggers
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ontgoocheling bij hun kinderen, die twijfels hebben bij de

nooit zal kunnen geven.

Rode liefde laat zien dat het Duitsland van vandaag niet
alleen door Tweede Wereldoorlog is gevormd, maar dat
ook de ‘Ostweh’ diepgeworteld is. Maxim Leo’s familiegeschiedenis schetst een begripvol beeld van een grote

familiegeschiedenis

978 90 5936 540 7 | nur 302
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 288 blz.
ca. € 22,90 | verschijnt oktober 2014
isbn

e-isbn

978 90 5936 541 4 | ca. € 14,90

maatschappelijke droom en zijn teloorgang, van een staat
die bepalend was voor de levens van ál zijn bewoners, tot
in de meest persoonlijke gebeurtenissen.
Ook verkrijgbaar
als e-book
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© Peter Arno Broer

Dick Pels

Van welk Europa houden wij?

In mei 2014 werd er gestemd voor het Europese
Parlement. De uitslag was moeilijk te interpreteren, zo bleek de volgende dag uit de verslag
legging: zijn we nu vóór of tégen Europa? Er zijn
felle tegenstanders en ware Europatriotten, maar
in de verhitte discussie verliest men snel de
inhoud uit het oog.
Dick Pels toont aan dat de Europese cultuur zowel een
fundament als hefboom is, zoals ook Pieter Steinz laat zien
in Made in Europe (2014). Maar ook als verspreider van
vrijheid en democratie is er een rol weggelegd voor de verenigde landen: de Europese idealen, zoals de doelstelling
geweld uit te roeien, blijven actief wereldwijd verspreid
worden.
Net als Hans Magnus Enzensberger sluit Pels evenmin
zijn ogen voor de bureaucratische regelgeving van Brussel,
en is hij kritisch over veel aspecten van de internationale
samenwerking. Zijn toon is desondanks hoopvol, waarmee
hij een niet alleen onderhoudend en informatief essay
schreef, maar ook de eerste essayist is die de verkiezings-

essay
978 90 5936 542 1 | nur 323
paperback | 11,5 x 19 cm | ca. 160 blz.
ca. € 16,90 | verschijnt november 2014
isbn

uitslag helder interpreteert en ons laat zien hoe wij over
Europa denken.
De Nederlander houdt van zijn eigen land, constateerde
Dick Pels (Amsterdam, 1948) is socioloog en publicist.
Hij is de auteur van o.a. De geest van Pim. Het gedach
tengoed van een politieke dandy (2003), Een zwak voor
Nederland (2005), De economie van de eer (2007), Opium
van het volk (2008) en Het volk bestaat niet (2011). Hij is
bestuurslid van de denktank Waterland en was directeur
van Bureau de Helling, het wetenschappelijke onderzoeks
bureau van GroenLinks.
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Pels al in zijn Een zwak voor Nederland (2005). In Van

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Lezingen en optredens
• Interviews in dag- en weekbladen
• Cossee World Rights

welk Europa houden wij? kijkt hij naar de toekomst van

www.dickpels.nl

het werelddeel en concludeert dat het tijd is dat we – ook
uit puur eigenbelang – een zwak voor Europa ontwikkelen. Internationale instellingen en bedrijven, banken en
instituties weten het al lang: op het wereldtoneel hebben
wij alleen als Verenigde Staten van Europa een kans.
UITGEVERIJ COSSEE
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De Eerste Wereldoorlog, honderd jaar geleden

Gerbrand Bakker e.a.

Winterboek

Gabriel Chevallier – Heldenangst
‘Geachte mijnheer Chevallier, ik geloof dat ik wel zo’n
beetje alles heb gelezen wat over de oorlog is geschreven
(die van 1914 uiteraard), en ik moet zeggen dat uw roman
één van de twee of drie wezenlijke, onvergetelijke getuigenissen over die vervloekte tijd is.’
– Roger Martin du Gard, auteur van De Thibaults

De winter is een geliefd seizoen, ook voor Gerbrand Bakoorspronkelijke titel la peur
vertaald door prescilla van zoest

In Jean Dartemonds jeugdige ogen is de oorlog een avontuur dat
je moet meemaken. Zijn geestdrift slaat snel om in teleurstelling
en desillusie. Een meeslepend en hartverscheurend relaas over een
nutteloze oorlog, dat de verzwegen kant laat zien van de zo geprezen

7

€ ,50

‘De Carmiggelt van het winterlandschap. Een boek voor bij de kachel.’
– Guus Bauer voor Nu.nl

978 90 5936 265 9 | nur 302
gebonden | 15 x 23 cm | 304 blz.
€ 24,90 | reeds verschenen

isbn

‘heldenmoed’.

ker. Sneeuw, ijs, schaatsen, snoeien in de tuin, speculaas
bakken, het komt allemaal aan de orde in dit Winterboek.
Een vrolijke, moderne variant van een aloude klassieker met mooie, literaire verhalen en gedichten over de
winter, lekkere recepten, twee sneeuwkristalpuzzels, een
uitgebreid ABC van de winter en een fijne quiz om de
lange winteravonden mee door te komen. Met bijzondere
bijdragen van o.a. Maartje Wortel, Franca Treur, Maarten ’t
Hart en Ted van Lieshout.

Arnold Zweig – De strijd om sergeant Grisja

‘Geschikt voor de nieuwsgierige, de
nostalgische, de gezellige en de norse
mens. En vooral voor de mens die
gevoelig is voor de sfeer van de winter.’
– Boekdelen

‘Een fenomenale roman, en het slot behoort tot het
indrukwekkendste wat ik ooit gelezen heb.’
– NRC Handelsblad *****
‘Arnold Zweig verdient het net zozeer te worden herontdekt als eerder gebeurde met Siegfried Lenz, Hans Fallada
en Hans Keilson.’ – Trouw
De Russische sergeant Grisja Paprotkin vlucht in 1917 uit een Duits
krijgsgevangenenkamp. Hij wordt opgepakt en als spion ter dood veroordeeld. Maar zijn bewakers en een Duitse Oberst zijn er fel tegen.

UITGEVERIJ COSSEE

978 90 5936 338 0 | nur 350
paperback | 15 x 20 cm | 272 blz.
€ 7,50 (vanaf 1 november 2014)
isbn

oorspronkelijke titel der streit

um den sergeanten grischa
vertaald door lilian caris en
jantsje post

978 90 5936 453 0 | nur 302
| 15 x 23 cm | 448 blz.
€ 27,90 | reeds verschenen
isbn

gebonden

e-isbn
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met talrijke illustraties

978 90 5936 464 6 | € 19,90
Ook verkrijgbaar
als e-book
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Cossee Cadeau

Cossee Cadeau

Cossee Kattebelletje

Cossee T-shirts

Het Kattebelletje: een blokje met handige post-its

Een prachtig cadeau voor lezers en fans van Cossee. Het T-shirt met de Cossee slogan ‘Gaat u vooral met een

met op elk blaadje de afbeelding van een lezende

goed boek naar bed, of in ieder geval met iemand die er een gelezen heeft’ is weer terug. Daarnaast presente-

kat. Geschikt voor op uw eigen bureau, maar

ren wij het Coetzee T-shirt met een beeltenis van de auteur en de quote ‘The secret of happiness is not doing

natuurlijk ook om cadeau te doen. De tekening van

what we like but in liking what we do’. Kwalitatief hoogwaardige shirts van 145 grams katoen, verkrijgbaar in

de lezende kat is van Rotraut Susanne Berner.

vijf maten. In samenwerking met Verloren Woorden.
J.M. Coetzee maat S:
978 90 5936 548 3

Per 6 exemplaren geseald afgeleverd

978 90 5936 555 1 | nur 017
7,5 x 10 cm | 100 blz. | € 3,95

isbn

3

€ ,95

J.M. Coetzee maat M:
978 90 5936 549 0
J.M. Coetzee maat L:
978 90 5936 550 6
J.M. Coetzee maat XL:
978 90 5936 551 3
Adviesprijs € 24,90

Cossee Notitieboekje
Het Cossee Notitieboekje is terug! Dit rode, gelinieerde boekje met de bekende slogan ‘Gaat u vooral

Cossee slogan maat S:
978 90 5936 543 8

met een goed boek naar bed, of in ieder geval met
iemand die er een gelezen heeft’ past in elke tas of

Cossee slogan maat M:
978 90 5936 545 2

binnenzak. Nooit meer zoeken naar een kladblaadje,
in dit boekje kun je al je aantekeningen kwijt.

Cossee slogan maat L:
978 90 5936 546 9

978 90 5936 552 0 | nur 017
9 x 14,5 cm | 176 blz. | € 7,50

isbn

7

Cossee slogan maat XL:
978 90 5936 547 6

€ ,50

Adviesprijs € 24,90

www.uitgeverijcossee.nl/cadeaus
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Cossee Cadeau

Cossee Cadeau

Uitgeleend en uitgelezen

Geef een lichtje cadeau!

Hoe vaak realiseer je je, dat je je lievelingsboek uit enthousiasme hebt uitgeleend, maar dat je het boek

Het perfecte cadeau om de donkere feest-

helaas nooit meer hebt teruggezien? En wie was dat ook alweer aan wie je het boek te leen had gegeven?

dagen mee door te komen: het literaire

Hoe vaak overkomt het je niet dat je bij het lezen van een boek een passage wilt aanstrepen, onthouden en

lichtje met onze slogan ‘Gaat u vooral met

op een gepast moment weer wilt citeren? En hoe vaak denk je niet: dat komt me bekend voor. Heb ik dit al

een goed boek naar bed, of in ieder geval

eens ergens gelezen?

met iemand die er een gelezen heeft’.

2

€ ,95

Het lichtje staat mooi op elke gedekte tafel

Uitgeleend en uitgelezen is dan het ideale boekendagboek, met drie rubrieken:

• Uitgelezen boeken en favoriete passages
• Uitgeleende boeken aan onbetrouwbare vrienden
• Boeken die absoluut nog gelezen moeten worden

en op elk nachtkastje. U kunt het lichtje
ook versturen als Valentijnsverrassing,
verjaardagswens of zomaar aan iemand
geven die u een plezier wilt doen.
Het lichtje is gedrukt op perkament papier
en zit in een bijgeleverde envelop met
fraaie ansichtkaart waarop staat aange-

Daarnaast bevat het fraaie citaten uit de wereldlitera-

geven hoe het lichtje op heel eenvoudige

tuur over het genot van het lezen. Het boekendag-

manier in elkaar wordt gevouwen. Zet er

boek is vrolijk geïllustreerd door Rotraut Susanne

een waxinelichtje in en uw sfeerlampje

Berner, met verschillende tekeningen in full colour.

is klaar. Ook geschikt om uw winkel of
etalage van sfeerlicht te voorzien!
Literair lichtje met envelop en ansichtkaart, per 25 exemplaren geseald

www.uitgeverijcossee.nl/cadeaus

afgeleverd

978 90 5936 553 7 | nur 018
9 x 14,5 cm | 176 blz. | € 7,50

isbn

isbn
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€ ,50

978 90 5936 134 8 | nur 017
10 x 15 cm | € 2,95
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zojuist
verschenen

augustus

september

oktober

november

januari
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Verschijningskalender

Uitgeverij Cossee Bestellijst Najaar 2014

Ilse Akkermans – Bestemming Soerabaja. Een verzwegen verleden in Nederlands-Indië
Gerbrand Bakker – Boven is het stil, 25e druk
Ralph Dutli – Het lied van de honing. Een cultuurgeschiedenis van de bij
Gijs IJlander – Vergeef ons onze zwakheid
Dea Loher – Bugatti boven water
Vita Sackville-West – In de tuin
Colombe Schneck – Salomé. De zoektocht naar een verloren kind
Ida Simons – Een dwaze maagd

Boekhandel:				Plaats:

De literaire kattenkalender 2015
De literaire tuinkalender 2015
Cyrille Offermans – Wat er op het spel staat. Kunst en literatuur na 1945 in de schaduw
van de avant-garde
Hans Fallada – Een waanzinnig begin
Gajto Gazdanov – Nachtwegen
Bregje Hofstede – De hemel boven Parijs
Eefje Rammeloo – Titia. Een onbezonnen reis naar het land van de vijand
Bernhard Schlink – De voorlezer, midprice
Bernhard Schlink – De vrouw op de trap
Vrouwkje Tuinman – Sanatorium
J.M. Coetzee – De kinderjaren van Jezus, midprice
Maxim Leo – Rode liefde. Een Oost-Duitse familiegeschiedenis
Jiří Weil – De hartslag van Moskou
Jiří Weil – Mendelssohn op het dak, midprice
Lodewijk van Oord – Albrecht en wij
		
Maxim Biller – De verloren brief of de droom van Bruno Schulz
Wolfgang Herrndorf – Leven met het pistool op tafel. Een Berlijns dagboek
Dick Pels – Van welk Europa houden wij?
Ida Simons – Een dwaze maagd, luisterboek
Het kattebelletje
Het notitieboekje
Het literaire T-shirt Cossee
Het literaire T-shirt J.M. Coetzee
Het literaire lichtje
Mariëtte Haveman – Het huis achter de wilgen
Milena Michiko Flašar – Een bijna volmaakte vriendschap

UITGEVERIJ COSSEE

Datum:					Ordernr.:
aantal isbn		titel			auteur		 korting

			
_____
978 90 5936 522 3
Een dwaze maagd, luisterboek
_____
978 90 5936 504 9
Een dwaze maagd 		
_____
978 90 5936 523 0
Albrecht en wij		
_____
978 90 5936 525 4
De vrouw op de trap		
_____
978 90 5936 527 8
De voorlezer, goedkope editie
_____
978 90 5936 528 5
De kinderjaren van Jezus, midprice
_____
978 90 5936 529 2
Het huis achter de wilgen		
_____
978 90 5936 531 5
Een bijna volmaakte vriendschap
_____
978 90 5936 533 9
De verloren brief of de droom van Bruno Schulz
_____
978 90 5936 535 3
De hartslag van Moskou		
_____
978 90 5936 375 5
Mendelssohn op het dak, midprice
_____
978 90 5936 537 7
Sanatorium			
_____
978 90 5936 538 4
Leven met het pistool op tafel
_____
978 90 5936 462 2
Tsjik, midprice		
_____
978 90 5936 540 7
Rode liefde			
_____
978 90 5936 542 1
Van welk Europa houden wij?
_____
978 90 5936 497 4
Heldenangst			
_____
978 90 5936 453 0
De strijd om sergeant Grisja
_____
978 90 5936 338 0
Winterboek, midprice		

cossee cadeau

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

978 90 5936 555 1
978 90 5936 134 8
978 90 5936 543 8
978 90 5936 545 2
978 90 5936 546 9
978 90 5936 547 6
978 90 5936 548 3
978 90 5936 549 0
978 90 5936 550 6
978 90 5936 551 3
978 90 5936 552 0
978 90 5936 553 7

recent verschenen

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

978 90 5936 497 0
978 90 5936 481 3
978 90 5936 333 5
978 90 5936 499 8
978 90 5936 488 2
978 90 5936 497 4
978 90 5936 469 1
978 90 5936 508 7
978 90 5936 434 9

Ida Simons		
Ida Simons		
Lodewijk van Oord
Bernhard Schlink
Bernhard Schlink
J.M. Coetzee		
Mariëtte Haveman
Milena Michiko Flašar
Maxim Biller		
Jiří Weil		
Jiří Weil		
Vrouwkje Tuinman
Wolfgang Herrndorf
Wolfgang Herrndorf
Maxim Leo		
Dick Pels		
Gabriel Chevallier
Arnold Zweig
Gerbrand Bakker

prijs

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

€ 24,90
€ 19,90
€ 18,90
€ 19,90
€ 7,50
€ 12,50
€ 18,90
€ 18,90
€ 16,90
€ 26,90
€ 12,50
€ 16,90
€ 26,90
€ 12,50
€ 22,90
€ 16,90
€ 24,90
€ 27,90
€ 7,50

Het kattebelletje, set 6 exemplaren 			
Het literaire lichtje, set 25 exemplaren 		
Het literaire T-shirt Cossee
S		
Het literaire T-shirt Cossee
M		
Het literaire T-shirt Cossee
L		
Het literaire T-shirt Cossee
XL 		
Het literaire T-shirt J.M. Coetzee
S		
Het literaire T-shirt J.M. Coetzee
M		
Het literaire T-shirt J.M. Coetzee
L		
Het literaire T-shirt J.M. Coetzee
XL		
Het notitieboekje				
Uitgeleend en uitgelezen				

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

à € 3,95
à € 2,95
€ 24,90
€ 24,90
€ 24,90
€ 24,90
€ 24,90
€ 24,90
€ 24,90
€ 24,90
€ 7,50
€ 7,50

Bestemming Soerabaja		
Het lied van de honing		
Alleen in Berlijn		
Een waanzinnig begin		
De hormoonfabriek, midprice
De hemel boven Parijs		
De laatste ontsnapping		
Titia			
Een tropische herinnering		

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

€ 19,90
€ 18,90
€ 19,90
€ 22,90
€ 12,50
€ 19,90
€ 18,90
€ 18,90
€ 18,90

Ilse Akkermans
Ralph Dutli		
Hans Fallada		
Hans Fallada		
Saskia Goldschmidt
Bregje Hofstede
Jan van Mersbergen
Eefje Rammeloo
Eric Schneider

Stuur of fax uw bestelling naar Uitgeverij Cossee: Kerkstraat 361, 1017 HW Amsterdam. Fax 020-5289912
Contact boekhandels: Nienke Timmers, verkoop@cossee.com
Contact pers: Eva Bouman, bouman@cossee.com
UITGEVERIJ COSSEE
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Uitgeverij Cossee bv
Kerkstraat 361
1017 HW Amsterdam
Postbus 15548
1001 NA Amsterdam

Omslagbeeld © Jörn Grothkopp

Tel +31 (0)20 528 99 11
Fax +31 (0)20 528 99 12
E-mail info@cossee.com
www.cossee.com

Vertegenwoordiging Nederland
Nienke Timmers
Tel +31 (0)6 524 460 72
E-mail verkoop@cossee.com

Verkoop & promotie
& distributie België
Uitgeverij Van Halewyck
Diestsesteenweg 71a
3010 Leuven
Tel +32 (0)16 35 33 06
Fax +32 (0)16 35 33 07

Verkoop binnendienst
Laurens Molegraaf
Tel +31 (0)20 528 99 11
E-mail molegraaf@cossee.com

Perscontacten België
Elien Delaere
Tel +32 (0)16 35 93 10
E-mail elien@vanhalewyck.be

Promotie en publiciteit Nederland
Eva Bouman
Kerkstraat 361
1017 HW Amsterdam
Tel +31 (0)20 528 99 11
Fax +31 (0)20 528 99 12
E-mail bouman@cossee.com

Vertegenwoordiging België
Linda Vandermeulen
Tel +32 (0)478 22 67 90
E-mail lindav@vanhalewyck.be

Distributie Nederland
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