NAJAAR 2018

SEPTEMBER

NOVEMBER
NOVEMBER

€ 17,99

€ 19,99

2

€ 17,99

Dit najaar presenteren we vijf nieuwe titels
waar we ongelooflijk trots op zijn!
Of het nu gaat om een boeiende autobiografie,
een nuttig en leuk handboek of een prachtige,
ontroerende roman, het zijn stuk voor stuk
Pepper parels waar wij in geloven en die wij
van harte aanbevelen.
Er valt van alles over te vertellen (en dat doen
we graag en veel), maar neem eerst een duik in
deze brochure en laat u verrassen!
Voor vragen en opmerkingen staan wij altijd
open.
Veel leesplezier!
OKTOBER

Mariska Budding (uitgever)
Jiska Koenders (acquirerend redacteur)

JANUARI
2019
€ 22,50

€ 17,99
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FRAGMENT UIT HOOR ME

Als volwassene heb ik geleerd dat mensen
niet goed uit de voeten kunnen met een
onzichtbare chronische ziekte, maar ik
accepteer niet dat wat mijn kinderen
hebben meegemaakt in twijfel wordt
getrokken. Dat gaat te ver!
Door over mijn eigen ziekte in de
openbaarheid te treden, weet ik dat ik
ruimte voor discussie gecreëerd heb, en dat
is nuttig als het met de juiste intentie en
instelling gebeurt. De lymegemeenschap
heeft behoefte aan discussie en
transparantie Ze heeft die nodig om het
publiek voor te lichten en bewust te
maken, maar het is heel treurig om te
zien dat de betrokkenen, onder wie mijn
kinderen, daarbij ook te maken krijgen met
kortzichtigheid en vooroordelen.
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Yolanda Hadid Hoor me

‘Een eerlijk en vaak aangrijpend verhaal over de nietaflatende zoektocht van een vrouw naar een effectieve
behandeling tegen de verwoestende chronische effecten
van de ziekte van Lyme.’ – Kirkus Reviews
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Inspirerend verhaal
van een sterke vrouw
USP

PR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internationaal model
van Nederlandse afkomst
Inspirerend verhaal over
de strijd tegen een
hardnekkige ziekte
Boeiend inkijkje in het
Beverly Hills-glamourleven
Auteursbezoek rond
verschijnen van het boek
Tv- en radio-optredens
Interviews in diverse
dagbladen en tijdschriften
Betaalde social media-campagne
rondom het boek

Opgegroeid op een kleine boerderij in het ZuidHollandse Papendrecht, brengt Yolanda haar jeugd
door met paardrijden, turnen en een bijbaantje bij de
HEMA. Op haar zestiende wordt ze gescout door een
modellenbureau. Voor ze het weet vliegt ze als model
de hele wereld over. Ondertussen gaat haar gezondheid
achteruit. Haar lange zoektocht naar de juiste diagnose
begint. Pas vele jaren later wordt vastgesteld dat ze leidt
aan de chronische ziekte van Lyme. Oneindige soorten
medicijnen en behandelingen volgen, terwijl ze inmiddels
ook een gezin heeft en onderdeel is van de realityserie
The Real Housewives of Beverly Hills. Ondanks alles lijkt
Yolanda nooit de hoop te verliezen en gebruikt ze haar
positie als beroemdheid om meer bewustzijn rondom
deze genadeloze ziekte te creëren.

Advertenties
Boekhandelsposter
Luxe gebonden editie
met full colour fotokatern
van 32 pagina’s

€ 22,50
TITEL HOOR ME: DE STRIJD TEGEN DE
ONZICHTBARE SYMPTOMEN VAN LYME
OORSPRONKELIJKE TITEL BELIEVE ME: MY
BATTLE WITH THE INVISIBLE DISABILITY OF
LYME DISEASE
AUTEUR YOLANDA HADID
VERTALER VERTAALBUREAU ASTERISK*
OMSLAG MARISKA COCK
ISBN 978 90 206 0874 8
BISAC BIO033000
GEBONDEN
FORMAAT 15 X 23 CM
424 PAGINA’S
NUR 400, 671
VERSCHIJNT OKTOBER
OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR
€ 9,99
ISBN 978 90 206 3313 5
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Yolanda Hadid Hoor me

Foto’s © afkomstig uit archief auteur

Voor haar bijdragen in het creëren van
bewustzijn rondom de ziekte van Lyme
heeft YOLANDA HADID (1964) al
verschillende prijzen en onderscheidingen
in ontvangst mogen nemen, waaronder de
Star Light Award van de Lyme Research
Alliance, de Woman of Substance Award,
de Global Lyme Alliance Award en de
Stand4Lyme 2016 Catalyst 4 The Cure.
Yolanda is de moeder van drie kinderen:
Gigi, Bella en Anwar Hadid.
@yolanda.Hadid
2,9 miljoen volgers op Instagram
@YolandaHadid
600.000+ volgers op Twitter
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FRAGMENT UIT HET ZAL JE BROERTJE MAAR ZIJN

‘Heeft ze een vriendje?’
‘Pa, weet ik veel. Haar telefoon is beter beveiligd dan de telefoon
van de minister-president. Je moet een code invoeren om een code
in te voeren. CIA- en FBI-praktijken.’
‘Ze is nu vierentwintig jaar en wordt binnenkort vijfentwintig. Straks
is ze over datum en dan wil niemand haar meer. Ik en mama kunnen
niet altijd mannen, die traditioneel met de familie haar hand komen
vragen, blijven weigeren omdat ze wil studeren. Nu heeft ze haar
diploma en moet ze trouwen!’
‘Maar pa, waarom vertel je mij dit?’
‘Omdat jij een leuke jongen voor haar gaat zoeken!’
‘Ik?’
‘Ja, jij! Zij weet van niks. Ik en mama willen dat jij een leuke jongen
voor haar zoekt! Denk aan el moustaqbal*.´ Iemand die onze taal
spreekt of kan leren, de cultuur kent en op haar niveau zit. Een
dokter, advocaat of rechter. Een jongen die bij haar past.’
‘Maar pa, ik ken dat soort mensen niet.’
‘Daarom vraag ik jou. Ik wil dat je andere mensen ontmoet en met
andere mensen gezien wordt. Eerlijke, hardwerkende mensen. In de
zomer is het hartstikke druk in Tetouan. Jij kent de wegen en komt
op leuke plekken. Daar moet toch wel een leuke jongen tussen zitten
uit Frankrijk, Spanje, België, Nederland of Marokko?’
‘En wanneer moeten ze haar hand komen vragen dan?’
‘Op jullie verjaardag!’
‘Dat is volgende week!’ gil ik door de auto.
*De toekomst
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Anuar Het zal je broertje maar zijn

Unieke inkijk in de Nederlands-Marrokaanse cultuur
9

Een hilarische eigentijdse roman van
populaire stand-upcomedian, die de lezer
meeneemt in de Nederlands-Marokkaanse
cultuur.
USP

PR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enthousiaste tv-persoonlijkheid
Groot netwerk bij Nederlandse televisie
Inkijk in de Nederlands-Marokkaanse cultuur
Kritisch en eerlijk
Groot bereik op social media
3000+ abonnees op Youtube en Twitter
24.000+ volgers op Facebook
Auteur vlogt over zijn boek
Perspresentatie
Interviews in dagbladen en tijdschriften
Tv- en radio-optredens
Advertenties

Nordin is een nietsnut. Zijn tweelingzusje
Fatma een hoogvlieger. Nadat Nordin
zichzelf op een vreselijk domme manier in de
problemen heeft gebracht, is zijn vader het
zat. Om te laten zien wat hij waard is, moet
Nordin naar Tetouan, zijn geboortedorp in
Marokko om een geschikte man voor zijn
zusje te vinden. Wat een vakantie van meisjes
kijken en op het strand hangen met zijn
vriend Debiel zou moeten worden, verandert
ineens in een bizarre roadtrip. Verkleed als
zijn zusje, gaat hij op date met verschillende
mannen. Maar om iemand te vinden die bij
zijn zusje past, blijkt nog niet zo makkelijk.
Anuar is een verhalenverteller. In zijn roman
krijgen we een inkijkje in de NederlandsMarrokaanse cultuur, waar Anuar met een
open blik naar kijkt.

Boekhandelsposter
Backcard (5 exemplaren)

€ 17, 99
TITEL HET ZAL JE BROERTJE MAAR ZIJN
AUTEUR ANUAR
OMSLAG TITIA SEVEKE
ISBN 978 90 206 0872 4
BISAC FIC000000
GEBONDEN
FORMAAT 13 X 21 CM
240 PAGINA’S
NUR 301
VERSCHIJNT NOVEMBER 2018
OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR
€ 9,99
ISBN 978 90 206 3111 1
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Anuar Het zal je broertje maar zijn

Na vijf succesvolle avondvullende
theatershows besloot ANUAR zich ook te
storten op het schrijven. Hij is de eerste
Nederlandse comedian die de voorpagina
heeft gehaald van The New York Times.
Als schrijver leverde hij bijdragen aan de
tv-programma’s: The Comedy Factory en
Raymann is Laat.
dezecomedian
@dezecomedianheetanuar
@DezeComedian
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Indrukwekkend romandebuut van de
populairste meester van Nederland
over de valkuilen in de jeugdzorg
USP

PR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belangrijk maatschappelijk thema
Gebaseerd op waargebeurd verhaal
Auteur heeft groot aantal volgers op social media
Interviews in dagbladen en tijdschriften
Radio-interview en tv-interviews
Advertenties
Boektrailer
Perspresentatie
Betaalde campagnes via o.a. social media
Boekhandelstour
Leesexemplaren

€ 17,99
TITEL THUIS
AUTEUR BART ONGERING
OMSLAG DENNIS DE GROOT
ISBN 978 90 206 0873 1
BISAC FIC045000
PAPERBACK MET FLAPPEN
FORMAAT 13 X 21 CM
160 PAGINA´S
NUR 301
VERSCHIJNT JANUARI 2019
OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR
€ 9,99
ISBN 978 90 206 3112 8
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Bart Ongering Thuis

Sarah komt als puber in een pleeggezin
terecht omdat haar vader haar
mishandelt. Ze doet haar best om een
nieuw bestaan bij haar pleegmoeder op
te bouwen en zal daarna op eigen benen
moeten staan. Het gaat immers goed
met Sarah. Sarah moet daarom, net als
andere adolescenten, alleen haar weg
vinden in de wereld van vriendschap,
liefde, ambities en verplichtingen. Maar
hoe kan een kind dat thuis niet de beste
basis kreeg, uitgroeien tot een stabiele,
zelfstandige volwassene?

FRAGMENT UIT THUIS

Het moment waarop ik de uitslag kreeg, kan ik me
nog goed herinneren. Juf Gisele keek me diep in
mijn ogen en legde het papiertje met daarop mijn
uitslag op mijn tafel.
‘Sorry, het is toch vmbo-kader geworden.’
Vanaf dat moment wist ik dat ik die middag om
half vier niet naar huis hoefde te gaan. En die
momenten stapelden zich op. Steeds vaker zocht ik
redenen om maar niet thuis te hoeven zijn. Ik bleef
tot lang na de laatste bel op school. Rond half vijf
zouden de conciërges me naar huis sturen, op een
tijdstip waarop de meeste docenten al huiswaarts
gingen. Achteraf vraag ik me nog weleens af of
mijn docenten enig idee hadden van mijn situatie
thuis.
Vier jaar lang herinnerden mijn ouders me iedere
dag aan mijn niveau: het was niet hoog genoeg.
Ik was dom. Ik was niets waard. Een zeven was niet
hoog genoeg, een negen was lager dan een tien.
Ik zou mijn toekomst voor mezelf verpest hebben.
Misschien deden deze woorden nog wel meer pijn
dan de klappen die ik van mijn vader kreeg.

BART ONGERING heeft als sociaal
bewogen docent Engels op een
middelbare school in de Bijlmer veel
ervaring met de problemen die jongeren
tegenwoordig tegenkomen. Voor Thuis
sprak hij met jongeren en hulpverleners
om een van de verborgen problemen

meesterbartschrijft
@bartongering
@meesterbart

Foto © Matthijs Immink

van onze jeugdzorg op de kaart te zetten.
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FRAGMENTEN UIT MIJN MOEDER IS GEK

Toen mijn moeder stierf, voelde ik mij ineens volkomen
verweesd. Ik was maandenlang van slag. Het was een gevoel
van onbeschrijfelijke eenzaamheid. Ik was mijn anker kwijt,
alsof er een onzichtbare navelstreng was doorgeknipt. Volgens
mijn moeder was onze heftige band, waar we verder nooit
over spraken, het gevolg van het gevecht op leven en dood dat
ze voerde toen ze beviel van mij. Ik ben drie maanden te vroeg
geboren, de artsen hadden haar kort daarvoor verteld dat een van
ons tweeën zou overlijden. Mijn moeder weigerde het doodvonnis
en won het gevecht op leven en dood. Ik kwam in een couveuse
terecht; zij raakte voor de eerste keer in een psychose.
[…] Op haar ziekbed vertelde ma me dat het allemaal heel anders
zou worden als ze er niet meer was. Tot haar dood stopte mama
me wekelijks geld toe, ze loste mijn schulden af. Ik ben een groot
kind, mijn ex-vriendinnen hadden gelijk. Ik woonde praktisch in
het sterfhuis waar ze op haar einde wachtte. Het werd bijna lente,
ze bloeide nog even op. Ze wilde naar buiten, naar de bloemen
in de tuin kijken. Ma schuifelde naar buiten met haar looprek, ik
ondersteunde haar. Ik zette haar op een bankje, gaf haar slokjes
water.
‘Lieverd,’ zei ze, ‘wie gaat er voor je zorgen als ik er niet meer
ben? Is er verder iemand die van je houdt?’
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Arthur van Amerongen  Mijn moeder is gek

Genadeloze
novelle over
zijn gekke
moeder
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Het meest eerlijke, rauwe en
ontroerende boek over een
gekke moeder, geschreven door
taalvirtuoos Arthur van Amerongen
USP

PR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indrukwekkende mooie, rauwe
en eerlijk geschreven ode
aan een bijzondere moeder
Auteur werd genomineerd
voor AKO Literatuurprijs 2008
Winnaar Prijs voor de
Dagbladjournalistiek 2006

De foto draagt hij altijd bij zich.
Een strand, een moeder en de kleine Arthur
van Amerongen. Hij kijkt tegen haar op.
Hij lijkt op haar. Zo trots als hij daarop is,
zo veel beangstigt het hem ook. Zwarte
humor, afgewisseld met passages waar de
lezer kippenvel van krijgt. Herkenbaar, rauw,
zonder opsmuk. Gewoon zoals het was.

Winnaar van de Nipkowschijf
voor radio 2004
Tv- en radio-optredens
Perspresentatie
Voorpublicatie in
samenwerking met dagblad
Betaalde online campagne
Leesexemplaren
Advertenties

€ 19,99
TITEL MIJN MOEDER IS GEK
AUTEUR ARTHUR VAN AMERONGEN
OMSLAG MARISKA COCK
ISBN 978 90 206 0875 5
BISAC FIC041000
PAPERBACK MET FLAPPEN
FORMAAT 13 X 21 CM
240 PAGINA´S
NUR 301
VERSCHIJNT NOVEMBER 2018
OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR
€ 9,99
ISBN 978 90 206 3114 2
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Arthur van Amerongen  Mijn moeder is gek

ARTHUR VAN AMERONGEN (Ede,
1959) schrijft sinds ruim zes jaar iedere
maandag zijn geruchtmakende column
voor de Volkskrant. Van Amerongen,
werkte onder andere voor Vrij Nederland,
Het Parool, De Groene Amsterdammer
en de VPRO. Hij schrijft iedere week
een column en heeft een maandelijkse
rubriek in HP/De Tijd. In 2017 publiceerde
hij samen met Rob Hoogland het
succesvolle Het Grote Foute Jongens Boek.
@DonArturito

Foto © Harry Klunder
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Handboek voor de moderne oma
met voorwoord van Barbara van Beukering
USP

PR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 oor de liefhebbers van Kruip nooit achter
V
een geranium
 indelijk een boek voor (jonge)
E
energieke oma’s
 eest der herkenning met heel veel tips
F
waar je wat aan hebt
Het leukste cadeau voor oma’s (in spe)
Voorwoord door Barbara van Beukering
Ervaringsverhalen en tips
Social media platform met bekende
en onbekende oma’s
 rote social media-campagne i.s.m.
G
online opvoedplatforms

Flic.Everett
fliceverett
@fliceverett

Voorpublicatie in magazine Saar

BARBARA VAN BEUKERING
(51) is auteur van de in 2018
verschenen bestseller Kruip
nooit achter een geranium, een
persoonlijke zoektocht naar
een lang en gelukkig leven.
Van Beukering werkte als
verslaggever voor de TROS
en de AVRO. Later werd ze
hoofdredacteur van BLVD.,
Avantgarde en Volkskrant
Magazine. Van 2007 tot 2015 was Barbara van Beukering
hoofdredacteur van Het Parool.
barbara.vanbeukering
barbaravbeukering
@vanbeukering

Flic Everett Help, nu ben ik een oma!

Foto © Linda Stulic

€ 17,99
TITEL HELP, NU BEN IK OMA!
OORSPRONKELIJKE TITEL
HELP, I’M A GRANNY
AUTEUR FLIC EVERETT
VERTALER VERTAALBUREAU ASTERISK*
OMSLAG SAMANTHA LOMAN
ISBN 978 90 206 0871 7
BISAC FAM022000
PAPERBACK MET FLAPPEN
FORMAAT 13,5 X 21 CM
224 PAGINA’S
NUR 450
VERSCHIJNT SEPTEMBER 2018
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FLIC EVERETT is een ervaren
columnist, journalist en
radiopresentator. Ze schreef vijftien
jaar lang de adviescolumn voor
Company Magazine en The Mirror en
weet alles wat er te weten valt over
familierelaties. Ze heeft geschreven
voor veel nationale kranten en
tijdschriften, waaronder The Guardian, The Sun, Daily Mail,
Daily Express, The Times, Elle, Men’s Health, Cosmopolitan,
Marie Claire en Good Housekeeping.

In Help, nu ben ik oma! geeft Flic Everett – die er zelf op de jonge leeftijd
van 42 jaar achter kwam dat ze oma zou worden – tips en adviezen voor
(aanstaande) grootmoeders. Met de nodige humor vertelt ze je alles wat je
moet weten. Hoe ga je bijvoorbeeld om met al die concurrerende moeders
op het schoolplein en hoe lees je via Skype een verhaaltje voor het slapen
gaan voor? En wat nou als je helemaal niet kunt breien?
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