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Voor de lezers van Elena Ferrante

De madonna van de bergen

Elise Valmorbida

Een epische familiesaga over een sterke vrouw die haar gezin bij elkaar
probeert te houden, terwijl de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Vol
prachtige details en couleur locale: het Italiaanse platteland komt tot leven

Maria Vittoria is vijfentwintig wanneer haar vader thuiskomt met de man die haar echtgenoot

zal worden. Het is 1923, en Maria is blij dat ze kan trouwen en haar ouderlijk huis in een klein

dorpje nabij Venetië kan verlaten, met zelfgeborduurd beddengoed en een Mariabeeldje.

Ze krijgt vijf kinderen en werkt met haar man in hun eigen winkeltje. Maar haar leven blijkt

minder overzichtelijk dan ze had verwacht: barre tijden breken aan in het bergdorp. Je moet

voorzichtig zijn, omdat onder het fascisme de regels bijna dagelijks veranderen. En Maria

beschermt koste wat kost haar gezin tegen de gevaren van buitenaf.
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Ambo|Anthos uitgevers bekleedt al meer dan een halve eeuw een vooraanstaande plaats in het Nederlandstalige
literaire landschap en onderscheidt zich door het uitbrengen van een breed scala aan titels. De constante
kwaliteit van het veelzijdige fonds heeft Ambo|Anthos tot een van de meest succesvolle Nederlandse uitgeverijen
gemaakt.

De rijke geschiedenis van Ambo|Anthos begint in 1963 als de schrijver Herman Pijfers uitgeverij Ambo opricht, in
eerste instantie een non-fictie fonds, aangevuld met standaardwerken uit de klassieke tijd in hedendaagse
vertalingen in de reeks Ambo-klassiek. Dankzij een onorthodoxe cultuur waarin creativiteit hand in hand gaat met
ondernemerschap breidde de omvang zich gestaag uit. Zo waren het werk van psycholoog Piet Vroon, het boek
Wie is van hout van

psychiater Jan Foudraine en de sociale romans van Yvonne Keuls gezichtsbepalende voorbeelden voor het
fonds in die tijd. Sinds het samengaan in 1996 met uitgeverij Anthos bestrijkt het fonds van Ambo|Anthos
kwalitatieve boeken binnen de genres non-fictie, fictie en thrillers dat namen als Nicci French, Brett Easton Ellis
en Per Olov Enquist heeft voortgebracht.

‘Een betoverend en onsentimenteel portret van de pogingen van een vrouw
om haar gezin bij elkaar te houden.’ 
— The Times

‘Een aantrekkelijke roman over traditie, tegenslag en vastberadenheid.’ 
— Publishers Weekly

 

Elise Valmorbida groeide op in Australië en woont tegenwoordig in Londen. Ze is ontwerper,

schrijver en leraar. De Madonna van de bergen is de eerste roman van haar die in Nederlandse

vertaling zal verschijnen.
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Bekende auteurs als Herman Koch, Tatiana de Rosnay, Saskia Noort en Esther Verhoef zijn inmiddels niet meer
weg te denken uit de Nederlandse bestsellerlijsten. Ook internationale auteurs als Jonathan Safran Foer, Eleanor
Catton, Martha Nussbaum en Anthony Beevor hebben ieder de weg naar de lezers weten te vinden.
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