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Normale mensen van Sally Rooney verkozen tot Book of the Year

Normale mensen van Sally Rooney is maandagavond (13 mei) verkozen tot Book of the Year

op de British Book Award. Ze versloeg onder andere Becoming, de autobiografie van Michelle

Obama, en Milkman van Anna Burns, dat vorig jaar de Man Booker won. 

Rooney: "It’s an enormous privilege and an honour for me to receive the overall Book of the

Year Award at the British Book Awards. I want to say thank you, specifically, because I feel I had

an extraordinary lucky experience with this book. […] I’ve received such enormous support and

generosity from my own publisher, Faber & Faber, of course, and also from the bookselling

community generally, from libraries and librarians, and the community of people who love

books. It has been a really privileged experience for me, and I do feel astonishingly lucky."

De jury-voorzitter Alice O'Keeffe zei dat ze twijfelden tussen Becoming en Normal People, maar

ze vinden Rooney zo’n groot talent dat ze voor haar kozen.
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OVER AMBO|ANTHOS

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.

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

O'Keeffe: “It was a really difficult decision and we went back and forth for a good while, but

after much discussion we felt that Sally Rooney is such a major talent and that her ‘difficult

second novel’ was just as impressive as her debut was astonishing. She has been described as a

millennial writer with millennial concerns, but I know readers in their seventies who loved

Normal People. The passion that came through on the grassroots for this book is really

something.”

Eerder won Sally Rooney met Normale mensen al de Costa Novel Award en werd het boek

verkozen to Waterstone’s Book of the Year.
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Catton, Martha Nussbaum en Anthony Beevor hebben ieder de weg naar de lezers weten te vinden.
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