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Wat je niét moet doen om wél uitgegeven te worden

Handboek voor de afgewezen schrijver

Fay Weldon

Waarom wil niemand mijn boek uitgeven? van Fay Weldon is een must voor elke beginnende

schrijver die wil weten wat je níét moet doen om wél uitgegeven te worden. In dit handboek

voor afgewezen schrijvers legt Weldon uit waarom je manuscript keer op keer wordt afgewezen

en geeft ze tips hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw boek wél opvalt en gelezen wordt. 

Fay Weldon was een begenadigd copywriter voordat ze doorbrak als literair auteur. In Waarom

wil niemand mijn boek uitgeven? brengt ze haar kennis uit de reclamewereld en jarenlange

ervaring als romancier samen. Ze leert de beginnende auteur niet alleen waar een goede roman

aan moet voldoen, maar vooral ook hoe je de uitgever en literair agent moet verleiden. 

‘Tips én emotionele steun voor de beginnende romancier.’ – The Sunday Times

‘Boordevol interessante adviezen.’ - Daily Mail

Fay Weldon is een van de meest gerespecteerde en geliefde Britse romanciers. Ze schreef diverse

scenario's, waaronder de eerste afleveringen van de bekende tv-serie Upstairs, Downstairs,

korte verhalen, kinderboeken en non-fictie. Inmiddels heeft ze meer dan dertig romans

gepubliceerd, waaronder de klassieker Leven en liefdes van een duivelin, die ook verfilmd is.

Fay Weldon werkt momenteel als docent creative writing aan Bath Spa University.
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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
Catton, Martha Nussbaum en Anthony Beevor hebben ieder de weg naar de lezers weten te vinden.
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