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Het staat in de sterren - Marijke Vos
Het staat in de sterren van Marijke Vos verscheen op 29 november 2019 bij Loft Books.

Het staat in de sterren is een aanstekelijke feelgoodroman over de rebelse Miranda, die haar

zus Jennifer naar Canada volgt. Deze novelle is een spin-off die de draad oppikt waar Van

Chanel naar flanel eindigde en kan los gelezen worden van zijn voorganger.

Als Jennifer naar Rainbow Lake in Canada vertrekt kan Miranda alleen maar toekijken. Door

verkeerde beslissingen in het verleden blijft ze noodgedwongen achter in Nederland. Ze volgt de

avonturen van haar zus op de voet, en wanneer ze ervan overtuigd raakt dat Jennifer haar hulp

nodig heeft, krijgt Miranda het toch voor elkaar dat ze naar Canada mag.
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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

In Rainbow Lake lijkt de rust net te zijn wedergekeerd, als er iets wordt gevonden wat

vermoedelijk te maken heeft met de zojuist afgeronde zaak. Jennifer heeft sheriff Branson

beloofd zich niet meer in gevaarlijke situaties te mengen, Miranda deinst daarentegen nergens

voor terug. Samen met Samuel Pierce, de nieuwe hoofdredacteur van de lokale krant The

Rainbow Weekly, gaat ze erop af. Maar hun zoektocht loopt niet helemaal zoals gepland:

samenwerken is niet altijd even gemakkelijk als je elkaars tegenpolen bent. Is hij echt zo’n saaie

yup, of speelt er meer?

Marijke Vos (1985) woont en werkt in Brabant. Ze studeerde sociaalpedagogische

hulpverlening in Nijmegen en werkt al jaren als hulpverlener in de zorg. Daarnaast is ze

freelance copywriter. Eerder verschenen van haar de romans Ik kom je halen, Van Chanel naar

flanel en Alles op alles.
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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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