
 02 december 2019, 15:04 (CET)

Niemand zoals hij - Lucia van den Brink

Ontroerend verhaal over een lieve opa, een eenzame kleindochter, karate en

origami

Renke heeft haar opa Pieter al een tijd niet gezien als ze op een dag pakketjes van hem

ontvangt, met Post-its, origami kraanvogels en dagboekfragmenten.

Opa Pieter is naar Japan vertrokken nadat hij gediagnosticeerd was met de spierziekte ALS.

Waar Renke alle tijd van de wereld heeft, weet hij dat zijn dagen geteld zijn. Hij probeert er het

beste van te maken en wil karatetraining volgen bij zijn vriend Yamada. Doordat hij

langzaamaan afscheid moet nemen, krijgt de schaduwzijde van zijn persoonlijkheid soms de

overhand. Op die momenten schrijft hij in zijn dagboek.
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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,

Als Renke haar baan verliest, reist ze opa achterna in een ultieme poging hem nog te leren

kennen. In Nederland was ze dagelijks bezig met het delen van haar leven op haar blog en

socialmediakanalen, maar tijdens haar reis komt ze er juist achter dat niet alles te delen valt.

Hoe graag ze dat ook wil.

Lucia van den Brink (1991, Zoetermeer) studeerde Japans en journalistiek aan de

Universiteit van Leiden. Ze publiceerde in De Optimist, Extaze, Editio, _e Tittymag en De

Revisor. Ook treedt ze regelmatig op spoken word-festivals op. Lucia van den Brink beoefent

Wado-ryu karate op hoog niveau.
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Eleanor Catton, Martha Nussbaum en Anthony Beevor hebben ieder de weg naar de lezers weten te vinden.

Ambo|Anthos
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