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In mei verschijnt:
Boris O. Dittrich – Terug naar Tarvod

(literaire roman)

Terug naar Tarvod is de eerste literaire roman van politicus en thrillerschrijver Boris Dittrich.

Hij baseert zijn ontroerende roman op zijn kibboetstijd in de jaren zeventig. Het is een

meeslepend coming-of-ageliefdesverhaal over de onvoorspelbaarheid van een ontluikende

liefde.
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Sophie Lohman is ambtenaar bij het Rijksvastgoedbedrijf. Haar afdeling heeft als taak

erfgenamen te zoeken van eenzaam gestorven personen met een nalatenschap. Sophie komt

Roman Ronnes op het spoor, een oud-rechter die een paar jaar geleden onder niet volledig

opgehelderde omstandigheden overleed. Ze vindt Romans memoires uit zijn tijd in de kibboets

Tarvod, die als een raamvertelling het tweede deel van de roman vormen. De heftige

verliefdheid tussen de twee hoofdpersonen grijpt Sophie aan, ook omdat zij zelf worstelt met de

nasleep van een ongelukkige liefde. Ze is vastbesloten te achterhalen of Roman Ronnes nog

nabestaanden heeft en hoe hij aan zijn einde is gekomen. In deel drie keren we terug naar

hedendaags Israël, waar Sophie een verrassende ontdekking doet omtrent Roman Ronnes’

dood.

Boris o. Dittrich (1955) werkte als advocaat in Amsterdam en als rechter in Alkmaar en was

jarenlang Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van D66. In 2019 werd hij senator in de Eerste

Kamer. Hij publiceerde vier veelgeprezen thrillers, waaronder W.O.L.F., die werd verkozen tot

beste Nederlandstalige thriller van 2016 door VN Detective & Thrillergids.

Lees alvast een fragment:

Sophie Tak – Phineas’ feest

(literaire roman)

BORIS O. DITTRICH KEERT IN NIEUWE ROMAN TERUG NAAR KIBBOETS
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In mei verschijnt Phineas’ feest, het debuut van literair talent Sophie Tak. Het is

een magistraal familie-epos waarin het verborgene langzaam aan de oppervlakte

komt.

Phineas’ feest is een sprankelend debuut waarin de ontwrichtende gevolgen van geestesziekte

op ingenieuze wijze invoelbaar worden gemaakt. Het menselijk tekort wordt prachtig verbeeld

door de levensechte personages, die er, hoewel ze elkaar innig liefhebben, niet in slagen samen

verder te leven. In een zintuiglijke stijl en met grote verteldrift verwerkt Sophie Tak thema’s als

schuld, onmacht en determinisme in een rijk familieverhaal. Hiermee treedt ze in de voetsporen

van schrijvers als Jonathan Franzen en Peter Buwalda.

Johannes is het zwarte schaap van de familie Ouwenaer. Met zijn grillige gedrag ontregelt hij

het leven van zijn ouders en zussen. Als dan eindelijk die laatste druppel de emmer doet

overlopen valt het gezin definitief uit elkaar. Vader Hilmar kiest voor een kluizenaarsbestaan,

moeder Tanneke zakt weg in een depressie, Adelien stort zich op de wetenschap van het brein

en Lea sticht een gezin dat almaar groter wordt. Johannes zelf lijkt van de aardbodem

verdwenen. Tot hij na twintig jaar opduikt, vast van plan zijn opwachting te maken op het

kraamfeest van zijn neefje Phineas. Het ophanden zijnde weerzien zet ieders zekerheden

opnieuw op losse schroeven. Zou het mogelijk zijn nader tot elkaar te komen, of zijn de

breuklijnen onherstelbaar?

Sophie Tak is Neerlandicus en doceert Nederlands. In haar studietijd voerde ze de redactie

over literair tijdschrift Moxi, waarin ze ook zelf verhalen en columns publiceerde. Ze schreef

recensies voor Trouw en was redacteur van vakTaal. Ze woont met haar gezin in Deventer.

 

Binnenkort lees je hier een fragment

Jonas Monström – Dodelijk dichtbij

(thriller)



Wat zou jij doen als je ergste nachtmerrie werkelijkheid wordt?

De thrillers van Jonas Moström zijn bestsellers in Zweden. Dodelijk dichtbij is het

eerste deel van een serie met Nathalie Svensson in de hoofdrol waarvan in

Zweden al meer dan 400.000 exemplaren werden verkocht. In mei verschijnt de

Nederlandse vertaling.

In Dodelijk dichtbij maken we kennis met psychiater Nathalie Svensson. Zij ondersteunt de

politie van Stockholm bij bijzonder zware misdrijven. Wanneer op een nacht haar minnaar, de

beroemde acteur Rickard Ekengård, op straat wordt doodgeschoten kan ze echter alleen maar

machteloos toekijken: hij bloedt dood in haar armen. Nathalie waant zich meteen weer in de

nachtmerrie die haar jaren in zijn greep heeft gehad; tien jaar geleden werd haar vriend

namelijk vermoord. Ze besluit op eigen houtje op onderzoek te gaan en dat stuit iemand tegen

de borst: Nathalie krijgt dreigbrieven en denkt dat ze wordt achtervolgd. Is er een verband

tussen de twee moorden? Of was zij het eigenlijke doelwit?

Jonas Moström (1973) combineert zijn schrijverschap met zijn werk als huisarts in een

medisch centrum in Stockholm, de stad waar hij met zijn gezin woont. Stockholm vormt ook het

decor voor Dodelijk dichtbij. Moströms thrillers zijn bestsellers in Zweden. Dodelijk dichtbij is

het eerste deel van een serie met Nathalie Svensson in de hoofdrol.
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‘Jonas Moström schrijft met vaart en met zoveel intensiteit dat je gedwongen
wordt de hele nacht door te lezen tot de zon opkomt.’ – Arne Dahl ‘Vol vaart en
met een claustrofobische sfeer – geweldig!’
— Mons Kallentoft

‘Moström is een expert in het opbouwen van spanning. Iedereen is een
verdachte en het is onmogelijk te raden wie de dader is.’
—  Dast Magazine

‘Een schokkende ontknoping.’
— Sundvalls Tidning

Binnenkort lees je hier een fragment.

Yvonne Doorduyn - Onmacht

(thriller)

Met Onmacht debuteert Yvonne Doorduyn met een ingenieuze literaire thriller,

waarbij ze en passant een realistisch kijkje achter de schermen van het Binnenhof

biedt.
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Yvonne Doorduyn is speechschrijver bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Daarvoor was zij woordvoerder bij datzelfde ministerie en journalist bij de Volkskrant, en

werkte ze onder meer als politiek verslaggever in Den Haag. Ze kent de politieke wereld van

binnenuit en heeft dit mooi verweven in haar razend spannende verhaal.

Sarah Bovens verloor drie jaar geleden haar zoontje, maar nu heeft ze haar leven weer op de rit.

Ze is succesvol speechschrijver voor een minister in Den Haag. Als ze de kans krijgt voor haar

werk een driedaagse cursus te volgen bij het gerenommeerde spreekvaardigheidsinstituut van

Jasper Uitdewilligen grijpt ze die onmiddellijk aan. In de bossen rond Zeist, ver weg van de

drukte, traint bureau Uitdewilligen de crème de la crème van de Nederlandse politiek. In zijn

mooie woonboerderij met aangebouwd hotel bewaart Uitdewilligen echter een groot geheim.

Een geheim waar hij vooral invloed- rijke gasten deelgenoot van maakt en waarover niemand in

Den Haag durft te praten. Als ook Sarah de waarheid leert kennen en zij niet bereid blijkt te

zwijgen, keert alles en iedereen zich tegen haar. Wanneer haar beste vriendin wordt vermoord

en zij als verdachte in de cel belandt, lijkt haar lot bezegeld.

Binnenkort lees je hier het fragment

Sun-mi Hwang – Het huis met de kersenbloesem

(literaire roman)
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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

Het huis met de kersenbloesem van de bekende Zuid-Koreaanse schrijver Sun-mi

Hwang gaat over in het reine komen met je verleden om verder te kunnen met je

leven. Hoe oud je ook bent. Soms zijn vrienden dichterbij dan je denkt.

Het huis met de kersenbloesem is het verhaal van Dae-sun Kang. Nadat zijn vader verongelukt

is, groeit hij op als wees. Tegen het einde van zijn leven keert hij terug naar zijn geboortestad als

eigenaar van een succesvol bedrijf. Alles is veranderd, maar het inmiddels vervallen huis van

zijn jeugd staat er nog. Hij had de grond ooit gekocht en een groot hek om het perceel heen

gezet. Maar niemand trekt zich daar iets van aan: de plek wordt door verschillende bewoners

gebruikt om te spelen, kippen te houden en groenten te verbouwen. Kang leert ondanks zijn

hoge leeftijd een wijze les. Want wat heb je aan bezit als je er nooit van geniet?

‘Kersenheuvel was een achterhaalde naam. Alle kersenbomen waren gekapt om plaats te

maken voor nieuwe appartementen. Slechts één oorspronkelijke woning stond er nog,

omringd door bomen. Niemand had ooit de eigenaar gezien, maar er werd gezegd dat hij

koppig was en weigerde het huis en de bijbehorende grond te verkopen aan de

projectontwikkelaars.’

Sun-mi Hwang (1963) is een bekende Zuid- Koreaanse schrijver. Toen ze klein was, kon ze

niet naar de bovenbouw van de basisschool vanwege armoede. Een leraar gaf haar de sleutel

van een klaslokaal, waardoor ze boeken kon lezen wanneer ze wilde. Hierdoor kon ze

uiteindelijk toch studeren. Tegenwoordig woont ze in Seoul en is ze adjunct-professor aan de

letterenfaculteit van het Seoul Instituut voor de kunsten.

Lees hier binnenkort een fragment



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.

Ambo|Anthos
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