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Julie Clark – De laatste vlucht
(thriller) 9 november

⏲
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Twee vrouwen, twee vliegtickets, één kans om voor altijd te verdwijnen.

Claire Cook heeft ogenschijnlijk het perfecte leven. Ze is getrouwd met een politicus, woont in

een prachtig huis in Manhattan en wordt omringd door luxe. Maar achter gesloten deuren is

haar perfecte echtgenoot een licht ontvlambare hork, en met hulp van zijn personeel houdt hij

Claire dag en nacht strak in de gaten. Wat hij desondanks niet weet is dat Claire al

maandenlang haar ontsnapping aan het voorbereiden is.

Op het vliegveld ontmoet ze Eva, die net als zij op de vlucht is. Ze besluiten van vliegtickets te

wisselen: Claire neemt Eva’s vlucht naar Oakland en Eva gaat naar Puerto Rico. Zo zetten ze

hun achtervolgers even op het verkeerde been. Als Eva’s vliegtuig neerstort beseft Claire dat dit

haar kans is om helemaal opnieuw te beginnen – als Eva. Maar dat betekent ook dat ze Eva’s

problemen erft…

 

Nicole Krauss – Een man zijn
(verhalenbundel) 9 november

Krauss is bekend van haar roman Donker Woud, haar bestseller uit 2017. Nu is ze

terug met een verhalenbundel over wat het betekent om man of vrouw te zijn.

 

Een greep uit de verhalen:

Op de vloer van haar slaapkamer bij een hospita vertelt een tienermeisje haar vriendinnen over

de zakenman die haar een briefje van 500 franc gaf met daarop zijn hotelkamernummer.
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Een oude professor, die op het randje van de dood balanceerde, vlucht met zijn pasgeboren

kleinkind naar het dakterras van een appartementengebouw.

Twee zussen keren terug naar huis voor het scheidingsritueel van hun ouders.

Een moeder belt haar dochter op om te vertellen dat ze een nieuwe echtgenoot toebedeeld heeft

gekregen van de overheid.

 

Tanya Commandeur – Rosa’s oorlog
(historische roman) 16 november

Prachtige liefdesgeschiedenis over een jonge Surinaamse vrouw en een

vreemdeling in de Rotterdamse oorlogsjaren

 

‘Waar ben ik?’

‘Rustig maar, dit is de Kaap, de enige plek in Nederland waar de moffen niet mogen komen.’

 

Augustus 1942: een jongeman spoelt aan op het Rotterdamse Katendrecht, waar de Duitse

soldaten wegens een verbod op prostitueebezoek niet mogen komen. Hij wordt opgevangen in

Belvédère, het roemruchte café waar beneden verboden jazz gespeeld wordt en boven

onderduikers en verzetsmensen huizen. De man is zijn geheugen kwijt: hij heeft naam noch

verleden. Rosa, een Surinaamse bediende, ontfermt zich – samen met haar broertje Lucky –

over de vreemdeling. Wie is hij? Wat is zijn afkomst en achtergrond? Een bont gezelschap

zoekt en speculeert, tot de verontrustende waarheid komt bovendrijven.

 

 

Eva en Eddy Posthuma de Boer – Muggen en Olifanten
(columns + foto‘s) 23 november



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

- Het leven door de ogen van de Posthuma de Boers

- De populaire duo-columns uit de Volkskrant gebundeld

- Met foto’s uit het persoonlijke archief van fotograaf Eddy Posthuma de Boer

 

‘Eddy bewaart echt alles, zijn studio is een levend monument. Op de vraag “Waar reisde je in

1971 naartoe?” had hij binnen tien minuten antwoord; hij hoefde er alleen even zijn agenda uit

1971 op na te slaan. Het is fascinerend, en soms lachwekkend.

 

We wisten meteen wat het moest worden: twee visies op een thema. Zijn foto, mijn tekst, los

van elkaar, ieder ons verhaal, en samen een schepje erbovenop. Iets waar de lezer even over zou

moeten nadenken. Waarom deze foto bij dit stukje? Ah! Het mocht over alles gaan, we zouden

elkaar onderwerpen aanreiken. En dat is ook hoe we het doen. De foto’s gaan dwars door de

tijd, de onderwerpen zijn van nu – ongemerkt is er meer actualiteit in geslopen dan we hadden

verwacht.’
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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.

Ambo|Anthos
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