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8 januari verschijnt bij Ambo|Anthos uitgevers

Anne Hope – Verwachting
'Beautiful, sharp, moving. I urge you to read it'' ELIZABETH DAY

⏲

https://amboanthos.pr.co/
https://amboanthos.pr.co/images/363778
https://amboanthos.pr.co/images/363777


‘Het liefst zouden ze de tijd stilzetten – hier, nu, in dit park, in dit heerlijke
middaglicht. Ze willen dat huizen betaalbaar blijven. Ze willen sigaretten roken
en wijn drinken alsof ze nog jong waren en het niets uitmaakte wat ze deden.
Het liefst zouden ze zich hier nestelen, in de schoonheid van deze warme
middag in mei. Ze wonen in het mooiste huis aan het mooiste park in het
mooiste deel van de mooiste stad ter wereld. Een groot deel van hun leven ligt
nog voor hen. Ze hebben fouten gemaakt, maar geen noodlottige. Ze zijn niet
heel jong meer, maar voelen zich nog niet oud. Het leven is nog kneedbaar en
vol mogelijkheden. De toegang tot de wegen die ze niet hebben gekozen is
nog niet afgesloten. Ze hebben nog tijd om te worden wie ze straks zullen
zijn.’ 
— Uit Verwachting

Hannah, Cate en Lissa zijn jong, ambitieus en onafscheidelijk. Samen wonen ze in een huis in

Oost-Londen. Hun dagen zijn gevuld met kunst en activisme en staan bol van liefde en

uitgelatenheid. Ze hebben nog hun hele leven voor zich.

Tien jaar later is alles anders. Hannah is tevreden met haar leven en met Nathan, maar heeft

een allesverzengende kinderwens. Cate is naar Canterbury verhuisd na de geboorte van haar

zoon en voelt dat ze zichzelf kwijtraakt. Lissa staat op het punt om door te breken als actrice,

maar privé gaat het slecht. Alle drie worstelen ze met dezelfde vraag: wat is een zinvol leven, en

hoe bereik je dat? Verwachting is hartverscheurend en opbeurend tegelijk en gaat over je weg

vinden in het leven: als moeder, als dochter, als echtgenote, en als goed mens.

Voor fans van Zadie Smith, Sheila Heti en Sally Rooney

'If you wished Normal People had tackled female friendship, try Expectation' 
— GRAZIA

'Profoundly intelligent and humane. Deserves to feature on many a prize
shortlist'
— GUARDIAN



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.

'A brilliant exploration of friendship, feminism and thwarted ambition'
PANDORA SYKES
— PANDORA SYKES

Anna Hope (1974) werd geboren in Manchester, studeerde aan de universiteit van Oxford en

woont tegenwoordig in Sussex, Engeland. Naast romanschrijver is ze acteur. ‘Je voelt de

consequenties van je beslissingen sterker wanneer je in de dertig bent,’ zegt ze in een interview,

over haar beweegredenen bij het schrijven van Verwachting.
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