
That afternoon, as the fog over the ocean cleared, Secondo saw a great wooden 
ship. He expected it to move across the horizon, but this one was still, as if  its eyes 
were fixed on Secondo.

A rowboat was lowered from its side to the sea, and Secondo thought it 
impossible that the crew aboard would be visiting his remote and rocky shore. But 
the boat came closer and closer.
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Stoer prentenboek van een bestseller-auteur!

Klassiek avontuur!

ISBN 	9789492600387 | NUR	274 | Uitvoering Gebonden	

Omvang	38	p.	| Formaat	25	x	25	cm | Verschijnt	Maart	2021 | Prijs	14,99
9 789492 600387

ISBN 978-9-49260-038-7

TEKST
DAVE EGGERS

ILLUSTRATIE

KELLY MURPHY

  | Aldo M
anuzio Aanbiedingscatalogus Voorjaar 2021

2



 

Eggers_FarawayThings_HC_INT_9780316492195_F1.indd   12-13 7/7/20   5:48 PM

paolo

Dave Eggers

Dingen van ver

Na elke storm zoekt Julian het strand af, naar aangespoelde ‘dingen van 

ver’. Hij vindt prachtige kwallen, een dik stuk rood touw….en op een dag 

zelfs een sabel! Hij kijkt ernaar als hij in bed ligt, hij oefent ermee op het 

strand. Als hij zelfs de zon ermee in tweeën hakt weet Julian het zeker: hij is 

onoverwinnelijk! Maar dan meldt de eigenaar zich… wat zal Julian doen? 

Eerlijkheid levert hem uiteindelijk iets heel moois op!

Dave Eggers (1970)  is bestsellerauteur van boeken als De cirkel, Uw 

vaderen, waar zijn zijn? en Wat is de wat. Hij woont en werkt in Amerika. 

Hij was onder meer finalist voor de Pulitzer Prize. 

Kelly Murphy (1977)  maakt van elke tekening een 

prachtig gedetailleerd verhaal. 
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Sytse van der Veen

Diepgang in een vlotte stijl 

Twee wereldvisies botsen tot één fascinerende roman

9 789492 600394

ISBN 978-9-49260-039-4

ISBN 9789492600394 | NUR	301 | Uitvoering Paperback		

Omvang	224	p.	| Formaat	14	x	21,5	cm | Verschijnt	April	2021 | Prijs	19,99
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Een  
stem  
uit 
de  
hemel

Sytse van der Veen

Richard Zomers, eerstejaarsstudent psychologie in Utrecht, verlangt naar het 

schrijverschap en naar vriendschap. Als hij kennis maakt met de excentrieke 

Arthur Visser lijken beide verlangens te worden vervuld. De fanatieke atheïst 

Arthur betrekt Richard bij een bijzonder project: het bestrijden van alles 

wat Arthur in zijn jeugd heeft meegekregen van zijn vader, een streng-

gereformeerde dominee.  Het brengt Richard in contact met de voor hem 

onbekende wereld van het orthodoxe christendom; een wereld van tradities  

en religieuze ervaring. 

Een intelligente en spannende roman over de strijd tussen  

botsende levensovertuigingen, tussen geloof en ongeloof,  

tussen een zoon en zijn vader.

Sytse van der Veen

Een stem uit de hemel

Sytse van der Veen (1969)  is financieel manager.  

Een stem uit de hemel is zijn romandebuut. 
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9 789492 600370

ISBN 978-9-49260-037-0

ISBN 	9789492600370 | NUR	301 |  Uitvoering Paperback	

Omvang	292	p.	| Formaat	14	x	21,5	cm|  Prijs	19,99

Catharina  
IJzelenberg

De  
aanwezige

alrik, het tienjarige zoontje van Carel en Clara, 
overlijdt. Ze stellen de pijn van het verlies uit, zelfs jaren later. 
Clara zoekt nieuwe wegen terwijl Carel alles in zijn leven onder 
controle probeert te houden. Zus Kathleen en broer Mees 
verliezen in zekere zin ook hun ouders. Onbewust is Alrik altijd 
aanwezig, evenals de verschillende manieren waarop hun ou-
ders met het verlies omgaan. Ontroerend is de liefde en trouw 
van het gezin. Omdat ze elkaar nodig hebben, om Alrik en om 
de liefde zelf.
Kathleen wil geen kinderen, maar haar man wel. Ze vecht tegen 
het verlangen om uit haar voorspelbare leventje te stappen. 
Mees vindt de vrouw van zijn leven, die hem laat vallen als 
blijkt dat hij geen kinderen kan krijgen. Hij zoekt liefde bij een 
prostituee.
Door een incident zien de gezinsleden onder ogen hoezeer het 
verlies van Alrik hun leven nog steeds beïnvloedt en proberen 
ze met elkaar een nieuwe start te maken. Catharina IJzelenberg 
weet de thematiek in de kern te raken zonder dat haar verhaal 
zwaar wordt. De aanwezige is een roman over het leren verdra-
gen van verlies, over onmacht en opnieuw beginnen, en over de 
uitdagingen binnen een relatie in moeilijke omstandigheden.

 
Catharina IJzelenberg woont in Zwolle. In 
2017 publiceerde ze Het ruisen van de zee.

ISBN 978 94 926 003 70  |  NUR 301
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Royalty's bestemd voor stichting Kinderen Kankervrij

Hoe verwerkt een gezin het verlies van een  
zoon en broertje?
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Catharina IJzelenberg (1948-2020)  woonde in Zwolle.  

In 2017 publiceerde ze Het ruisen van de zee (Ambo|Anthos).  

Ze verloor zelf een zoontje. De royalty's van dit boek bestemde  

ze voor Stichting Kinderen Kankervrij.

Catharina IJzelenberg

De aanwezige

Alrik, het tienjarige zoontje van Carel en Clara, 

overlijdt. Ze stellen de pijn van het verlies uit, zelfs 

jaren later. Clara zoekt nieuwe wegen terwijl Carel alles 

in zijn leven onder controle probeert te houden. Zus 

Kathleen en broer Mees verliezen in zeker zin ook hun 

ouders. Onbewust is Alrik altijd aanwezig, evenals de 

verschillende manieren waarop hun ouders met het 

verlies omgaan. Ontroerend is de liefde en trouw van het 

gezin. Omdat ze elkaar nodig hebben, om Alrik en om  

de liefde zelf. 

Door een incident zien de gezinsleden onder ogen hoezee 

het verlies van Alrik hun leven nog steeds beïnvloedt en 

proberen ze met elkaar een nieuwe start te maken.

Catharina IJzelenberg weet de thematiek in de kern 

te raken zonder dat haar verhaal zwaar wordt. 

 

De aanwezige is een roman over het leren verdragen 

van verlies, over onmacht en opnieuw beginnen,  

en over de uitdagingen binnen een relatie in  

moeilijke omstandigheden.
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9 789492 600400

ISBN 978-9-49260-040-0

Annet Buurman | novelle

De worsteling van 
Meneer Wang

ISBN 	9789492600400 | NUR	301 | Uitvoering Paperback			

Omvang	128	p.	| Formaat	12	x	19	cm	| Verschijnt	Februari	2021 | Prijs	12,99

Boeiend tot de laatste bladzijde

De grote strijd van een introverte man
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Meneer Wang is gevraagd om voor de ratten van zijn buurmeisje te zorgen.  

Het zien van de ratten brengt hem terug naar zijn jeugd in China en naar 

wat hij daar heeft meegemaakt. Dan raakt hij de voordeursleutel van de 

buren kwijt. Zouden de ratten het overleven?  En hoe worstelt meneer  

Wang zich hier doorheen? 

Met rake karaktertekeningen en sfeervolle beschrijvingen van  

het leven vroeger in China weet  Annet Buurman de lezer tot  

de laatste bladzijde te boeien.

Annet Buurman

De worsteling  
van Meneer Wang

Annet Buurman (Schiedam, 1962) studeerde rechten af en 

werkte als psychiatrisch verpleegkundige. Inmiddels werkt ze als 

bibliotheek-assistent in een Nederlandstalige bibliotheek in Brussel. 

Ze publiceerde eerder onder andere Valavond. 
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9 789492 600417

ISBN 978-9-49260-041-7

Je innerlijke
 criticus

Tom Diesbrock

Hoe ga je er slim mee om?

ISBN 	9789492600417 | NUR	770 | Uitvoering Paperback	met	flappen | Vertaler Lourens	van	Veluw	

	Omvang	128		p.	| Formaat	13,5	x	21,5	cm| Verschijnt	Juni	2021 | Prijs	13,99

Een luchtig boek over een vervelend stemmetje

18.000 ex. verkocht in Duitsland
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Tom Diesbrock  
met illustraties van Frank Wowra 

Je innerlijke criticus
Hoe ga je er slim mee om?

Tom Diesbrock (1963)  is psychotherapeut en loopbaancoach.  

Hij schreef al meer boeken en woont in Hamburg.

Heb je wel eens zo’n vervelende stemmetje van binnen dat vindt  

dat je het niet goed genoeg gedaan hebt?  Welkom bij de club! 

 Bijna iedereen is er lid van. 

Tom Diesbrock heeft zelf ook zo’n innerlijke criticus. Hij gaf hem zelfs een 

naam: Herman. Tom laat zien waarom Herman zo kritisch op je is en hoe 

je verstandig met hem om kunt gaan. Je innerlijke criticus is eigenlijk het 

onzekere kind in je. Je moet hem niet de leiding van je leven geven – daar is 

hij tenslotte veel te klein voor – maar hem gerust stellen. En hem natuurlijk 

gelijk geven als hij dat écht heeft, want wie goed om weet te gaan met 

Herman, zijn innerlijke criticus, kan daar gemak van hebben. 
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