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Uitgebreid met nieuw
Nederlands Werelderfgoed:
de Van Nellefabriek

Werelderfgoed van Nederland
Unesco-monumenten van nu
en de toekomst
Auteur Marjolein van Rotterdam
Prijs € 24,95
(€ 29,95 vanaf 01-01-2015)
Formaat 24 × 28 cm
Uitvoering gebonden met
stofomslag

▶ Al het Nederlandse Werelderfgoed in één uitgave,

Omvang 192 pagina’s

inclusief de Van Nellefabriek

Illustraties circa 250 foto’s,

▶ Prachtige fotografie en historisch beeldmateriaal

Omslag & layout Jac de Kok

geheel vierkleuren
& Marieke van der Schaar
▶ In samenwerking met Unesco Nederland

nur 680

en Werelderfgoed.NL

isbn 978 90 8803 055 0
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b i o g ra f i e

De Rode Miljardair
Hoe Jack Ma met Alibaba de wereld wil
veroveren
Hans Moleman

Een sprookjesverhaal uit het Verre Oosten, zo oogt de opkomst
van Alibaba, het Chinese e-commerce bedrijf. In De Rode Miljardair
beschrijft Hans Moleman aan de hand van het levensverhaal van Jack
Ma hoe het sprookje tot stand is gekomen. Deze even slimme als
ondernemende leraar Engels weet als geen ander in te spelen op de
handelslust van 1,3 miljard Chinezen.
Tegelijkertijd heeft Ma’s geesteskind Alibaba te maken met harde
concurrentie en het wakend oog van de Chinese autoriteiten, die het
internet graag onder controle willen houden. Facebook, Twitter en
Google kijken met afgunst toe hoe hij dat klaarspeelt.
Jack Ma wil met Alibaba en zusterbedrijven als Taobao en Alipay de
wereldmarkt op. Op zijn Engelstalige sites zijn nu al volop spullen te
koop, maar Ma wil meer. In China is hij naar het voorbeeld van Google
zijn imperium snel aan het uitbreiden, met onder meer twitterkloon
Weibo, filmproductie en cloudservice.
Zelfs van een voetbalclub, de Chinese landskampioen Guangzhou

Hans Moleman was correspon-

Evergrande, mag hij zich mede-eigenaar noemen. Dreigt Ma door

dent voor de Volkskrant in achter-

de miljarden die binnenrollen op hol te slaan, of zit er een doortim-

eenvolgens Zuid-Afrika en China.

merde strategie achter?

Hij beleefde vanaf 2004 de rappe
opkomst van het Chinese internet
mee; nooit eerder hadden de Chinezen zoveel vrijheid om zaken te
doen – en een mening te geven, in

▶ Hoe een leraar Engels een miljardenbedrijf opbouwt

weerwil van de censuur uit Peking.
Vanuit Nederland volgt Moleman
China nu online, onder meer via zijn

▶ Inkijk in de wondere wereld van internet-met-Chinesekarakteristieken

website Verre Vrienden. Eerder
schreef hij Avonturen in modern
China.

▶ Hoe Alibaba uitbreidt naar Europa en de VS.
En kan Marktplaats op een dag Chinees worden?
▶ Geschreven door China-kenner Hans Moleman
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Alibaba is meer waard dan
Facebook, doet betere zaken
dan eBay, maakt meer winst
dan Amazon - en wil nu de
wereld veroveren

P RO M OTI E
Auteur beschikbaar
voor interviews en lezingen

Leesexemplaren beschikbaar

De Rode Miljardair
Hoe Jack Ma met Alibaba
de wereld wil veroveren
Auteur Hans Moleman
Prijs € 18,95
Formaat 13,5 × 21 cm
Uitvoering paperback
Omvang circa 192 pagina’s
Illustraties foto’s
Omslag Studio Jan de Boer
Verschijnt mei 2015
nur 681
isbn 978 90 8803 060 4
eBoek isbn 978 90 8803 061 1
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p o p u l a i re we t en s c hap

Jelle’s weekdieren
& bizarre, bedreigde, eetbare, zielige
en andere beesten
Jelle Reumer

De geweldig saaie maar ook ontzettend interessante axolotl, het
nare maar toch zeer geliefde lieveheersbeestje, de wonderlijke
seksuele aantrekkingskracht van de minotaurusmot, de ernstig
bedreigde bladstaartgekko en het bijzonder geëmancipeerde zeepaardje: deze en nog veel meer dieren passeren de revue in Jelle’s
weekdieren.
Op de van hem bekende enthousiaste en vermakelijke wijze
beschrijft bioloog Jelle Reumer bizarre, eetbare, zielige, zeldzame
en andere beesten, met oog voor pikante details. Reumer heeft
een groot talent om in een korte schets met een hoog informatiegehalte een dier te typeren op een grappige, soms hilarische,
soms filosofische wijze, waarbij grote thema’s van het leven niet
geschuwd worden. Samen geven ze een prachtig beeld van de
enorme diversiteit aan dieren met hun specifieke eigenschappen
en eigenaardigheden, waarin we onszelf maar al te gemakkelijk
kunnen herkennen.

Jelle Reumer is bioloog en directeur van het Natuurhistorisch
Museum Rotterdam. Hij is tevens
hoogleraar paleontologie in
Utrecht, columnist in Trouw en
auteur van diverse boeken op het
gebied van evolutie en (stads)
natuur. Samen met Martijn van

▶ Bundeling van speciaal voor dit boek bewerkte columns,

Calmthout schreef hij Nobel op

eerder verschenen in Trouw

de kaart. Op zoek naar de Nederlandse Nobelprijswinnaars van

▶ Met humor en aanstekelijk plezier geschreven

vroeger en nu.
▶ Confronterend, ontroerend, kritisch en hilarisch;
om over na te denken én van na te genieten
▶ In samenwerking met Trouw
4

P RO M OTI E
Publiciteit i.s.m. Trouw

Presentatie tijdens lezers-event

Auteur beschikbaar voor
interviews en lezingen

Jelle’s weekdieren
& bizarre, bedreigde, eetbare,

Fabelachtige schetsen

zielige en andere beesten
Auteur Jelle Reumer
Prijs € 14,95
Formaat 12,5 × 20 cm
Uitvoering paperback
Omvang circa 176 pagina’s
Illustraties kleurenfoto’s
Omslag Nico Richter
Verschijnt maart 2015

Grote kruisbek

Naakte molrat

Bladstaartgekko

nur 922, 430
isbn 978 90 8803 064 2
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p o p u l a i re we t en s c hap

Echt Quantum
Hoe de deeltjeswereld steeds alledaagser
wordt
Martijn van Calmthout

In de deeltjeswereld gelden heel andere wetten dan in de wereld van
alledag. Zo anders, dat natuurkundigen lang hebben gedacht dat de
quantumwereld nooit tot de alledaagse wereld zou doordringen.
Maar dat blijkt toch niet waar. Steeds meer gadgets maken gebruik
van quantumeffecten. En hoe wonderbaarlijk het nu al lijkt, het wordt
allemaal nog veel opzienbarender. Telecommunicatie, rekenen, informatieverwerking; niets zal nog lang hetzelfde blijven. Deels is dat
een kwestie van steeds handiger techniek. Maar de wetten van de
deeltjeswereld blijken ook veel robuuster dan gedacht.
In Echt Quantum draait het om de vraag hoe een esoterische theorie
van een handvol geniale geleerden uiteindelijk de hele wereld op
zijn kop kon zetten. Waarom is de quantumtheorie zo anders dan
alles wat we kennen? Maar ook: waarom blijkt hij gaandeweg veel
bruikbaarder dan gedacht. En wat zegt dat over de wereld waarin we
leven? Is dat niet een quantumwereld geworden?

Martijn van Calmthout is journalist bij de Volkskrant, Einsteinkenner en gek op wetenschap; van
oermensen tot ruimtevaart, van
hersens tot vogelzwermen, van de

▶ Voor het eerst de quantumtheorie voor dummies
verklaard, zonder formules!

kleinste deeltjes tot 3D-printers.
Hij schrijft dagelijks voor de krant,
blogt en twittert, presenteert

▶ Gras is groen; het verrassend alledaagse karakter van
quantumverschijnselen

live-wetenschapsshows en het
radioprogramma De kennis van
nu. Eerder schreef hij Survivalgids

▶ Enthousiaste en heldere aanpak van wetenschaps
journalist van de Volkskrant, Martijn van Calmthout

voor de toekomst en samen met
Jelle Reumer Nobel op de kaart.
Op zoek naar de Nederlandse
Nobelprijswinnaars van vroeger
en nu.
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▶ Speelse, filosofische dialogen met natuurkundigen
Leo Kouwenhoven en Dirk Bouwmeester. Hoe pak je een
elektron? Wat is eigenlijk klein? Kun je denken als deeltje?
Schiet de natuurkunde iets op met filosofen?

P RO M OTI E
Publiciteit i.s.m. de Volkskrant

Quantum-event
rond verschijnen

Auteur beschikbaar
voor interviews en lezingen

Echt Quantum
Hoe de deeltjeswereld steeds
alledaagser wordt

Quantumtheorie voor dummies

Auteur Martijn van Calmthout
Prijs € 18,95

Eerder verschenen:

Formaat 13,5 × 21 cm
Uitvoering paperback
Omvang circa 192 pagina’s
Illustraties lijntekeningen
Omslag Studio Jan de Boer
Verschijnt april 2015
nur 924
isbn 978 90 8803 062 8

‘Uitstekende wetenschapsjournalistiek’
– NRC Handelsblad

‘Een eerbetoon aan al die onbekende Nobelprijswinnaars’
– de Volkskrant

eBoek isbn 978 90 8803 063 5
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neder l and

De gekste plek van Nederland
111 bizarre locaties en hun bijzondere verhaal
Jeroen van der Spek
Nederland saai en aangeharkt? De gekste plek van Nederland
bewijst het tegendeel. Het boek vormt een bloemlezing van de
meest bizarre en ongerijmde locaties in ons land. Van het ronddraaiende huis van John Körmeling tot de luchtspiegeling van Bears en van
de landingsbaan voor Aliens tot het Nederlandse Kremlin in Winkel.
Nederland-kenner Jeroen van der Spek presenteert een bonte verzameling van verrassende landmarks, verborgen pareltjes en immense
zelfbouwprojecten. Plekken die niet alleen een omweg waard zijn,
maar ook stuk voor stuk goed zijn voor een bijzonder verhaal. Ontdek waar het oude stationskoepeltje van Arnhem is gebleven, ga
kamperen op de Afsluitdijk en lees hoe het beeld van Michael Jackson’s HIStory tour strandde bij de McDonalds in Best.

Jeroen van der Spek is reis-en
locatiejournalist, Nederlandkenner bij uitstek en fotograaf.
Hij was jarenlang verantwoordelijk
voor de NS-uitgave Er-op-Uit! en
werkt sinds 2008 aan een reeks
inspiratiegidsen met ideeën voor

▶ Een gids langs de meest bizarre

een dagje uit. Eerder schreef hij

en ongekende locaties in Nederland

Winter! Hollandse feesten, feiten
& tradities (2013) en Holland High-

▶ Vertelt het bijzondere verhaal achter de verrassende

lights. Van watermanagement tot

plekken en hun bevlogen bedenkers

Dutch Design (2014)
▶ Geschreven door Nederland-expert Jeroen van der Spek
▶ Een perfecte uitgave voor iedereen die denkt dat hij
Nederland kent
8

P RO M OTI E
Presentatie op een bizarre locatie

Auteur beschikbaar voor
interviews en lezingen

De gekste plek van Nederland
111 bizarre locaties

Plekken met een verhaal
die een omweg waard zijn

en hun bijzondere verhaal
Auteur Jeroen van der Spek
Prijs € 14,95
Formaat 13,5 × 21 cm

Staalman, de bakstenen knuffelbeer • De excentrieke
Blauwe Weduwe • Het Nederlandse Kremlin • Tankstation
voor lichaam en geest • Van bolletjesbajes tot gevange
nishotel • De doodskist in het Hemels gewelf • De mummies van Wiewerd • Welnessresort met Leninbeeld • Jannink’s enige echte Graancirkels • De Ecokathedraal:
de Sagrada Familia van Friesland • etcetera

Uitvoering paperback
Omvang circa 200 pagina’s
Illustraties kleurenfoto’s
Omslag Aperta
Verschijnt mei 2015
nur 510
isbn 978 90 8803 066 6
9

neder l and

Holland Highlights
荷兰亮点
From Water Management
to Dutch Design
从水管理到荷兰设计
Tweetalig Engels en Chinees
Auteur Jeroen van der Spek
Prijs € 24,95
Formaat 20 × 26 cm
Uitvoering gebonden
met stofomslag
Omvang 144 pagina’s
Illustraties circa 200 foto’s,
geheel vierkleuren
Omslag & vormgeving Aperta
nur 680
isbn 978 90 8803 065 9

▶ Explosieve groei de komende jaren van Chinese toeristen
naar Nederland
▶ Tweetalige editie: Engels en Chinees
Holland Highlights
Van watermanagement
tot Dutch Design
From Water Management
to Dutch Design

Eerder verschenen:
Actueel overzicht van de iconen van
Nederland.
Van watermanagement tot Dutch Design

Tweetalig Nederlands en Engels
Auteur Jeroen van der Spek
Prijs € 24,95
isbn 978 90 8803 058 1
10

en van de Hollandse meesters tot dj Tiësto

b i o g ra f i e

r ec e n t v e rsch e n e n , r e e d s h e r d r u k t !

‘Caroline de Westenholz, stiefdochter van Vogel jr., schrijft
kleurrijk over deze acteerfamilie.’
– NRC Handelsblad

De Vogels
Een flamboyante theaterfamilie
Auteur Caroline de Westenholz
Prijs € 24,95
Formaat 13,5 × 21 cm
Uitvoering gebonden
met stofomslag

‘Bewijst de toneelgeschiedenis
van Nederland een grote dienst.
En Nederland is ook een prachtige familiebiografie rijker.’

met zwart-wit foto’s uit het

– Joop van den Ende

isbn 978 90 8803 049 9

Omvang 288 pagina’s
Illustraties geïllustreerd
familiearchief
Omslag Nico Richter
nur 681
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fictie

r ec e n t v e rsch e n e n , r e e d s h e r d r u k t !

Het geheim van Penumbra’s
boekwinkel
24 uur open
Auteur Robin Sloan
Prijs € 18,95
Formaat 23,5 × 21 cm
Uitvoering paperback
Omvang 304 pagina’s
Omslag Christian Otto,
Aperta (belettering)
nur 302
isbn 978 90 8803 053 6
eBoek isbn 978 90 8803 054 3

▶ Een mysterieuze zoektocht en een inspirerende roman,
Robin Sloan groeide op in de buurt

vol uitzonderlijke figuren en visionaire ideeën

van Detroit en werkte onder meer
voor Twitter. Eerder publiceerde

▶ Slim, gek en met humor geschreven

hij korte verhalen als eBoek. Het
geheim van Penumbra’s boekwin-

▶ Internationale bestseller: het boek staat en stond op

kel begon als een eBoek van 6000

diverse bestsellerlijsten en is inmiddels in achttien landen

woorden. Hij woont tegenwoordig

verschenen

in San Francisco en werkt aan zijn
tweede boek.
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▶ Reeds herdrukt

b o e kha n d e l ar e n , p e rs e n b lo gg e rs ov e r h e t b o e k

‘Een pageturner met heerlijke ingrediënten: een boekwinkel,
obscure klanten en gecodeerde boeken. In de spannende
zoektocht naar antwoorden worden eeuwenoude kennis
en moderne techniek ingezet om dit mysterie op te lossen.
Fantastisch!’ — Eline Rupert, Boekhandel den Boer, Baarn

‘De nostalgie van een boek als
Schaduw van de wind van Carlos Ruiz Zafon wordt naadloos
gecombineerd met de snelle
digitale wereld en bijeengehouden door een vlotte schrijfstijl met een licht cynische
humor’. — nbd biblion

‘Een heel mooie roman
en een knap debuut!
Zonder meer een aanrader.’ — Graaggelezen.
blogspot.nl

‘Terwijl Carlos Ruiz Zafon het Barcelona van een
paar honderd jaar terug nodig heeft om een sfeervolle, mysterieuze wereld rondom boeken te scheppen, kan Robin Sloan dat gewoon in onze eigen tijd.’
— Robin Kramer, Goedhart Boeken, Zwolle

‘Moet iedereen lezen. Doet denken aan Gerrit
Komrij (…) Raadselachtige verwijzingen naar
andere boeken. Over de werking van de menselijke geest en de rol daarbij van het geschreven
woord’. — Tros Nieuwsshow

‘Hoe meer boekwinkels de deuren sluiten, des te harder groeit de vraag naar
boekhandel-romantiek. Deze roman is een typisch voorbeeld, maar Sloan (die
voor Twitter werkte) plaatst zijn boekhandel wel in een westcoast-decor van
computernerds (…). Sloans knowhow en humor voorkomen obligaat cultuurpessimisme.’ — Trouw

‘Dit knap geschreven boek is het debuut
van Robin Sloan en dat belooft wat voor
de toekomst.’ — @leestafelinfo
13

r e e d s v e rsch e n e n / v e rschij n t

b i o g ra f i e

‘Caroline de Westenholz,
stiefdochter van Vogel jr.,

‘(…) Een vlot en met warmte

schrijft kleurrijk over deze

geschreven biografie gewijd

acteerfamilie (…)’

aan een kleurrijke familie.’

– NRC Handelsblad

– VPRO, Vrije Geluiden

2e druk
De Andriessens
Agnes van der Horst
ISBN 978908803 020 8 Prijs € 24,95

De Vogels
Caroline de Westenholz
ISBN 978908803 049 9 Prijs € 24,95

‘Boeiende biografie met historische foto’s. (…)
Het volledige verhaal van
George VI en Lionel Logue,
vanaf zijn kindertijd tot aan
zijn dood.’
– nbd biblion

g e z o ndhe i d

The King’s Speech
Mark Logue & Peter Conradi
eBoek ISBN 978 90 8803 010 9 Prijs € 11,95

Rekent af met hypes rond
afvallen.

‘Eindelijk een bron om op te
vertrouwen.’

verschijnt januari 2015

77 fabels & feiten over afvallen
Hans Kraak
ISBN 97890 8803 056 7 Prijs € 17,95
eBoek ISBN 978 90 8803 059 8

‘Mooi geïllustreerd boek met
veel brede-kennisverbanden.’
– Frans de Waal
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De evolutie naar gezondheid
Frans Verstappen
ISBN 978 9 08803 052 9 Prijs € 34,95

– jamie magazine

77 fabels & feiten over onze voeding
Hans Kraak
ISBN 978 908803 047 5 Prijs € 17,95
eBoek ISBN 978 90 8803 048 2

‘Een eerbetoon aan al die onbekende Nobelprijswinnaars’
– de Volkskrant

p o p u l a i re we t en s c hap

r e e d s v e rsch e n e n

‘Niemand kan enthousiaster
over wiskunde schrijven dan
Ian Stewart.’
– New Scientist
3e druk

Hoe wiskunde de wereld veranderde
Ian Stewart
ISBN 978 908803 047 5 Prijs € 12,50 (pocket)
ISBN 978 90 8803 022 2 Prijs € 19,95

Nobel op de kaart
Martijn van Calmthout & Jelle Reumer
ISBN 978 908803 044 4 Prijs € 19,95

‘Prachtig… verdient een plek
tussen de klassiekers in dit
genre.’
– Mathematics Today

‘Een van de beste verzamelingen wiskundige raadsels.’
– nbd biblion
2e druk

7 druk
e

Professor Stewart’s verzameling van wiskundige raadsels
Ian Stewart
ISBN 978 908803 046 8 Prijs € 12,50

‘Een fascinerende mix van
verrassende, verbijsterende,
gekke en alledaagse antwoorden op vragen die je altijd al
hebt willen stellen.’
– Daily Express

Professor Stewart’s schatkamer vol wiskundige
uitdagingen
Ian Stewart
ISBN 978 908803 006 2 Prijs € 16,95

‘Een goochelboek: de verleiding om de experimenten uit
te proberen is haast onweerstaanbaar.’
– De Ingenieur

4e druk
Waarom slapende vogels niet uit de boom vallen
Mick O’Hare / New Scientist
ISBN 978 908803 024 6 Prijs € 10,00
eBoek ISBN 978 90 8803 025 3

‘Controversieel, maar met een
hartverwarmend enthousiasme wordt een perspectief geschetst voor een betere wereld
vol ongekende overvloed.’
– Ben Feringa, RU Groningen

Ongekende overvloed
K. Eric Drexler
ISBN 978 908803 038 3 Prijs € 19,95
eBoek ISBN 978 90 8803 039 0

Maak van je hamster een fossiel
Mick O’Hare / New Scientist
ISBN 978 908803 028 4 Prijs € 12,50
eBoek ISBN 978 90 8803 033 8

De grote invloed van een
hormoon op het gedrag van
mannen én vrouwen.
2e druk

Typisch testosteron
Aart de Kruif
ISBN 978 908803 011 6 Prijs € 19,95
eBoek ISBN 978 90 8803 012 3
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r e e d s v e rsch e n e n

p o p u l a i re we t en s c hap

‘Uitstekende wetenschapsjournalistiek. In heldere,
toegankelijke stukjes met
een hoge informatiedichtheid
belicht Van Calmthout de
belangrijkste trends.’
– NRC Handelsblad

‘Voor een breed publiek.´
– nbd biblion

Hoe leer je natuurkunde aan je hond
Chad Orzel
ISBN 978 908803 019 2 Prijs € 12,50
eBoek ISBN 978 90 8803 018 5

Survivalgids voor de toekomst
Martijn van Calmthout
ISBN 978 908803 029 1 Prijs € 12,50
eBoek ISBN 978 90 8803 032 1

‘Een goed boek over de
economisering van het leven.
Alles wordt tegenwoordig
uitgedrukt in cijfers (…), en
menselijke waarde verdwijnt
naar de achtergrond.’
– Frénk van der Linden

geschiedenis & actualiteit

‘Onovertroffen.’
– de Volkskrant

‘Een mooi boek dat zeker aan
het denken zet. Opinieleiders
filosoferen over onderwijs.
Worden kinderen opgeleid tot
volgers of vormers?’
– Didactiek

3e druk
Weten is meer dan meten
Tobias Reijngoud
ISBN 978 908803 005 5 Prijs € 19,95
eBoek ISBN 978 90 8803 008 6

‘Een mooi overzicht van wat er
bedacht en beschreven is over
vrouwen en seks.’
– De Groene Amsterdammer

Volgers & vormers
Tobias Reijngoud
ISBN 978 908803 027 7 Prijs € 19,95
eBoek ISBN 978 90 8803 031 4

‘Een uitstekend vakinhoudelijk
inspiratieboek. Kijkt verder
dan de reclameneus lang is.
Mooi vormgegeven.’
– Adformatie
‘Geweldig boek.’
– Kunststof, radio 1

Haar genot
José Kuijpers
ISBN 978 908803 042 0 Prijs € 17,95
eBoek ISBN 978 90 8803 043 7

‘Prettig leesbaar (…). Van der
Starre heeft geen last van de
gewoonte van raadgevende
professionals dat zij doorgaans uiterst zwijgzaam zijn
over concrete gevallen.’
– NRC Handelsblad
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Drama in de boardroom
John van der Starre
eBoek ISBN 978 90 8803 007 9 Prijs € 14,95

Power Brands
Marc Oosterhout & Mirte Stut (co-auteur)
ISBN 978 908803 034 5 Prijs € 22,95

Jan-Peter Cruiming is voor
twee generaties internet
ondernemers een rolmodel

Matchen tussen droom & daad
Jan-Peter Cruiming
eBoek ISBN 978 90 8803 016 1 Prijs € 11,95

‘Vraag iemand naar het
Nederlandse Werelderfgoed en je krijgt zelden
een volledig antwoord. Dit
boek brengt uitkomst (…)
in prachtfoto’s, historische
illustraties en tekst.’
– Toeractief

neder l and

r e e d s v e rsch e n e n

Waarin een klein land
groot kan zijn: de iconen
van Nederland.
Tweetalige editie:
Nederlands en Engels

2e druk
Holland Highlights
Jeroen van der Spek
ISBN 978 908803 058 1 Prijs € 24,95

Werelderfgoed van Nederland
Marjolein van Rotterdam
ISBN 978 908803 055 0 Prijs € 29,95

‘Jeroen van der Spek dook
in onze wintergeschiedenis
en schreef er een fijn boek
over vol wetenswaardigheden en met veel mooi
beeld.’
– Margriet

‘Aantrekkelijk. Biedt een
toegankelijk overzicht van
de Nederlandse water en
maritieme geschiedenis.’
– nbd biblion
Tweetalige editie:
Nederlands en Engels
2e druk
Nederland Waterland
Holland Land of Water
Michiel Roscam Abbing
ISBN 978 908803 023 9 Prijs € 24,95

Winter!
Jeroen van der Spek
ISBN 978 908803 041 3 Prijs € 19,95

fictie

‘Terwijl Carlos Ruiz Zafon
het Barcelona van een paar
honderd jaar terug nodig heeft
om een sfeervolle, mysterieuze wereld rondom boeken
te scheppen, kan Robin Sloan
dat gewoon in onze eigen tijd.’
– Robin Kramer, boekverkoper
2e druk
Het geheim van Penumbra’s boekwinkel
Robin Sloan
ISBN 978 908803 053 6 Prijs € 18,95
eBoek ISBN 978 90 8803 054 3
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