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Lancering van Het relaas van Solle groot
publiekssucces

De voddenkoningin

David Grossman houdt 5 mei-lezing
De Israëlische schrijver David Grossman, van wie onlangs de roman
Komt een paard de kroeg binnen in Nederlandse vertaling verscheen, is
door het Nationaal Comité 4 en 5 mei uitgenodigd om de 5 May Lecture
te geven. Hij spreekt tijdens de viering van de Bevrijding op 5 mei in de
Sint Jacobskerk in Vlissingen.
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Yaël Vinckx op tournee
Yaël Vinckx schreef de aangrijpende familiegeschiedenis De oorlog van mijn moeder :
‘Een indrukwekkend verhaal,’ prees Geert
Mak. Vinckx reist met haar verhaal langs
boekhandels door het hele land. Daarnaast
organiseert en leidt ze succesvolle schrijfworkshops.
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Een bijna volmaakte vriendschap, de met veel lof onthaalde roman van
de Duits-Japanse schrijfster Milena Michiko Flašar, is genomineerd voor
zowel de Dioraphte Literatour Prijs als de internationale euregio Prijs.
‘Een geslaagde synthese tussen Oosterse en Westerse denkwijzen’, schreef
Guus Bauer voor Literatuurplein. ‘Teder en krachtig, een fenomenale
roman.’

De voddenkoningin is het wervelende
levensverhaal van Koko, die in de sixties en
seventies vodden verzamelt, er vintagemode
van maakt, en op het hoogtepunt van haar
carrière alles weer verliest. De roman is ook
het verhaal van voddenboeren die in groothandelaren veranderen, van hippies
die zakenmensen worden en van
liefdadigheid die omslaat in
commercie. Van idealen die
ons ooit dierbaar waren.
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Twee nominaties voor Een bijna volmaakte
vriendschap
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Na de Zeeuwse wereldprimeur van Het relaas van Solle, de debuutroman
van Andreas Oosthoek, was ook de landelijke publicatie een groot succes. Oosthoek ontving lovende recensies en sprak met Wim Brands over
de roman bij vpro Boeken. ‘De Nederlandse literatuur knapt zienderogen
op van Het relaas van Solle’, schreef Theo Hakkert in Tubantia.
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Saskia Goldschmidt

Saskia Goldschmidt (Amsterdam, 1954) studeerde aan

In de roaring sixties reist Koko in haar eentje heel Europa

de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en was lang
actief als theaterdocente en actrice. Haar debuut Verplicht

gelukkig, portret van een familie (Cossee 2011) werd
een groot succes. In oktober 2012 verscheen haar roman

De hormoonfabriek (Cossee 2012), waarvan de Duitse,

© krijn van noordwijk

‘Saskia Goldschmidt behoort tot de top van de Nederlandse schrijvers.’
– Algemene Boekhandel, Amersfoort

De voddenkoningin

door op jacht naar kleding en paait de handelaren met
haar stoerheid en haar charme. Ze is succesvol en ze wordt
een merk: Koko’s, koningin van de tweedehands glamour,
bekend in Milaan, Parijs en Berlijn.

Zuid-Afrikaanse, Turkse en Engelse vertaalrechten kort

Als klein meisje heeft ze de kneepjes van het kleermakers

na verschijnen werden verkocht. Inmiddels wordt het

vak van haar moeder afgekeken. Wanneer de spanning thuis

boek ook in Frankrijk gepubliceerd door de prestigieuze

oploopt omdat haar moeder weer met een foute man thuis-

uitgeverij Gallimard, is er in Nederland een hoorspel in 25
afleveringen uitgezonden en zijn de filmrechten verkocht.

De hormoonfabriek werd genomineerd voor de Libris
Literatuur Prijs 2013.

komt, vlucht het stille meisje in een droomwereld, waarin
ze zich omringt met haar zelfgemaakte poppenkleren.
Als zestienjarige ziet ze op de markt dat de mooiste oude
kleren, dansjurken en feestkleding van kant, fluweel en
zijde, als vodden per kilo verkocht worden. Zonde van de
verspilling, denkt ze, en als ze van school af is, begint ze
haar eigen handel. Ze koopt oude vodden op, en met kleine

‘De hormoonfabriek is een duistere, fascinerende verkenning van de menselijke aard in
een periode van opwindende wetenschappelijke vooruitgang en geopolitiek gerommel.’
– The Lancet

aanpassingen maakt zij er hippe kleren van. Ze heeft een
goede smaak en een feilloos gevoel voor wat de mensen
mooi vinden. Haar kraampje op het Waterlooplein groeit
uit tot een stijlvolle winkel, dé plek voor fashionista’s avant
la lettre, modejournalisten en couturiers. Maar succes in

PROMOTIE

de mode is broos en vluchtig, en de concurrentie is moor-

• Vooruitexemplaren voor pers en boekhandel
• Veel persaandacht na het grote succes van De hormoonfabriek
• Etalagewedstrijd, vraag Nienke Timmers om de voorwaarden
• Optredens in boekhandels en op literaire podia
• Speciaal etalagemateriaal beschikbaar
• Social media-campagne
• Boekenleggers
• Cossee World Rights

dend: het kan van de ene dag op de andere verkruimelen,
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verwaaien of in rook opgaan.
Sprookje en tragedie, portret van een ondernemende
vrouw, verhaal van vriendschap, vertrouwen en economisch
roofridderdom – met De voddenkoningin laat Saskia
Goldschmidt ons een wereld zien, die zeldzaam vertrouwd
en vreemd tegelijk is.
Ook verkrijgbaar
als e-book
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