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Prezados editores brasileiros,

Pelo terceiro ano consecutivo, a Fundação Holandesa das Letras (Nederlands Letterenfonds), institui-

ção oficial que difunde e patrocina no exterior a tradução de livros holandeses, volta agora a São Paulo e 

ao Rio de Janeiro. E esta é também a terceira edição que lhes apresentamos do catálogo Panorama  

Holanda: seleção do melhor que as letras holandesas têm a oferecer nos gêneros de ficção, não ficção, 

literatura infantil e infantojuvenil, sempre com o patrocínio de 70% a 100% do valor da tradução dessas 

obras e de quaisquer outras escritas em língua holandesa ou em nosso país (há diversos títulos dos sécu-

los xvi e xvii escritos em latim). Além disso, a Fundação Holandesa das Letras mantém, em Amsterdã, 

a Casa do Tradutor, que hospeda tradutores de literatura holandesa para qualquer idioma, aprimorando 

e/ou mantendo suas habilidades linguísticas e seu conhecimento da cultura dos Países Baixos.

 A literatura brasileira é bastante conhecida e apreciada nos Países Baixos, sobretudo graças às pionei-

ras e históricas traduções de August Willemsen (1936-2007), escritor que atesta seu amor ao país em 

Cartas brasileiras e O canário divino. Nas últimas décadas, obras clássicas do cânone literário brasileiro 

alcançaram o público holandês, entre as quais as de Machado de Assis, Euclides da Cunha, Guimarães 

Rosa, Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro e Carlos Drummond de Andrade.

 O inverso já não se dá: somente nos últimos anos foram traduzidos e publicados no Brasil títulos clás-

sicos como Elogio à loucura, de Erasmus, O outono da Idade Média, de Huizinga, Carta ao rei, de Tonke 

Dragt, e Paraíso perdido, de Cees Nooteboom. Também alcançaram as livrarias brasileiras bestsellers 

contemporâneos como O livro de todas as coisas (infantil) de Guus Kuijer, ganhador do Prêmio alma, a 

estreia promissora de Franca Treur com seu Confetes na eira, além do livro de Douwe Draaisma, Metáfo-

ras da memória, sobre processos cerebrais. Agora estão por vir traduções de Nescio, um de nossos maio-

res estilistas melancólicos, de Gerbrand Bakker, um dos mais vendidos, vencedor do prestigioso Prêmio 

impac, além de Herman Koch, celebrado mundo afora pela melhor crítica por seu romance O jantar.

 Mas ainda há inúmeros títulos a serem descobertos, como prova este Panorama Holanda, que se adian-

ta ao evento cultural sobre a literatura holandesa que a Fundação Holandesa das Letras promoverá no 

Brasil em 2015. Você, caro editor, encontrará nas páginas seguintes vinte e quatro novos livros, em todos 

os gêneros. Só nos resta desejar-lhe boa leitura e olhar atento na escolha dos títulos apresentados.

Um abraço,

Pieter Steinz e Tiziano Perez

Diretores da Fundação e responsáveis pela área de ficção

Maarten Valken

Chefe do Departamento de Tradução e responsável pela área de não ficção

Agnes Vogt

Responsável pela área de livros infantis



Janny van der Molen Do lado de fora, 
guerra
Rio de Janeiro: Rocco
Traduções: Inglês (Ploegsma).

Gerbrand Bakker Lá em cima, silêncio
Traduzido por Cristiano Zwiesele do 
Amaral
Rio de Janeiro: Radio Londres
Traduções: Alemão (Suhrkamp),  
Espanhol (El Rayo Verde), Francês 
(Gallimard), Inglês (Harvill Secker)  
e muitos outros idiomas.

Tommy Wieringa Joe Speedboat
Traduzido por Cristiano Zwiesele  
do Amaral
Rio de Janeiro: Radio Londres
Traduções: Alemão (Hanser),  
Espanhol (Destino), Francês (Actes 
Sud), Inglês (Portobello) e muitos  
outros idiomas.

Herman Koch O jantar
Traduzido por Alexandre Martins
Rio de Janeiro: Intrínseca, 2013

Barbara Stok Vincent
Traduzido por Camila Werner
Porto Alegre: L&PM, 2014

Erasmus Elogio da loucura
Traduzido por Elaine Cristine Sartorelli
São Paulo: Hedra, 2013

Algumas traduções

Direitos vendidos
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192 páginas

55.000 palavras

50.000 exemplares vendidos
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J. Slauerhoff  •  The Forbidden Realm

A fascinating travelogue of an imaginary 
journey linking characters  across several 
centuries

In The Forbidden Realm, J. Slauerhoff draws 
on existing stories, mainly from the nine-
teenth century, about Luis Camões, the six-
teenth-century poet and seaman who wrote 
Os Lusíados in Macao in the late 1550s. 
 Slauerhoff’s version, set in the twentieth 
century, has a ship’s radio operator as the 
main character. After a series of mishaps he 
lands at Macao, where he experiences some 
kind of hallucination that makes him iden-
tify with a Portuguese poet who lived three 
hundred years earlier. Rather than taking a 
romantic excursion into the past, Slauer-
hoff brings history into the present. The 
two travellers meet. Towards the end of the 

novel, the radio operator abandons his in-
tention of breaking loose from the earth, 
of mortifying himself, hoping instead that 
he will eventually succeed in accepting the 
life he has – something his creator never 
achieved: Slauerhoff had no home but his 
poetry, stories and novels. 
 The Forbidden Realm reads like a fasci-
nating travelogue, with vivid descriptions 
of China and the Portuguese colony of Ma-
cao, telling of an imaginary journey that 
links characters across three centuries. 

The life of ship’s doctor and poet J. Slauer-
hoff (1898-1936) qualifies him for literary 
stardom. He was restless, adventurous, 
intriguing, a tormented loner who suffered 
poor health and died young – every bit the 
poète maudit. His non-conformism is re-

flected in his work. Like his poetry, Slauer-
hoff’s prose is autobiographical, restless and 
world-weary. It reveals a yearning for the 
unattainable, and for a more passionate age.

His personal involvement and his unique 
style – sometimes clipped and ironic, at other 
times lyrical and visionary – give his books a 
place of their own in the history of the novel.
literature of the low countries 

Slauerhoff’s imagination was the most vivid 
of the pre-war generation of writers, and he 
baulked at nothing. 
nrc handelsblad 

translations  English (Pushkin Press), 
French (Circé/Belval), German (Klett- 
Cotta) and many other languages.

J. Slauerhoff • O reino proibido 
Um fascinante relato de viagens contando uma viagem imaginária que 

une personagens separados cronologicamente por trezentos anos

Em O reino proibido, J. Slauerhoff tece a 
sua história a partir de outras conhecidas 
pelos da sua geração – estamos maiormen-
te no século xix –, acerca de Luís de Ca-
mões, poeta e marinheiro que viveu no 
século xvi, autor de Os Lusíadas, obra que 
data do final da década dos 1550, quando 
Camões estava em Macau. 
 A versão de Slauerhoff, ambientada no 
século xx, tem como protagonista um 
operador naval de rádios. Após uma série 
de percalços, vai parar em Macau, onde 
sofre uma espécie de alucinação que faz 
com que se identifique com o poeta portu-
guês que vivera trezentos anos antes. Mais 
que empreender uma viagem romântica ao 
passado, Slauerhoff traz o passado para o 
presente. Ambos viajantes se encontram. 
Caminhando para o final do livro, o opera-
dor de rádio desiste de desfazer-se dos 
laços que o prendem à terra, de mortificar-
-se, na esperança de, por fim, aceitar sua 
vida tal como é – algo que seu criador nun-
ca conseguiu: Slauerhoff não tinha ne-
nhum lugar para chamar de seu além de 
sua poesia, suas histórias e seus romances.
 O reino proibido é um clássico da litera-
tura holandesa. Lê-se como um fascinante 

relato de viagens, com descrições vívidas 
da China e da colônia portuguesa de Ma-
cau, contando uma viagem imaginária que 
une personagens separados cronologica-
mente por trezentos anos.

A vida do médico de bordo e poeta J. 
Slauer hoff (1898-1936) o candidatou ao 
estrelato literário. Era um solitário do tipo 
incansável, aventureiro, explorador e ator-
mentado. Não gozava de boa saúde e fale-
ceu jovem – tinha tudo de um poète maudit. 
Seu inconformismo se reflete em sua obra. 
Assim como sua poesia, também sua prosa 
é fortemente autobiográfica, desassosse-
gada, desgastada pelo viver, e fala de sua 
ânsia pelo inatingível, por uma era com 
mais paixão.

“A imaginação de Slauerhoff, que jamais 
se deixou intimidar, é a mais vívida dentre 
a geração de escritores do período que 
antecedeu à guerra.”  nrc handelsblad

traduções
Alemão (Klett-Cotta), Francês (Circé/
Belval), Inglês (Pushkin Press) e muitos 
outros idiomas.
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Marga Minco  •  Bitter Herbs

A moving memoir of a young Jewish 
woman during the Holocaust in the 
Netherlands

Marga Minco is the only member of her 
immediate family to have survived the  
Second World War. Her father, mother, 
brother Dave and his fiancée, her sister Bet-
tie and husband – all were deported to con-
centration camps. None returned.
 Minco’s entire oeuvre is informed by 
these dreadful, incredible facts. The in-
ability to let go of the past is undeniably  
the overarching theme in her work. A  
heavy subject, yet her entire literary  
palette surprises us precisely by its light-
ness. Every word, every sentence Minco 
writes bears witness to her desire to  
avoid weighty words and to describe  

things the way they are. 
 Bitter Herbs was Minco’s debut novel  
and in it she conjures up memories from 
the war years: the evening the whole  
family gathered to sew Jewish stars onto 
their coats, the day of the call-up for the 
‘work camp’, a forbidden train trip, and  
the raids that emptied whole streets.
 As in the work of Primo Levi and Imre 
Kertész, it is not only simple facts that 
make Minco’s work so impressive, but  
the manner in which those facts are  
presented. Bitter Herbs is written in a  
limpid, immediate, almost casual style. 
Minco is never explicit; she says more by 
saying less. As a result her reminiscences 
leave a lasting impression on every reader.

Marga Minco grew up in a Jewish family 
of five children in Breda. Bitter Herbs was a 
great success both in the Netherlands and 
abroad. Other work followed: The Other 
Side (1959), An Empty House (1966), The 
Fall (1983) and The Glass Bridge (1986). 

Marga Minco’s story is pitched in a low 
key. There is no ranting and no horror. It 
suggests the echo of dark deeds, rather 
than the dark deeds themselves. 
the sunday times

translations
English (Penguin), French (Lattès),  
German (Rowohlt), Portuguese  
(Teorema), Spanish (Asteroide) and  
ten other languages.

Marga Minco • Ervas amargas
As comoventes memórias de uma jovem judia durante o Holocausto na Holanda

Marga Minco é o único membro de seus 
entes queridos a ter sobrevivido à Segunda 
Guerra Mundial. O pai, a mãe, o irmão 
Dave com a noiva, a irmã Bettie com o 
marido: todos foram deportados para 
campos de concentração. Nenhum deles 
voltou.
 Fatos horrendos, difíceis de acreditar, 
perpassam toda sua obra. A incapacidade 
de deixar o passado para trás é o tema que 
prevalece na obra de Minco. Um assunto 
denso, mas, ainda assim, toda sua palheta 
literária nos surpreende exatamente pela 
leveza. Cada palavra, cada frase escrita por 
Minco testemunha seu desejo de evitar 
falas mais carregadas e de dar o nome aos 
bois.
 Ervas amargas é o romance de estreia de 
Minco, em que evoca lembranças dos anos 
de guerra: a noite em que a família esteve 
reunida para coser em suas roupas a estre-
la judia, o dia da convocação obrigatória 
para a ida aos chamados “campos de traba-
lhos”, uma viagem de trem proibida e as 
razias que esvaziaram ruas inteiras.
 Ao exemplo da obra de Primo Levi e 
Imre Kertesz, não são apenas os fatos nus 
e crus o que tanto impressiona na obra de 

Minco, mas a maneira como esses fatos são 
apresentados. Ervas amargas foi escrito 
com um estilo límpido, direto, quase casu-
al. Minco não é em nenhum ponto explíci-
ta: diz mais ao dizer menos. Como resulta-
do, suas lembranças deixam uma impres-
são duradoura em cada um de seus leitores.

Marga Minco cresceu no seio de uma famí-
lia judia com cinco filhos. Ervas amargas fez 
grande sucesso tanto na Holanda como no 
exterior. Suas publicações subsequentes: O 
outro lado (1959), Casa vazia (1966), A 
queda (1983) e A ponte de vidro (1986).

“Escrito com maestria. O que Minco tem a 
dizer soa ainda mais terrível no melífluo 
tom com que é emitido.”  the times

“A história de Marga Mingo é contada 
numa tessitura grave. Nada de horrores ou 
lamentações. Evoca o eco de escuros feitos 
passados, sem evocar os feitos em si.”
the sunday times

traduções 
Alemão (Rowohlt), Espanhol (Asteroide), 
Francês (Lattès), Inglês (Pinguin), Portu-
guês (Teorema) e dez outros idiomas.
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Maarten ’t Hart  •  The Fury of the Whole World

Music, murder and the bonds of religion 
in a literary thriller about the dark side of 
a small fishing village

In The Fury of the Whole World Maarten  
’t Hart departs from the autobiographical 
novels that have made him one of the most 
read of Dutch writers. As usual he writes 
about an introverted boy in a place con-
trolled by Calvinism; as usual his main 
character is in conflict with his strict  
parents and unhappy in love; as usual  
music and nature are important to the  
story, but what makes this one of the most 
appealing books of ’t Hart’s oeuvre to  
date is the thriller element that he uses to 
introduce tension into his Bildungsroman.
 At the heart of the book is the unsolved 
murder of a police officer in 1956, an event 

that both dominates the life of twelve-year-
old Alexander Goudveyl (who witnessed it) 
from that point on and turns out to have its 
roots in a failed escape to England during 
the Second World War. Alexander’s sleepy 
fishing village emerges as a cesspool.  
Murder is only one of the peculiarities to 
which its churchgoing men abandon them-
selves. They also indulge in paedophilia, 
child abduction and cross-dressing. The 
musically gifted Alexander must carve out  
a path for himself amid philistines.
 Like the eighteenth- and nineteenth- 
century storytellers he admires, ’t Hart  
is particularly interested in fictional  
characters who wrest themselves free of 
their social class. Like Dickens he has  
several unexpected plot twists in store for 
the reader. It is easy to understand why  

The Fury of the Whole World was awarded  
a prize for the best thriller of the year in  
both the Netherlands and Sweden.

Maarten ’t Hart grew up in a strict Reformed 
Church environment, and since 1971 he has 
produced a long series of novels and short  
story collections about solitary characters 
who struggle with the faith of their forefathers 
– and with love. He has earned himself a wide 
readership with his flowing style and his  
narrative talent. The Fury of the Whole World 
won him the Golden Noose for the best crime 
novel of 1994, and the Prix Littéraire des  
Lycéens de l’Eurégio 2003.

translations
Czech, French (France Loisirs), German  
(Piper), Danish, Italian, Spanish and Swedish.

Maarten ’t Hart • A fúria do mundo inteiro
Música, assassinato e vínculos religiosos num thriller literário sobre o lado escuro 

de uma pequena aldeia de pescadores

Em A fúria do mundo inteiro Maarten ’t 
Hart segue na trilha dos romances auto-
biográficos que fizeram dele um dos auto-
res holandeses mais lidos. Como de costu-
me, escreve sobre um rapaz introvertido 
numa localidade controlada pelo calvinis-
mo; como de costume, seu protagonista 
não só vive em conflito com os pais seve-
ros: vive também um amor infeliz. Como 
de costume, a música e a natureza desem-
penham importante papel na história. Mas 
o que torna este um dos livros mais cati-
vantes da obra de ’t Hart até os dias de hoje 
é o elemento do thriller, de que ele lança 
mão para introduzir a tensão neste 
Bildungs roman.
 O romance se centra no assassinato não 
solucionado de um oficial de polícia em 
1956, um evento que não só domina a par-
tir de então a vida de um rapaz de doze 
anos, Alexander Goudveyl (testemunha 
ocular), mas que revela ter sua origem 
numa fuga malograda à Inglaterra durante 
a Segunda Guerra Mundial. A tranquila 
aldeia de pescadores de Alexander emerge 
como a imagem de uma verdadeira cloaca. 
O homicídio é apenas uma das peculiari-
dades a que se dá a congregação de fiéis. 

Entregam-se também à prática da pedofi-
lia, do sequestro de menores e do cross-
-dressing. 
 Assim com os romancistas dos séculos 
xviii e xix, ’t Hart mostra um particular 
interesse pelo combate interno de perso-
nagens a fim de se liberarem de seu meio 
social. A exemplo de Dickens, não faltam 
na intriga os elementos-surpresa que man-
têm o interesse do leitor. É fácil entender 
por que A fúria do mundo inteiro recebeu o 
prêmio de melhor thriller do ano, tanto na 
Holanda como na Suécia.

Maarten ’t Hart criou-se no ambiente 
severo da Igreja Reformada e, a partir de 
1971, tem produzido longa série de roman-
ces e antologias de contos. Conquistou um 
público leitor vastíssimo com seu estilo 
fluente e seu talento narrativo. A fúria do 
mundo inteiro lhe rendeu o prêmio Laço de 
Ouro (Golden Noose) pelo melhor roman-
ce policial de 1994 e o Prêmio Literário 
dos Colegiais do Eurégio (Prix Littéraire 
dês Lycééns de l’Eurégio) de 2003.

traduções
Alemão (Piper), Dinamarquês, Espanhol, 
Francês (France Loisirs), Italiano, Sueco e 
Tcheco.
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Tessa de Loo  •  The Twins

Bestselling novel about two sisters, one 
German and one Dutch, reunited after 
World War ii

The Twins is an internationally acclaimed 
novel that reveals how history is made  
up of smaller, often unknown stories of 
individual lives. 
 Two elderly women of the same age meet 
by chance at the Belgian health resort Spa. 
Anna is German. Lotte is Dutch, but her 
impeccable German gives her origins 
away. They turn out to be twin sisters who 
spent their early years together in Cologne 
before losing contact after the death of 
their parents. Anna stayed in their native 
Germany, while Lotte was taken in by  
relatives in the Netherlands. The twin  
sisters’ lives seemingly moved in opposite 

directions, especially after the rise of  
Hitler, mainly because of the Second 
World War and its repercussions. 
 At their unexpected reunion the stories 
and conversations of the two women  
reveal many hidden sides to modern  
European history. Anna saw daily war-
time suffering from a German perspec-
tive. She married a Viennese soldier  
who joined the ss. Lotte has become  
thoroughly Dutch. She was involved in 
hiding Jews from the threat of persecution 
during the German occupation of the 
Netherlands. Lotte’s initial distrust of  
her twin sister confronts a different real-
ity, the experiences of someone so alien yet 
so close to her. She gradually changes her 
mind about her sister, and about the way 
people are propelled towards their destiny. 

 This outstanding novel spans a lifetime. 
Tessa de Loo pleads for a more nuanced and 
humane approach to the facts of history.

Tessa de Loo made a dream debut in 1983 
with her short-story collection The Candy 
Factory Girls, after which she published  
several novels.

Gripping, heart-breaking and humane,  
leaving open until the very last page the 
question of whether old enemies can  
become friends.
the sunday times

translations
English (Arcadia), German (Goldmann), 
Portuguese (Quetzal) and eighteen other 
languages.

Tessa de Loo • As gêmeas
Romance de grande sucesso narra o reencontro de duas irmãs, uma alemã e 

a outra holandesa, após a Segunda Guerra Mundial

As gêmeas, romance aclamado internacio-
nalmente, revela como a História se com-
põe de histórias menores e individuais, 
frequentemente desconhecidas.
 Duas senhoras da mesma idade se en-
contram casualmente num spa na Bélgica, 
onde estão por questões de saúde. Ana é 
alemã. Lotte, holandesa, mas seu alemão 
ainda impecável delata sua origem. Aca-
bam descobrindo que são gêmeas e que 
passaram seus primeiros anos em Colô-
nia, antes que a morte dos pais as separas-
se. Anna permaneceu em sua Alemanha 
natal, enquanto Lotte foi levada à Holanda 
por parentes. Os caminhos das gêmeas 
seguem, ao que tudo indica, direções 
opostas, especialmente após a ascensão de 
Hitler e a eclosão da Segunda Guerra 
Mundial com suas repercussões. 
 Durante as conversas e histórias, após o 
encontro inesperado, as duas vão revelan-
do muitos lados ocultos da História euro-
peia moderna. Anna conviveu diariamente 
com o sofrimento, mas da perspectiva dos 
alemães. Casou-se com um sodado vie-
nense que se alistou na ss. Já Lotte se con-
verteu em holandesa de corpo e alma. 
Envolveu-se, durante a ocupação alemã da 

Holanda, com o movimento de ajuda aos 
judeus, para os que encontravam abrigo, 
salvando-os da perseguição. A desconfian-
ça inicial de Lotte em relação à irmã se 
confronta com outra realidade: as vivên-
cias de alguém tão distante, mas, ainda 
assim, tão próximo. Gradualmente ela vai 
mudando sua visão, da irmã e da maneira 
como as pessoas são irrevogavelmente 
empurradas aos seus respectivos destinos.
 Esta história excepcional cobre todo o 
tempo de uma vida. Tessa de Loo pleiteia 
uma abordagem mais humana e nuançada 
dos fatos históricos. 

Tessa de Loo fez sua grande estreia em 
1983 com sua coleção de contos As meninas 
da fábrica de doces, após o que publicou 
vários romances. As gêmeas tem sido até 
agora seu romance de maior sucesso.

“Cativante, pungente e humano, deixando 
em aberto até a última página a questão: 
podem velhos inimigos tornarem-se ami-
gos?”  the sunday times

traduções
Inglês (Arcadia), Português (Quetzal) e 
outros dezoito idiomas.
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Arthur Japin  •  The Two Hearts of Kwasi Boachi

A moving historical novel of colonialism 
and slavery

After the abolition of the slave trade in 
1830, Africans were still bought and sold. 
On the Gold Coast the local Ashanti king 
agreed to supply the Dutch with soldiers. 
He also sent his son Kwasi Boachi and 
nephew Kwame Poku to the Netherlands 
in 1837, hoping they would receive an  
education from which the Ashanti would 
later benefit. The princes’ story is narrated 
in 1900 by Kwasi Boachi, on Java, looking 
back over his extraordinary life. 
 Although he has become a man of learn-
ing and spent time at various European 
courts, Kwasi feels deeply disillusioned. 
The Netherlands never intended to let go 
of the reins by which it controlled him. 

Partly because of the hostility they en-
counter in a culture where a white skin is  
a sign of nobility, Kwasi and Kwame  
develop contrasting strategies. Both are 
excellent scholars, but whereas Kwame 
places loyalty to the Ashanti culture first, 
Kwasi conforms to European norms and 
values, sometimes enthusiastically,  
sometimes with resignation. Within those 
norms he celebrates his success as the  
‘noble savage’ so beloved of Europeans. 
The two young men draw very different 
conclusions from their situation and 
Kwame does not survive. 
 Through Kwasi’s enthralling account, 
Japin tells a subtle story of great contem-
porary relevance about migration,  
Eurocentrism, racism and xenophilia, 
about displacement and assimilation. 

After a career as an actor and singer,  
Arthur Japin achieved international  
literary success with The Two Hearts of 
Kwasi Boachi. For another historical novel, 
In Lucia’s Eyes, he was awarded the 2004 
Libris Literature Prize.

A brilliant first novel. As artful and  
moving an analysis of the tragedy of  
colonialism as we have seen in many years.
kirkus reviews

translations
Ten languages, among which English 
(Chatto & Windus; Knopf), French  
(Gallimard), German (List), Portuguese 
(Teorema) and Spanish (Debate).

Arthur Japin • Os dois corações de Kwasi Boachi
Um romance comovente sobre colonialismo e escravidão

Após a abolição do comércio escravagista 
em 1830, os africanos continuaram a ser 
traficados na Costa do Ouro. O rei de 
Ashanti aceitou fornecer soldados aos 
holandeses, entre os quais, em 1837, o filho 
Kwasi Boachi e o sobrinho Kwame Poku, 
na esperança de que recebessem uma edu-
cação da qual, no futuro, Ashanti pudesse 
se beneficiar. A história principesca é nar-
rada em 1900 por Kwasi Boachi, em Java, 
que faz uma retrospectiva de sua extraor-
dinária vida.
 Apesar de haver-se tornado um homem 
letrado e ter passado períodos em várias 
cortes europeias, Kwasi se sente profunda-
mente decepcionado. A Holanda jamais 
teve a intenção de afrouxar as rédeas com 
que o controlava. Em parte por conta da 
hostilidade com que se depararam numa 
cultura em que a pele branca era sinal de 
nobreza. Kwasi e Kwame desenvolvem 
estratégias contrastantes. Ambos são 
altamente eruditos, mas, enquanto Kwame 
prioriza a lealdade à cultura de Ashanti, 
Kwasi se conforma às normas e aos valores 
europeus, às vezes com entusiasmo, outras 
com resignação. Vivendo de acordo com 
essas normas, regozija-se com seu status de 

“nobre selvagem”, tão em alta entre os 
europeus. Ambos tiram conclusões e pro-
veito diametralmente opostos de sua situa-
ção; Kwame, porém, acaba perecendo.
 Com base no cativante relato de Kwasi, 
Japin conta uma história sutil de grande 
relevância contemporânea sobre migra-
ção, eurocentrismo, racismo e xenofobia, 
sobre deslocamento e assimilação.

Após sua carreira de ator e cantor, Arthur 
Japin alcançou grande reconhecimento 
literário internacional com Os dois cora-
ções de Kwasi Boachi. Por seu outro roman-
ce histórico, Os olhos de Lucia, recebeu em 
2004 o Prêmio Libris de Literatura.

“Um brilhante romance de estreia. Uma 
análise engenhosa e comovente da tragé-
dia do colonialismo como poucas já há 
muitos anos.”
kirkus reviews

traduções
Dez idiomas, entre os quais Alemão (List), 
Espanhol (Debate), Francês (Gallimard), 
Inglês (Chatto & Windus; Knopf) e Portu-
guês (Teorema).
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Harry Mulisch  •  Siegfried: A Black Idyll

A lighthearted philosophical novel based 
on an intriguing idea: what if Hitler had 
had a son?

In Siegfried, Mulisch looks back to World 
War ii. Rudolf Herter, a feted author, wants 
to fathom the most inscrutable person he 
has ever heard of: Adolf Hitler. But how 
should he go about it? 
 Providence comes to his aid. He is  
approached by an elderly Viennese couple, 
who tell him that they worked at Hitler’s 
mountain retreat, Berghof, during the war. 
They reveal a spectacular secret: Hitler  
and Eva Braun had a son, Siegfried. Hitler 
was unable publicly to acknowledge his  
son, since the Führer was supposed to be-
long to all German women. So the Viennese 
couple brought Siegfried up as their own. 

Just before Hitler and Eva Braun carried  
out their suicide pact, the Führer forced  
the foster father to murder seven-year-old 
Siegfried. 
 This grisly fact sets Herter’s thoughts  
racing. In a long tirade of almost insane  
lucidity he comes to the conclusion that, 
even though he has come so close, Hitler 
will always elude him. Mulisch links the 
worlds of Herter and Hitler, imagination 
and reality, good and evil, light and dark-
ness, humour and horror, transparency  
and inscrutability. Siegfried is a breath-
taking literary adventure.

Harry Mulisch (1927-2010) was born to  
a Jewish mother and a half-German,  
half-Austrian father. In addition to novels, 
Mulisch has written plays, poetry, political 

essays and philosophical studies, and is  
one of the most celebrated authors in the 
Netherlands. He achieved inter national 
fame with The Discovery of Heaven (1992).

Mulisch is a rarity for these times – an  
instinctively psychological novelist. 
john updike, the new yorker 

Harry Mulisch belongs to the first rank  
of Dutch novelists of his generation.
j.m.coetzee, the new york review of 

books

translations
English (Viking), French (Gallimard),  
German (Hanser), Italian (Rizzoli),  
Spanish (Tusquets) and fourteen other  
languages.

Harry Mulisch • Siegfried: um idílio negro
Ao mesmo tempo jovial e filosófico, um romance intrigante: 

e se Hitler tivesse tido um filho?

Em Siegfried, Mulisch volta à Segunda 
Guerra Mundial. Nesse romance, o perso-
nagem Rudolf Herter, autor celebrado, 
examina a pessoa mais inescrutável de que 
se tem notícia: Adolf Hitler. Mas como 
fazer para decifrar tão complexo enigma?
 O acaso vem em seu auxílio. Em certa 
ocasião, ele é abordado por um idoso casal 
vienense, que lhe diz haver trabalhado 
durante a guerra no refúgio alpino de Hi-
tler, Berghof. E fica sabendo de um segre-
do espetacular: Hitler e Eva Braun tiveram 
um filho, Siegfried. Hitler não o pôde re-
conhecer publicamente, já que o Führer, 
em princípio, pertencia ao conjunto das 
mulheres alemãs. Assim, o casal vienense 
criou Siegfried como filho seu. Pouco an-
tes de Hitler e Eva Braun executarem seu 
pacto suicida, o Führer teria constrangido 
o pai adotivo a matar Siegfried, então com 
sete anos.
 Tal gesto abjeto mobiliza todos os pensa-
mentos de Herter: em longa reflexão, de 
uma lucidez quase doentia, ele chega à 
conclusão de que, por mais que se aproxi-
me de Hitler, este sempre lhe escapará. 
Mulisch associa o mundo de Herter ao de 
Hitler, a imaginação à realidade, o bem ao 

mal, a luz às trevas, o humor ao horror, a 
transparência à inescrutabilidade. Uma 
aventura literária de tirar o fôlego.

Harry Mulisch (1927-2010) nasceu de mãe 
judia e pai meio-alemão, meio-austríaco. 
Além de romances, escreveu peças teatrais, 
poesia, ensaios políticos e estudos filosófi-
cos. É um dos escritores holandeses con-
temporâneos mais celebrados. Alcançou 
fama internacional com A descoberta dos 
céus (1992). A imprensa americana o com-
para a Homero, Dante e Goethe.

“Mulisch é uma raridade nos dias de hoje 
– um romancista de intuição psicológica.”
john updike, the new yorker

“Mulisch ocupa uma posição proeminente 
entre os romancistas holandeses de sua 
geração.”
j. m. coetzee, the new york review of 

books

traduções
Alemão (Hanser), Espanhol (Tusquets), 
Francês (Gallimard), Inglês (Viking),  
Italiano (Rizzoli) e outros catorze idiomas.
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Toine Heijmans  •  At Sea

A prize-winning, psychological sailing 
novel that plays upon the fears of every 
parent

A roiling slate-grey sky, the excitement of  
a sailing trip with an uncertain outcome 
and every parent’s fear of losing a child  
are the main ingredients of this thoroughly 
gripping story. At Sea is a novel that grabs 
the reader and doesn’t let go.
 Donald, a middle-aged man who has 
reached a dead end at work, heads off for  
a three-month solo sailing trip across the 
Atlantic and the North Sea, hoping to come 
back as a better husband for his wife Hagar. 
They have agreed that their seven-year-old 
daughter Maria will join him for the final 
stage of his journey, the 200 miles from 
Tyborøn to Harlingen. With the Dutch  

island of Terschelling already in sight,  
disaster strikes: Donald can’t find Maria. 
Hours of desperation follow. But has he 
really lost her?
 Ultimately, this short novel is about  
fatherhood. Donald fails hopelessly in his 
paternal duties by setting out on a lone  
adventure in his sailing boat, courting  
disaster. The unreliable narrator provides 
all manner of small clues to indicate that 
something is wrong with this man. It is  
not until the very last page – when a badly 
damaged boat sails into harbour at  
Harlingen – that the reader’s disillusion-
ment becomes complete.

Toine Heijmans is a journalist for a quality 
morning newspaper and the author of the 
non-fiction book La vie Vinex (2007).  

At Sea met with high praise from review-
ers and booksellers and was awarded the 
2013 Prix Médicis Étranger, the first Dutch 
novel ever to receive this honour.

In this novel of sailing, Heijmans pur-
posefully heads straight for a chilling  
dénouement.
elsevier

A psychological thriller that has the reader 
set sail on a boat into an oppressive closed 
world, to the heart of the storm and a  
tormented soul.
jury prix médicis étranger 

translations
French (Bourgois), German (Arche),  
Danish and Hungarian.

Toine Heijmans • Em alto-mar
Romance psicológico que se passa no mar, vencedor de prêmios, 

mexe com os medos de todos os pais

O céu turvado de um cinza-ardósia, a emo-
ção de uma viagem náutica de desfecho 
incerto e o medo de todos os pais de perde-
rem um filho são os principais ingredientes 
desta história eletrizante do início ao fim. 
Em alto-mar é um romance que não se con-
segue deixar de lado até a conclusão de sua 
leitura.
 Donald, um homem de meia-idade profis-
sionalmente num beco sem saída, se prepa-
ra para uma viagem solitária de três meses 
através do Atlântico e do Mar do Norte, na 
esperança de voltar para a esposa Hagar 
como um homem melhor. Combinam dei-
xar a filha Maria, de sete anos, participar da 
etapa final da viagem, as 200 milhas entre 
Tyborøn e Harlingen. Com a ilha holande-
sa de Terschelling já em vista, o desastre se 
abate sobre eles: Donald não encontra Ma-
ria. Sobrevêm horas de desespero. Teria, 
porém, realmente perdido a filha?
 Em sua essência, este breve romance trata 
da questão da paternidade. Donald falha 
irrevogavelmente com suas obrigações 
paternas ao planejar uma aventura solitária 
em seu barco à vela, atraindo o desastre 
sobre si. O narrador, que pouca confiança 
inspira no leitor, vai dando a entender, por 

meio de toda espécie de dicas, que há algo 
errado com o protagonista. Não é antes da 
última página – em que o barco seriamente 
danificado atraca no porto de Harlingen – 
que o leitor é desenganado completamente.

Toine Heijmans é jornalista de um diário 
matinal de qualidade e autor do livro de não 
ficção A vida vinex. Em alto-mar lhe rendeu 
grandes elogios por parte de críticos e li-
vreiros e recebeu em 2013 o prêmio Medicis 
Estrangeiro, sendo o primeiro romance 
holandês a receber tal honra.

“Neste romance marinho, Heijmans vai 
intencional e diretamente preparando o 
leitor para um desfecho assustador.”
elsevier

“Um thriller psicológico que faz o leitor 
embarcar num mundo opressivamente 
hermético, para o centro de uma tempesta-
de e o âmago de uma alma atormentada.”
jury prix médicis étranger

traduções
Alemão (Arche), Dinamarquês, Francês 
(Bourgois) e Húngaro.
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Esther Gerritsen  •  Thirst 

A pitch-black filmic comedy about a de-
structive mother-daughter relationship

Esther Gerritsen excels at writing fast,  
humorous dialogue, which she uses to  
capture the lack of understanding between 
people, the ways they deliberately talk at 
cross purposes so as to edge around each 
other’s problems. Thirst is a harrowing  
story about the impossibility of loving and 
truly making contact with others, written 
so drily and pointedly that you regularly 
laugh out loud as you read.
 At the start of the novel, Elisabeth and 
her adult daughter Coco happen upon each 
other in the city, on opposite sides of the 
street. The accidental nature of their meet-
ing is indicative of their estrangement.  
Elisabeth divorced Coco’s father long ago, 

and contact with her daughter has been 
scant ever since. She takes the opportunity 
to share some bad news; she has terminal 
cancer and not long to live.
 It is a message her daughter receives with 
a mixture of disbelief and indifference.  
We follow the lives of mother and daughter 
by turns. Both are conscious of futility  
and mortality, and they do not become 
close even after Coco decides to move in 
with her mother. Nowhere do we read in  
so many words that they are unhappy, but  
it is clear from everything they experience. 
Coco’s relationship with her egotistical 
lover, the chatter at the hairdresser’s, a  
man who sings John Denver lyrics phone-
tically – all are shrouded in a permanent 
haze of melancholy and alienation.

Esther Gerritsen has been considered one 
of the most promising literary talents of the 
Netherlands since her debut, in 2000, with 
the collection of short stories Privileged 
Consciousness. In addition she has become  
a leading playwright. In 2005 her second 
novel appeared, Ordinary Days. That same 
year her writing was honoured with the first 
Dif/bgn prize for new writers.

A writing style that grabs you by the throat: 
clear, rhythmical, humorous and some-
times deeply affecting in its rendition of  
the characters’ trains of thought.
de volkskrant 

translations
English (World Editions) and German 
(Berlin Verlag).

Esther Gerritsen • Sede
Uma funesta e cinematográfica comédia sobre a relação destrutiva entre mãe e filha

Esther Gerritsen é mestre na escrita de 
diálogos ligeiros e bem-humorados que 
expressam a falta de compreensão, o desa-
cordo deliberado entre as pessoas a fim de 
esgueirar-se dos problemas alheios. Sede é 
uma história inquietante sobre a impossi-
bilidade de amar-se uns aos outros e co-
mungar verdadeiramente com o próximo, 
escrita de maneira tão enxuta e categórica 
que o leitor volta e meia não consegue con-
ter as gargalhadas.
 No início do romance, Elisabeth e sua 
filha crescida, Coco, dão de cara uma com 
a outra na cidade, em calçadas opostas. A 
natureza acidental do encontro é indicativa 
do estranhamento: Elisabeth divorciou-se 
há muito do pai de Coco, e o contato da 
mãe com a filha foi escasseando cada vez 
mais desde então. Elisabeth aproveita a 
oportunidade para dar-lhe más novas: tem 
câncer, seus dias estão contados, notícia 
que a filha recebe com um misto de incre-
dulidade e indiferença. Os relatos das vidas 
de mãe e filha vão-se alternando. Ambas 
cientes da futilidade e da mortalidade, não 
se aproximam nem mesmo quando Coco 
decide ir viver com a mãe. A palavra “infe-
licidade” não aparece ipsis literis no relato: 

depreende-se das vivências das duas. O 
amor egoísta do namorado de Coco, as 
fofocas no cabeleireiro, o homem que 
canta foneticamente letras de John Den-
ver e certo jantar constrangedor num 
restaurante chinês com a madrasta de 
Coco, tudo jaz envolto numa névoa per-
manente de melancolia e alienação.

Esther Gerritsen é tida como um dos 
talentos literários mais promissores da 
Holanda desde sua estreia com o livro de 
contos Consciência Privilegiada (2000). 
Paralelamente, brilhou na dramaturgia 
vanguardista. Em 2005 saiu seu segundo 
livro, Dias costumeiros. No mesmo ano 
recebeu o troféu Dif/bgn para escritores 
novatos.

“Um estilo rítmico e cômico que toca 
fundo ao reproduzir à risca o fio dos pen-
samentos dos personagens.”
de volkskrant

traduções
Alemão (Berlin Verlag) e Inglês (World 
Editions).
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Karel van Mander  •  The Book of Painters

Karel van Mander was the Dutch Vasari, 
the first art historian of the Low Countries. 
His Book of Painters gives a fascinating  
insight into the techniques of painting and 
artistic references to mythology. It is an  
animated account of the lives and works  
of the most important Dutch and German 
painters of the fifteenth and sixteenth  
centuries, including Van Eyck, Bosch,  
Dürer, Breughel and Cranach.
 The Book of Painters has been endlessly 
reprinted and retranslated down the  
centuries and is still frequently consulted 
by researchers. Van Mander’s magnum opus 
remains widely read primarily because it  
is so refreshingly and mellifluously written. 
It is also very funny. Van Mander grumbles 
mightily about the fondness for alcohol 
common among painters, which he called  

‘a Dutch disease’, and about their indolence 
– the now all but forgotten Frans Floris is 
ridiculed for his lethargy and Vlerick and 
Van Ieper are reproached for never looking 
beyond national boundaries.
 Such an accusation could never be laid  
at Van Mander’s door. In Italy, during a 
three-year stay in Rome, he had seen with 
his own eyes the glorious artistic dawn that 
was breaking. From beginning to end The 
Book of Painters is a sparkling declaration  
of love for art.

Karel van Mander (1548-1606) came from 
the Southern Netherlands and was trained 
in the fine arts. In 1583, he helped found an 
academy of painting in Haarlem, where he 
taught for twenty years (Frans Hals was 
among his pupils). Although Van Mander 

was a highly respected painter during his 
lifetime, it was The Book of Painters that 
brought him lasting fame.

Van Mander’s The Book of Painters is an  
artist’s Bible, a canon, a tremendously  
important book to be found on the shelves  
of every painter and art historian since.
reformatorisch dagblad

He offers his contemporaries, and indeed 
today’s art-lovers, an important aid to the 
understanding of sixteenth-century art.
kunstbeeld

translations
English (Arno Press), French (Belles  
Lettres), German (vma-Verlag) and many 
other languages.

Karel van Mander • O livro dos pintores 

Karel van Mander é tido como o Vasari 
holandês, o primeiro historiador da arte 
dos Países Baixos. Seu O livro dos pintores 
exibe fascinante percepção no que diz res-
peito às técnicas de pintura e às referências 
artísticas mitológicas. Trata-se de “relato 
animado” das vidas e da obra dos pintores 
neerlandeses e alemães dos séculos xv e 
xvi, entre os quais Van Eyck, Bosch, Dürer, 
Breughel e Cranach.
 O livro dos pintores foi traduzido e reedi-
tado um sem-número de vezes através dos 
séculos, e continua frequentemente sendo 
obra de referência para os pesquisadores. O 
magnum opus de Van Mander continua 
sendo amplamente lido primariamente por 
seu estilo atraente e harmonioso. Além 
disso, é bastante divertido. Van Mander 
reitera acaloradamente sua repulsa ao alco-
olismo, tão comum dentre os pintores, e 
que veio a qualificar de “a doença neerlan-
desa”, além de sua indolência – tenham-se 
como exemplo Frans Floris, hoje tudo me-
nos relegado ao esquecimento, mas que se 
viu ridicularizado por sua letargia, e Vleri-
ck e Van Ieper, criticados por não olharem 
jamais para além dos limites das fronteiras 
nacionais. 

 Uma tal acusação jamais poderia ser atri-
buída a Van Mander. Na Itália, durante uma 
estada de três anos em Roma, havia observa-
do com seus próprios olhos a gloriosa aurora 
que se anunciava no arrebol artístico. O livro 
dos pintores é do começo ao fim uma acalora-
da declaração de amor à arte.

Karel van Mander (1548-1606), oriundo do 
sul dos Países Baixos, recebeu sólida forma-
ção em Belas Artes. Em 1583, ajudou a fundar 
uma academia de pintura em Haarlem, onde 
lecionou por vinte anos (teve Frans Hals 
entre seus alunos). Apesar de Van Mander ter 
sido um pintor altamente conceituado em 
vida, foi O livro dos pintores que lhe rendeu a 
sua póstuma e perene celebridade.

“Proporcionou a seus contemporâneos e 
continua proporcionando aos aficionados à 
arte uma importante chave para a compreen-
são da arte no século xvi.”  
kunstbeeld

traduções  
Alemão (vma-Verlag), Francês (Belles  
Lettres), Inglês (Arna Press) e diversos  
outros idiomas.
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Bernard Mandeville  •  The World is Being Ruined by Virtue

Bernard Mandeville is one of the most  
influential philosophers ever to come out  
of the Netherlands, famous mainly for his 
Fable of the Bees. Although he is commonly 
dismissed as either a cynic or an optimist, 
who believed that egotism would lead to 
greater prosperity, he was in fact a realist. 
As a practising doctor, Mandeville under-
stood that few people are able to curb  
their passions and cravings. In any case,  
if everyone led a virtuous and ascetic life, 
the result would be social stagnation; it is 
only because of greed, ambition and  
vanity that people are prompted to come  
up with new ideas. 
 Unlike Adam Smith, Mandeville did not 
believe in an ‘invisible hand’ that would  
ensure society automatically developed  
in the right direction. He believed an  

important task of governments was to steer 
people’s egotistical passions. In A Modest 
Defence of Publick Stews he claims that  
attempts to combat prostitution are so 
hopeless that the government would do  
better to take over the running of brothels. 
This would also make it easier to prevent 
undesirable consequences such as rape  
and venereal disease. 
 Like Spinoza and Machiavelli,  
Mandeville did not prescribe what people 
ought to be like but described how they  
actually are. He remains one of the most 
original Enlightenment thinkers.

Bernard Mandeville was born in Rotter-
dam in 1670 and gained his doctorate in 
philosophy and medicine in Leiden. Exiled 
in 1693 after a political conflict, he settled 

in London as a psychiatrist. By the time of  
his death in 1733 Mandeville had written 
more than thirty works, and they made 
him one of the most successful writers of 
his time.

When you find someone who understood  
so much so soon about our modern  
mercantile world and was able to write so 
fascinatingly about it, you want to read  
everything he wrote.
nrc handelsblad

translations  
English (Palgrave), French (Vrin),  
German (Hanser) and many other  
languages.

Bernard Mandeville • O mundo arruinando-se pela virtude 

Bernard Mandeville é um dos mais in-
fluentes filósofos que os Países Baixos 
jamais produziram, famoso por seu A 
fábula das abelhas ou vícios privados, bene-
fícios públicos. Embora costume ser des-
cartado por ser alternadamente cínico e 
otimista – era convicto de que a egolatria 
conduz à prosperidade – Mandeville é, de 
fato, um realista. Médico, entendeu que 
poucas pessoas são capazes de refrear 
paixões e desejos. Como pensador, defen-
dia que, se todos levassem uma vida ascéti-
ca e virtuosa, o resultado seria a estagna-
ção social; não fossem a ganância, a ambi-
ção e a vaidade, as pessoas não seriam 
estimuladas a engendrar novas ideias.
 Economista, Mandeville não acreditava, 
ao contrário de Adam Smith, na “mão 
invisível” do mercado salvaguardando o 
bom encaminhamento de uma sociedade 
que se desenvolve autonomamente. Para 
ele, uma das atribuições do governo deve-
ria ser a de canalizar as paixões dos indiví-
duos. Assim, em Uma modesta defesa dos 
lupanares públicos, alega que as tentativas 
de combater a prostituição são tão infrutí-
feras que o melhor seria administrar a 
instituição dos bordéis, o que igualmente 

facilitaria a prevenção de efeitos indesejá-
veis tais como estupro e doenças venéreas.
 Ao exemplo de Spinoza e Maquiavel, 
Mandeville jamais prescreveu diretrizes 
sobre o que deveriam ser as preferências 
individuais: apenas as descreveu tais como 
são. Continua sendo um dos pensadores 
mais originais da Ilustração.

Bernard Mandeville nasceu em 1670 na 
cidade de Roterdã, e obteve o título de dou-
tor em filosofia e medicina em Leiden. Exi-
lado em 1693 após certo confronto político, 
instalou-se em Londres como psiquiatra. 
Quando de sua morte em 1733, Mandeville 
já havia escrito mais de trinta livros, que lhe 
renderam a fama de um dos escritores mais 
bem-sucedidos de sua época.

“As especulações de Mandeville marcam a 
quebra definitiva no pensamento moderno 
da ideia germinada de evolução e ordem 
espontânea.”  
friederich hayek

traduções
Alemão (Hanser), Francês (Vrin), Inglês 
(Palgrave) e diversos outros idiomas.



Atlas Contact, Prinsengracht 911-915, nl - 1017 kd Amsterdã   tel +31 20 524 98 00   fax +31 20 627 68 51

email  uta@sharedstories.nl; elaine@sharedstories.nl; info@atlascontact.nl   website  www.atlascontact.nl    

Detalhes sobre a publicação:

Waarom de hel naar zwavel stinkt. Mythologie 

en geologie van de onderwereld (2011)

400 páginas

76.000 palavras

7.800 exemplares vendidos

Com ilustrações e referências

14

Salomon Kroonenberg  •  Why Hell Stinks of Sulphur. Mythology and geology of the underworld

We know almost everything about the  
exterior of the earth, but for most people 
its interior is completely unknown.  
Beneath us lies an underground realm  
associated with darkness and death that 
has inspired writers and artists for  
millennia. In trying to imagine hell, they 
have usually located it under the ground.
 Subterranean mythology is geologist 
Salomon Kroonenberg’s point of  
departure. With Dante’s Inferno to hand, 
he takes the reader on a journey in the 
footsteps of Homer, Virgil, Da Vinci, 
Descartes and Jules Verne. Along the  
way he turns a scientific spotlight on the 
background to myths of the underworld. 
Kroonenberg’s vast reserves of knowledge 
and his expressive prose enable him to 
transform even inconspicuous features  

of the landscape into fascinating sites.
 Kroonenberg is not concerned only  
with myths and the beauty of natural  
phenomena. He sees the earth beneath  
our feet as a source of information about 
the unimaginably ancient planet on which 
we live out our brief lives. We have never 
penetrated beyond a depth of twelve kilo-
metres, but if this book makes one thing 
clear, then it is that we should not see the 
world as a supermarket for raw materials, 
or simply as rock to be tunnelled through, 
but as a unique archive, a living ecosystem 
whose riches we can still barely guess at.

Salomon Kroonenberg worked as a geolo-
gist in Surinam, Swaziland and Columbia 
before becoming professor of geology and 
mineralogy at the Agricultural University 

of Wageningen. In 1996 he left Wagenin-
gen to become professor of applied geo-
logy at the Technical University of Delft. 
He is the author of The Human Scale 
(2006), which won him the Eureka Prize 
and has been translated into German, 
Chinese and Turkish.

An erudite combination of personal and 
literary travel writing, advocacy of depth-
ecology and globe-consciousness, and 
geological popular science. A terrific, 
beautifully illustrated book.
nrc handelsblad

translations
English (Reaktion Books), German  
(Primus) and Chinese.

Salomon Kroonenberg • Por que o inferno cheira a enxofre 
Mitologia e geologia do submundo 

Conhecemos quase tudo sobre o exterior 
da Terra, mas a maior parte de nós desco-
nhece completamente o seu interior. Abai-
xo de nossos pés jaz o reino do submundo, 
associado às trevas e à morte, há milênios 
fonte de inspiração para artistas e escrito-
res. Estes, em sua tentativa de imaginar o 
inferno, na maior parte das vezes o locali-
zam abaixo de nós.
 A mitologia do submundo é o ponto de 
partida do geólogo Salomon Kroonenberg. 
Começando pelo Inferno de Dante, ele 
trilha com o leitor o caminho da literatura 
no encalço de Homero, Virgílio, Da Vinci, 
Descartes e Júlio Verne. Nessa viagem 
exploratória, vai expondo os bastidores dos 
mitos do submundo à luz da ciência. Ampa-
rando-se em seu vastíssimo conhecimento 
e em sua expressiva prosa, consegue trans-
formar até as características mais inconspí-
cuas da paisagem em lugares fascinantes.
 O interesse de Kroonenberg abrange não 
somente mitos e a beleza dos fenômenos 
naturais: ele vê a terra sob nossos pés como 
uma fonte de informação sobre o planeta 
inimaginavelmente antigo onde vivemos 
nossas breves vidas. Nunca conseguimos 
perfurá-lo além dos doze quilômetros, mas, 

se o livro deixa algo bem claro, esse algo é 
que não deveríamos ver o mundo como um 
supermercado de matérias-primas, ou sim-
plesmente escavar túneis em suas monta-
nhas. O mundo é mais que isso: é um arqui-
vo único, um ecossistema cujas riquezas 
mal conseguimos conceber.

Salomon Kroonenberg trabalhou como 
geólogo no Suriname, na Suazilândia e na 
Colômbia, antes de se tornar professor de 
geologia e mineralogia na Universidade 
Agrícola de Wageningen. Em 1996, deixou 
Wageningen para trabalhar como professor 
de geologia aplicada na Universidade Técni-
ca de Delft. É autor de A escala humana 
(2006), que lhe rendeu o prêmio Eureka! e 
traduções para o alemão, o chinês e o turco.

“Uma combinação erudita de escritos pes-
soais e literários de viagem, de ecologia 
profunda, de conscientização global e de 
ciência popular geológica. Um livro formi-
dável, lindamente ilustrado.”
nrc handelsblad

traduções  Alemão (Primus), Chinês e 
Inglês (Reaktion Books).



Uitgeverij Meulenhoff Boekerij, Herengracht 507, nl - 1017 bv Amsterdã   tel +31 20 535 31 35   

fax +31 20 535 31 30   email  averweij@meulenhoffboekerij.nl   website  www.meulenhoffboekerij.nl  

Detalhes sobre a publicação:

Jezus van Nazaret (2008)

288 páginas

110.000 palavras

Com notas e referências

28.000 exemplares vendidos

15

Paul Verhoeven  •  Jesus of Nazareth

Paul Verhoeven, free spirit and director of 
films that brim with sex and violence, used 
to be a member of the Pentecostal Church 
and has been fascinated by the life of Jesus 
since childhood. In his films he explores 
the outer limits of acceptability, and he 
does so again in this his first book, defend-
ing positions that certainly do not square 
with the official teachings of the Church.
 Most importantly, Verhoeven asks who 
Jesus of Nazareth really was. For two  
thousand years appraisals of his character 
have been coloured by articles of faith, 
such as miracles and the resurrection,  
and iconic images of a skinny man nailed 
to a cross. That is not how Verhoeven sees 
him. He casts his eye over some of the less 
attractive features of Jesus the man with-
out any intention of desanctifying him.

 Verhoeven, film director that he is,  
presents ideas on how to make the ulti-
mate film of the life of Christ, such as: 
what would be the best opening shot?  
This makes the book highly personal, a 
quest by a man determined to examine 
every possible aspect of the story, guided 
by personal associations, writing more  
as an essayist than as a biographer. 

Paul Verhoeven is the director of hit films 
including Robocop and Basic Instinct. He 
has a lifelong fascination with Jesus. Jesus 
of Nazareth is based on papers Verhoeven 
wrote for the Jesus Seminar in California, 
a prominent association of liberal theolo-
gians who address the question of what 
Jesus the historical figure actually said  
and did. 

An unexpectedly good book, and soundly 
based too, a pleasant excursion for both 
laymen and experts. Verhoeven brings his 
instinct for drama and realism to the sub-
ject with excellent effect.
nrc handelsblad

translations
Arabic, English (Seven Stories Press), 
German (Pendo Verlag), Hungarian,  
Italian, Korean and Portuguese (Guerra y 
Paz).

Paul Verhoeven • Jesus de Nazaré 

Paul Verhoeven – um não conformista, 
diretor de filmes carregados de sexo e vio-
lência e, no passado, membro da Igreja 
Pentecostal –, desde a infância se sentiu 
fascinado pela vida de Jesus. Em seus fil-
mes explora ao máximo os limites da tole-
rância, o que também faz em seu livro de 
estreia, defendendo posicionamentos que 
certamente não se enquadram nos dogmas 
oficiais da Igreja.
 Uma das perguntas mais importantes que 
Verhoeven se faz é: quem realmente foi 
Jesus de Nazaré? Por dois mil anos ele tem 
sido visto principalmente no contexto da 
fé, com seus milagres e a Ressurreição, e a 
iconografia de um homem magro pregado 
numa cruz. Já Verhoeven não o vê assim. 
Enfoca alguns dos atributos menos atraen-
tes de Jesus como homem, mas sem qual-
quer intenção de desonrá-lo. 
 Verhoeven, enquanto cineasta, apresenta 
ideias para a derradeira história sobre a 
vida de Jesus, tais como: qual seria a melhor 
cena de entrada, com todas as diversas 
consequências para a imagem do Cristo. 
Esta e outras questões imprimem no livro 
um elemento altamente pessoal: a busca de 

um homem determinado a examinar todos 
os possíveis aspectos da história, escreven-
do mais na condição de ensaísta que de 
biógrafo.

Paul Verhoeven é diretor de sucessos de 
bilheteria no cinema como Robocop e 
Instinto selvagem. Sua fascinação por Jesus 
vem desde que faz uso da razão. Jesus de 
Nazaré se baseia nos escritos que Verhoe-
ven preparou para o Seminário de Jesus na 
Califórnia, uma associação proeminente 
de teólogos liberais que analisam o que a 
figura histórica de Jesus disse e fez. 

“Um livro inesperadamente bom, solida-
mente fundamentado: uma agradável via-
gem tanto para leigos como para conhece-
dores. Verhoeven traz o tema à tona com 
seu instinto para o drama e o realismo, 
criando um efeito excepcional.”
nrc handelsblad

traduções
Alemão (Pendo), Árabe, Coreano, Húnga-
ro, Inglês (Seven Stories Press), Italiano e 
Português (Guerra e Paz).
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Floris Cohen  •  The Recreation of the World 

Why did modern science originate in  
seventeenth-century Europe, and why  
was there no Chinese Newton or Arab 
Galileo? Natural science reached great 
heights in the civilizations of ancient 
Greece, China, and medieval Islam, but 
eventually decline set in. Floris Cohen  
argues that historians should try to  
explain why stagnation did not occur in 
early modern Europe rather than asking 
why it did in earlier civilizations.
 In Cohen’s view knowledge of nature 
flourished whenever it was transplanted  
to a different culture. The ideas of ancient 
Greece were built upon by the Islamic 
world before coming to Europe via  
Andalusia and later after the fall of  
Constantinople. All modes of thought 
eventually run up against their own  

limitations, at which point new stimuli are 
required if they are to develop further. 
 In this erudite, accessible book, Cohen 
shows how Europe ‘crept through the  
eye of the needle’ between 1645 and 1660, 
only narrowly avoiding the decline seen  
so often in the past, as church censorship 
and self-censorship came close to blocking 
revolutionary advance.
 As a result of the Scientific Revolution, 
ways of looking at nature were fundamen-
tally different in 1700 compared to 1600. 
The insights gained in the seventeenth 
century helped to transform the old world 
into the modern one in which we live,  
a place utterly unimaginable without  
science and its many applications.

Floris Cohen is professor of comparative 
history of science at the University of 
Utrecht. The Recreation of the World won 
the 2008 Eureka! Prize for the best Dutch 
book presenting science and scholarship 
to a general public.

The Recreation of the World is a pain-
stakingly written, stimulating work that 
both broadens our outlook and contains 
great intellectual riches.
nrc handelsblad

translations
English (Cambridge University Press) 
German (Campus) and Chinese.

Floris Cohen • A recriação do mundo 

Por que a ciência moderna se originou na 
Europa no século xvii? Por que não se tem 
notícia de um Newton chinês ou de um 
Galileu árabe? As ciências naturais fizeram 
imensos avanços nas civilizações da Grécia 
antiga, da China e do Islã medieval, mas seu 
ocaso logo se fez realidade. Floris Cohen 
argumenta que os historiadores deveriam 
tentar explicar o porquê de essa estagnação 
não se dar no início da modernidade euro-
peia em vez de perguntar-se por que ela 
ocorreu nas civilizações remotas.
 Na opinião de Cohen, o conhecimento da 
natureza floresce sempre que transplantada 
de uma cultura a outra. As ideias da Grécia 
antiga serviram de base para o mundo islâ-
mico antes de chegarem à Europa por meio 
da Andaluzia e posteriormente à tomada de 
Constantinopla. Todas estas visões acaba-
ram tropeçando nas próprias limitações, 
ponto em que se faziam necessários novos 
estímulos para que continuassem se desen-
volvendo.
 Em seu erudito mas acessível livro, Co-
hen defende que a Europa “passou arrastan-
do-se pelo buraco da agulha” entre 1645 e 
1660, evitando a duras penas o declínio 
observado com tanta frequência no passa-

do: a censura eclesiástica e a autocensura 
quase chegaram a bloquear quaisquer avan-
ços revolucionários.
 Como resultado da Revolução Científica, 
o prisma de observação da natureza dos 
anos 1700 passou a diferir fundamental-
mente do de 1600. O discernimento obtido 
no século xvii contribuiu para transformar 
o Velho Mundo no mundo moderno em que 
vivemos, completamente impensável sem a 
ciência e suas inúmeras aplicações. 

Floris Cohen é professor de História Cien-
tífica Comparativa na Universidade de 
Utrecht. A recriação do mundo obteve em 
2008 o Prêmio Eureka! como melhor livro 
holandês a trazer ciência e informação ao 
grande público.

“A recriação do mundo é uma obra estimu-
lante, escrita meticulosa e esmeradamente, 
que não só amplia nossos horizontes, mas 
que contém igualmente grande riqueza inte-
lectual.”  nrc handelsblad

traduções
Alemão (Campus), Chinês e Inglês (Cam-
bridge University Press).
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Maarten Prak  •  The Golden Age

The Republic of the Seven United Nether-
lands was the land of Rembrandt, Vermeer 
and Hals, where Descartes and Spinoza 
were able to work out their ideas in peace 
and freedom. The economic and cultural 
flowering of this small country has been  
an endless source of fascination through  
the ages, but until recently there was no 
modern, concise and thorough history of 
this complex and intriguing state. That  
lacuna has been filled by The Golden Age.
 Maarten Prak tells how a ragbag collection 
of provinces – wealthy through trade, stoutly 
defended by an efficient army and guided  
by politically astute statesmen – was able  
to throw off the yoke of Habsburg Spain.  
He shows how the Netherlands became a 
world power, mighty on the high seas.  
Prak demonstrates that the Republic’s  

power, prosperity and cultural vigour  
were the result of its loose political struc-
ture, a culture of toleration, the freedom 
enjoyed by its burghers, and a mentality 
which was more inclined to solve problems 
by discussion and compromise than with 
musket balls and cannon fire. 
 The Golden Age combines a broad analy-
sis with detailed stories of individuals and 
events, describing the lives of ordinary 
people as well as famous figures like  
painter Johannes Vermeer, and covering  
a wide range of subjects including the posi-
tion of Jewish immigrants and tulip fever.

Maarten Prak is director of research at  
the Faculty of Humanities of Utrecht  
University and was a visiting professor  
at the University of Exeter (uk) in 1996 

and 2002. He has published widely on the 
political, social and economic history of 
the Netherlands and Europe during the 
early modern period.

The Golden Age is a very human work,  
in the sense that it brings us into direct 
contact with the people of that age.
trouw

Prak paints the big picture with an ease 
unusual among Dutch historians. The 
Golden Age is essential reading for  
anyone interested in history.
vrij nederland

translations
English (Cambridge University Press) 
and Hungarian.

Maarten Prak • A Idade de Ouro 

A República dos Sete Países Baixos foi a 
pátria de Rembrandt, Vermeer e Hals, em 
que Descartes e Spinoza tiveram a oportu-
nidade de elaborar suas ideias em paz e 
liberdade. O florescimento econômico e 
cultural de um país tão diminuto tem sido 
fonte inesgotável de fascínio através dos 
séculos, mas até recentemente não havia 
uma obra concisa, moderna e meticulosa 
sobre este Estado complexo e intrigante. 
Esse hiato veio a ser preenchido por A 
Idade de Ouro.
 Maarten Prak mostra como a colcha de 
retalhos que eram as diversas províncias 
– enriquecidas pelo comércio, solidamente 
defendidas por um exército eficiente e bem 
organizado e guiadas politicamente por 
estadistas astutos – conseguiu desfazer-se 
do jugo da Espanha dos Habsburgos, 
transformando-se numa potência mundial, 
impondo sua hegemonia inclusive em al-
tos-mares. Prak demonstra como o poder, 
a prosperidade e o vigor cultural da Repú-
blica foram o resultado de sua estrutura 
política frouxa, sua cultura de tolerância, a 
liberdade de que desfrutavam seus cida-
dãos e uma mentalidade inclinada a resol-
ver problemas por meio da discussão e do 

comprometimento em vez de fazer uso de 
mosquetes e do fogo de canhões.
 A Idade de Ouro combina densa análise 
com histórias individuais e eventos deta-
lhados, descrevendo não só a vida das pes-
soas comuns, mas também a dos famosos, 
como a do pintor Johannes Vermeer, e 
abordando toda uma gama de assuntos, 
inclusive o da posição dos imigrantes ju-
deus e a febre da tulipa.

Maarten Prak é o Diretor de Pesquisas na 
Faculdade de Ciências Humanas da Uni-
versidade de Utrecht, e professor convida-
do pela Universidade de Exeter (Inglaterra) 
em 1996 e 2002. Suas publicações versam 
sobre a história política, social e econômi-
ca dos Países Baixos e da Europa em geral 
no período inicial da modernidade.

“A Idade de Ouro é uma obra muito huma-
na, no sentido de que nos põe diretamente 
em contato com personagens de então.”  
trouw

traduções  
Húngaro e Inglês (Cambridge University 
Press).



Ambo Anthos, Herengracht 499, nl - 1017 bt Amsterdã   tel +31 20 524 54 11   fax +31 20 420 04 22

email  uta@sharedstories.nl; elaine@sharedstories.nl   website  www.amboanthos.nl    

Detalhes sobre a publicação:

Kinderjaren (1978)

118 páginas

25.000 palavras

18

Jona Oberski  •  Childhood

The facts alone would be enough to  
make Childhood an extraordinary and  
important book, but Jona Oberski  
presents them in such a way that he  
creates a deeply affecting literary work.
 The author describes the experiences  
of a young Jewish boy between the ages  
of four and seven, deported from the  
Netherlands along with his parents during 
the German occupation. This personal 
history is particularly moving for being 
portrayed through the eyes of a young 
child who has absolutely no idea what is 
happening to him. The boy thinks he is  
on a journey to the Promised Land. 
 Oberski deliberately declines to offer 
any interpretation. Even the most terrible 
and tragic events are described, without 
comment, from the perspective of the  

naive child observer. The boy registers all 
the gruesome things around him in short, 
simple sentences, stripped of all emotion, 
and it is this that makes the book so hard-
hitting: it intimates the larger tragedy by 
focusing on the boy’s innocent perception.

Jona Oberski, a physicist, was born in  
Amsterdam to Jewish parents who had  
fled Germany. He is the author of The  
Uninvited Guest (1995) and The Owner of 
No Man’s Land (1997).

There should be no need to write about this 
book. People must read it, and as they read 
attempt to take in the tender monstrosities. 
neue zürcher zeitung

So well written that the story floats free  
of the raw emotions that inspired it,  
acquiring a timeless validity. 
nrc handelsblad

translations 
English (Doubleday), French (Gallimard), 
German (Droemer Knaur), Croatian, 
Danish, Finnish, Greek, Hebrew,  
Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, 
Spanish and Swedish. 

Jona Oberski • Infância 

Só os fatos já bastariam para fazer deste 
um importante e extraordinário livro, mas 
Jona Oberski os apresenta de maneira a 
criar uma obra literária que nos afeta pro-
fundamente.
 O autor descreve as experiências de um 
menino judeu de seus quatro aos nove 
anos, deportado da Holanda com os pais 
durante a ocupação alemã. Essa história 
individual é particularmente tocante por 
ser retratada pelo olhar de uma criança 
sem a menor ideia do que lhe está aconte-
cendo. Pensa embarcar numa viagem à 
Terra Prometida.
 Oberski se recusa deliberadamente a dar 
qualquer gênero de interpretações. Até 
mesmo os mais terríveis e trágicos eventos 
são descritos, sem comentário, da perspec-
tiva da criança que a tudo observa com 
inocência. Que registra todas as atrocida-
des ao seu redor em frases simples e conci-
sas, desprovidas de qualquer emoção, e é 
isto o que empresta ao livro seu caráter tão 
impactante: apenas sugere a magnitude da 
tragédia ao enfocar os eventos da percep-
ção inocente de uma criança.

Jona Oberski, físico, nasceu em Amsterdã 
de pais judeus fugidos da Alemanha. É 
também autor de O hóspede não convidado 
(1995) e O dono da terra de ninguém (1997).

“Desnecessário escrever sobre esse livro. 
As pessoas deveriam simplesmente lê-lo, 
e, em sua leitura, tentar assimilar as mons-
truosidades nas entrelinhas do tom bran-
do da inocência.”
neue zürcher zeitung

“Tão bem escrito que a história flui despo-
jada das emoções cruas que a inspiraram, 
adquirindo, assim, um valor infinito.”
nrc handelsblad

traduções
Alemão (Droemer Knaur), Espanhol, 
Francês (Gallimard), Inglês (Doubleday), 
Italiano e muitos outros idiomas.
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Eveline Crone  •  The Adolescent Brain

Adolescence is a unique period in which 
the development of the brain is still a work 
in progress. Eveline Crone explains the 
origins of teenagers’ emotional turbu-
lence, why they suddenly find their friends’ 
opinions far more important than those  
of their parents and what we can expect  
of adolescents at school. Our teenage years 
are not just about risk-taking and testing 
boundaries, she argues. They also present 
opportunities that will not come again.
 Whereas everything used to be attribut-
ed to hormones, research has shown that 
between the ages of thirteen and twenty 
the human brain is radically reconstruct-
ed. This extraordinary process has a  
drastic effect on the behaviour of children 
as they become adults. Faster neural  
pathways make exceptional achievements 

possible, but the rebuilding process takes 
years. The forebrain, seat of circumspec-
tion, does not become fully mature until 
we are twenty. Up to that age, adolescents 
incline towards impulsive outbursts and 
risky short-term decisions.
 Crone’s accessible book looks at the 
function of hormones during puberty,  
the development of skills, the emotional 
brain, the social brain and the creative 
brain. ‘We often emphasise what adoles-
cents cannot do,’ she concludes, ‘but  
puberty also presents unique possibilities 
in the fields of sport, music and art.’

Eveline Crone is professor of develop-
mental and educational psychology at  
Leiden University’s Institute of  
Psychology. In 2005 she set up the Brain 

and Development Laboratory, which has a 
strong focus on the fundamental changes 
in brain function that underlie our ability 
to anticipate, produce and evaluate com-
plex decisions in daily life. Crone’s current 
research centres around the development 
of cognitive control and decision-making 
in school-aged children and adolescents.

Eveline Crone performs pioneering  
scientific work that is receiving a great  
deal of international attention. 
eulogy at the presentation of the  

science and society prize 

translations
German (Droemer), Danish, Italian,  
Hebrew and Chinese.

Eveline Crone • O cérebro adolescente

A adolescência é uma fase única, em que o 
cérebro ainda se encontra em processo de 
desenvolvimento. Eveline Crone explica a 
origem da turbulência emocional dos ado-
lescentes, o porquê de que, de um dia para 
o outro, começam a valorizar a opinião 
dos amigos infinitamente mais que a de 
seus pais, e conta o que se pode esperar dos 
filhos adolescentes dentro da disciplina 
escolar. Nos anos de puberdade não se 
trata somente de aceitar e tomar riscos e 
testar limites, argumenta a autora: esses 
anos oferecem também oportunidades que 
jamais voltarão a se apresentar.
 Apesar de essas mudanças serem atribuí-
das aos hormônios, pesquisas revelam que 
o cérebro humano é radicalmente recons-
truído entre os treze e os vinte anos. Este 
extraordinário processo surte efeito drás-
tico nas crianças que se tornam adultos. 
Os neurônios possibilitam desempenhos 
excepcionais, mas tal processo de recons-
trução pode levar anos. O prosencéfalo, 
sede da circunspecção, só terá amadureci-
do plenamente aos vinte anos. Até esta 
idade, os adolescentes não refreiam explo-
sões repentinas de ânimo e tomam deci-
sões arriscadas e irrefletidas.

 O livro de Crone, de linguagem acessível, 
investiga as funções dos hormônios duran-
te a puberdade, o desenvolvimento de habi-
lidades, o cérebro emocional, o cérebro 
social e o cérebro criativo. “Costumamos 
enfatizar o que os adolescentes não podem 
fazer”, conclui, “mas há de reconhecer-se 
que a puberdade apresenta também possibi-
lidades únicas nos campos do esporte, da 
música e da arte”.

Eveline Crone é professora de Psicologia do 
Desenvolvimento e da Educação no Institu-
to de Psicologia da Universidade de Leiden. 
E 2005 criou o Laboratório do Cérebro e do 
Desenvolvimento, com foco especial nas 
mudanças fundamentais que ocorrem no 
funcionamento do cérebro, onde jaz nossa 
habilidade de antecipar, produzir e avaliar 
decisões complexas que enfrentamos no dia 
a dia. Sua pesquisa atual centra-se no con-
trole do desenvolvimento cognitivo e na 
tomada de decisões em crianças de idade 
escolar e adolescentes.

traduções  
Alemão (Droemer), Chinês, Dinamarquês, 
Hebraico e Italiano.
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Yvonne Jagtenberg  •  Balotje

Balotje is the wonderful little girl who first 
appeared in 2004 in Balotje and the Bears. 
Since then another eight Balotje titles have 
been published in the Netherlands. 

a selection:

Balotje Does Ballet 
Balotje loves dancing and so she’s absolute-
ly certain she wants to do ballet. She turns 
up to the first lesson wearing a real ballet 
outfit and dance shoes. But dancing at 
home turns out to be very different from 
dancing in front of all those mirrors with a 
teacher, complex positions, difficult words 
and children you don’t know.
Balotje and the Horse 
One fine day Balotje decides to show Uncle 
Ben’s horse more of the world. Instead the 
horse takes Balotje for a ride.

Balotje on Holiday 
During the long drive to their holiday 
destination, Balotje worries. Will there 
be a friend for me? Someone to play 
with? Then they find themselves in a 
traffic jam.

Yvonne Jagtenberg went to art college 
after graduating as a primary school 
teacher. She worked as a visual artist for 
a number of years and became an illus-
trator of children’s books. She has illus-
trated more than seventy books for a 
range of publishers and authors, begin-
ning with the picture book A Special 
Day, which won the Plume of the Month 
in 2001. The second book in this series 
about Arno is called My Rabbit (2002) 
and the third The Kite (2003); they were 

also published in the United States, Eng-
land, France, Australia, Belgium and Ja-
pan. In 2003 Jagtenberg was awarded the 
Charlotte Köhler Grant for her oeuvre as a 
whole. 

Balotje and the Bears (2004)
Balotje and the Horse (2005) 
Balotje and the Baby (2006)
Balotje Goes on Holiday (2007)
Balotje and Santa Claus (2008) 
Balotje Does Ballet (2010)
Balotje at the Zoo (2011)
Balotje at the Doctor’s (2012)
Balotje Finds a Friend (2013)

translations
French (Pastel), Chinese, Danish, Hindi 
and Japanese.

Yvonne Jagtenberg • Balotje

Leopold, Singel 262, nl - 1016 ac Amsterdã   tel +31 20 551 12 62   fax +31 20 620 35 09

email  rights@singel262.nl   website  www.leopold.nl; www.balotje.com  

Balotje é o nome de uma extraordinária 
personagem, a menina que já havia apareci-
do no primeiro livro da autora, Balotje e os 
ursos (2004). Desde então foram publica-
dos outros oito títulos da série com Balotje 
como protagonista.
eis aqui uma seleção:

Balotje faz balé
Balotje adora dançar e não tem a menor 
dúvida: quer fazer balé. Chega à primeira 
aula vestindo toda a indumentária de dan-
ça, com sapatilhas e tudo. Mas acaba desco-
brindo que dançar em casa é bem diferente 
de dançar na frente de todos aqueles espe-
lhos, uma professora e tantas crianças des-
conhecidas, em todas aquelas posições 
complicadas de nomes difíceis.
Balotje e o cavalo
Num belo dia, Balotje decide mostrar mais 
do mundo ao cavalo de seu tio Ben. Mas é o 
cavalo que acaba levando a menina para 
passear.
Balotje de férias
Durante a longa viagem de carro até o local 
de férias, Balotje fica preocupada: será que 
vai fazer algum amigo ou ter alguém com 
quem brincar? É quando param no conges-
tionamento.

Yvonne Jagtenberg frequentou uma escola 
de Belas Artes após graduar-se no magis-
tério. Tendo trabalhado como artista plás-
tica por alguns anos, começou a ilustrar 
livros infantis. Ilustrou mais de setenta 
capas e livros para vários autores e edito-
res. O primeiro deles foi Um dia especial, 
que valeu à autora em 2001 o prêmio Elo-
gio do Mês. O segundo livro da série, cujo 
protagonista se chama Arno, entitula-se 
Meu coelho (2002) e o terceiro, A pipa 
(2003). Foram também publicados na 
Austrália, na Bélgica, nos Estados Unidos, 
na Inglaterra, na França, e no Japão. Em 
2003 a autora recebeu o galardão Charlot-
te Köhler pelo conjunto de sua obra. 

Balotje e os ursos (2004)
Balotje e o cavalo (2005) 
Balotje e o bebê (2006)
Balotje de férias (2007)
Balotje e o Papai Noel (2008) 
Balotje faz ballé (2010)
Balotje no zoológico (2011)
Balotje vai ao médico (2012)
Balotje encontra um namorado (2013)

traduções
Chinês, Dinamarquês, Francês (Pastel), 
Japonês e Hindi.



Detalhes sobre a publicação:  

Superheldjes (2011)

40 páginas

825 palavras
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Loes Riphagen  •  Superheroes

Stung by a wasp? Stepped in dog poo? 
Blame the superheroes. These tiny green 
creatures, the size of a bluebottle, help to 
prevent disasters, but in doing so they 
cause minor accidents. 
 The hilarious slapstick drawings show 
how it works. In the first picture you see 
the accidents that happen when the super-
heroes intervene and in the second picture 
the disasters that would have occurred if 
they hadn’t. Collapsed houses, a bus in a 
tree, broken legs: we should be grateful  
to those superheroes!
 In Superheroes Loes Riphagen takes up 
the thread of her highly imaginative debut 
Nocturnal Bedroom Animals, an entertain-
ing encyclopaedia of creatures that live  
in your bedroom, such as the not-on-your-
nellies and the snig-gigglers. This time 

Riphagen takes a comprehensive look at 
just one creature in her witty and varied 
picture book.
 She devotes a whole page, for example,  
to superhero anatomy: they have wings  
for steering and a usefully long nose for 
sticking into other people’s business.  
The proboscis needs regular grooming 
with a sort of toilet brush, as we discover 
on the page about superhero equipment.
 The illustrations are so cheekily flexible 
it’s as if they’re made of elastic. The  
colourful compositions are always  
unexpected, with their cartoon-style 
frames and the inserts with magnified  
details. There’s a lot of humour in the  
creatures’ facial expressions too.  
Altogether a delight.

Loes Riphagen is a rising star among 
Dutch illustrators. After her debut  
Nocturnal Bedroom Animals (2008)  
came the picture book Pet Heaven (2009), 
two books with text by Bette Westera:  
Mini-Witches (2011) and I Want a Whale! 
(2012), and The Yellow Elephant (2012). 
She also produces t-shirts featuring her 
characters.

Success guaranteed!
de volkskrant

Infinitely unexpected and funny…  
A magnificent contribution.
jury, silver slate pencil 2010

translations
German (Gerstenberg).

4+

Loes Riphagen • Super-heróis 

De Fontein, Herculesplein 96, nl - 3584 aa Utrecht   tel +31 88 800 20 52   fax +31 88 700 29 99

email  fgeurts@uitgeverijdefontein.nl   website  www.uitgeverijdefontein.nl  

Já foi alguma vez picado por uma vespa? 
Ou pisou em cocô de cachorro? A culpa é 
dos super-heróis. Essas diminutas criatu-
ras verdes, do tamanho de uma varejeira-
-azul, ajudam a prevenir desastres, mas, ao 
fazê-lo, causam pequenos acidentes.
 As ilustrações burlescas mostram como 
isso funciona. A primeira mostra os aci-
dentes causados quando os super-heróis 
intervêm, e a segunda, os desastres que 
poderiam acontecer se não o fizessem. 
Casas em ruínas, ônibus que se chocaram 
contra árvores, pernas quebradas: devería-
mos é agradecer a esses super-heróis.
 Em Super-heróis Loes Riphagen retoma 
o leitmotiv do seu livro de estreia altamen-
te fantasioso, Animais noturnos de dormi-
tórios, uma divertida enciclopédia sobre as 
criaturas que habitam nossos quartos, 
como os noturnos e os voadores. Dessa 
vez Riphagen faz um exame exaustivo de 
apenas umas das criaturas em seu variado 
e espirituoso livro ilustrado.
 Dedica toda uma página, por exemplo, à 
anatomia dos super-heróis: possuem asas 
para guiá-los e um nariz longo muito útil 
para se meter em negócios alheios. A pro-
bóscide recebe cuidados constantes com 

um tipo de escova de limpar privada, como 
descobrimos na página em que se descreve o 
equipamento dos super-heróis.
 As ilustrações são tão flexíveis que é como 
se fossem de plástico. As composições colori-
das sempre surpreendem, en suas molduras 
estilo animação e os encartes com magnífi-
cos detalhes. Também há muito humor nas 
expressões faciais das criaturas. Resumindo: 
uma leitura deliciosa.

Loes Riphagen é uma estrela promissora no 
firmamento dos ilustradores holandeses. 
Após seu livro de estreia Animais noturnos de 
dormitórios (2008) vieram os livros ilustra-
dos Céu dos animais (2009), dois livros com o 
texto de Bette Westera: Minibruxas (2011) e 
Quero uma baleia! (2012), além de O elefante 
amarelo (2012). Também produz camisetas 
nas quais figuram os seus personagens.

“Infinitamente inesperado e hilariante... 
Uma contribuição magnífica!”
jurado do prêmio pena de prata 2010

traduções
Alemão (Gerstenberg).



Detalhes sobre a publicação:

Het sleutelkruid (1965)

157 páginas

58.500 palavras
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Paul Biegel  •  The King of the Copper Mountains

Old King Mansolin’s heart is failing and 
only a special herb can save him. A miracle 
worker undertakes a long journey to fetch 
the herb. In a twist on The Arabian Nights, 
he enlists the animals to go visit the king 
and tell him their most exciting adventures 
in the hope they will distract him and his 
heart will hold out a bit longer. The  
animals do just that, giving the miracle 
worker the hours and days he needs to 
bring the herb to the king in time. The  
stories of each animal fit into the complete 
and perfect whole to make for an exciting, 
masterfully written adventure.

Paul Biegel (1925-2006) wrote more than 
sixty books that are firmly rooted in the 
fairytale tradition of the Brothers Grimm 
and Hans Christian Andersen. Biegel  

never followed trends in children’s  
literature, even though fantasy and fairy-
tale were constant features of his work.  
A procession of wizards, fairies, robbers, 
gnomes and trolls makes its way through 
his books. Biegel’s animals are often able 
to talk, magic is never far away, and the 
battle between Good and Evil must always 
be fought, over and over again. What really 
fascinated Biegel was the adventure, the 
theme of the quest for higher and deeper 
wisdom that lies hidden in fairy tales.  
‘He who seeks shall find, but not always 
what he was seeking,’ says the blind wizard 
Aljassus in The Gardens of Dorr (1969), 
Biegel’s own favourite book.

Biegel is viewed as one of the most im-
portant linguistic innovators in Dutch 

children’s literature. He masterfully  
juggles sound and rhythm and his  
sparkling sentences are full of alliteration, 
rhyme, puns and incantations. He often 
coined new words, fun innovations like 
those of Roald Dahl. 

The amazing imagination of this teller  
of fairytales was recognized in 1973 when 
Biegel was awarded the State Prize for 
Children’s and Youth Literature. A long 
series of prizes followed, including three 
Golden Slate Pencils.

translations
English (Collins), German (Herder),  
Afrikaans, Danish, Japanese and Spanish.

10+

Paul Biegel • O rei das montanhas de cobre

Lemniscaat, Vijverlaan 48, nl - 3062 hl Rotterdã   tel +31 10 206 29 29   fax +31 10 414 15 60

email  foreignrights@lemniscaat.nl   website  www.lemniscaat.nl  

O coração do velho rei Mansolin anda 
falhando, e só uma erva especial pode 
salvá-lo. Cabe a certo taumaturgo empre-
ender longa viagem à procura da erva. 
Nessa paródia do Livro das mil e uma noi-
tes, mas com bela guinada em sua reformu-
lação, o mago recruta animais a fim de que 
se apresentem diante do rei e lhe contem as 
mais emocionantes aventuras, na esperan-
ça de distraí-lo para que seu coração conti-
nue batendo, enquanto o taumaturgo, num 
espaço de dias e horas, ganha tempo para 
trazer a erva. As histórias individuais de 
cada animal se encaixam num todo com-
pleto e perfeito, resultando numa aventura 
palpitante, magistralmente escrita.

Paul Biegel (1925-2006) escreveu mais de 
sessenta livros inspirados nos contos de 
fadas dos irmãos Grimm e de Hans Chris-
tian Andersen. Permanecendo fiel à velha 
tradição da literatura infantil, sua obra 
está repleta de fantasia: uma procissão de 
feiticeiros, fadas, gnomos e ogros atraves-
sa seus livros. Os animais de Biegel costu-
mam falar, a mágica está sempre ao alcan-
ce das mãos, e o embate entre Bem e Mal 
reaparece a cada momento. O que real-

mente fascinava Biegel era a aventura, o 
tema da busca da sabedoria elevada e pro-
funda sempre oculta nos contos de fadas. 
“Quem busca encontrará, ainda que nem 
sempre o que procurava”, diz Aljassus, o 
taumaturgo cego de Os jardins de Dorr 
(1969), livro predileto do autor.

Biegel é tido como um dos mais importan-
tes inovadores linguísticos na literatura 
infantil holandesa. Faz malabarismos com 
ritmo e som. Suas frases cintilantes estão 
carregadas de rimas, aliterações, trocadi-
lhos e encantamentos. Cria em seus textos 
neologismos divertidos tais como os que 
aparecem na linguagem de Roald Dahl.

A incrível imaginação do contador de 
contos de fada foi reconhecida em 1973 
com o Prêmio Estatal de Literatura Infan-
tojuvenil ao qual se seguiu toda uma série 
de troféus, entre eles, três vezes, o Prêmio 
Pena de Ouro.

traduções
Africânder, Alemão (Herder), Dinamar-
quês, Espanhol, Inglês (Collins) e Japonês.



Detalhes sobre a publicação:

Spinder (2012)

240 páginas

45.000 palavras

27.000 exemplares vendidos
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Simon van der Geest  •  Sputterf ly

In the secret cellar under the shed, Hidde, 
an insecure ten-year-old, has an ‘insect lab’ 
where he studies slugs, grasshoppers and 
stag beetles. His brother Jeppe wants to 
turn the cellar into a music room and  
declares war on Hidde: scram, and take 
your creepy-crawlies with you.
 An everyday brotherly quarrel, which 
Hidde records in his logbook, might not 
seem a thrilling start, but Simon van der 
Geest develops it into a heart-wrenching 
story. To judge by the ominous family  
atmosphere there’s more to this ferocious 
set-to than meets the eye. Only Hidde 
knows about Jeppe’s involvement in the 
death of their older brother Ward. It’s  
his only weapon in the cellar war.
 Nevertheless – and this is brilliantly 
done – through the fierce quarrel we 

glimpse an apparently indestructible 
brotherly love. ‘However much I hated 
him, however sick I was of his nagging, 
after he’d said it I wanted to hug him,’  
says Hidde.
 The story interlocks beautifully at  
several levels; the boys come to life and 
every sentence is a treat. Van der Geest 
perfectly tailors his telling visual  
descriptions to his main character’s  
insect hobby. Hidde’s mother’s hands 
tremble delicately ‘like an earwig’s  
antennae’ and Hidde says he wishes his 
skeleton was on the outside, ‘like a bee-
tle’s’. You immediately understand why.

Simon van der Geest is one of the most 
remarkable new writers of children’s 
books in the Netherlands. His second 

book, Dissus (2010), won the most  
important Dutch children’s book prize, 
the Golden Slate Pencil, and by then film 
rights to his debut, Yellow Grass (2009), 
had already been sold. With his third book, 
Spinder (2012), he won the Golden Slate 
Pencil again, making him the first author 
to win that award twice within three years.

Sputterf ly may well become many  
children’s favourite book. 
nrc handelsblad

With Sputterf ly Van der Geest lives up to 
the high hopes we had of him.
trouw 

translations
Danish (Turbine).

10+

Simon van der Geest • Borboletanha

Querido, Singel 262, nl - 1016 ac Amsterdã   tel +31 20 551 12 62   

email  rights@singel262.nl   website  www.queridokinderenjeugdboeken.nl  

No porão secreto sob o galpão, Hidde, um 
menino de dez anos muito inseguro, tem 
um laboratório de insetos, onde examina 
lesmas, gafanhotos e besouros machos. 
Jeppe, seu irmão, quer transformar o po-
rão num estúdio de música e declara guer-
ra a Hidde: “Dá o fora daqui e leva com 
você esses seus bichos rastejantes!”.
 Tal briga, das mais corriqueiras entre 
irmãos, que Hidde vai registrando em seu 
diário, pode não parecer o início de um 
livro eletrizante, mas Simon van der Geest 
a transforma numa história de cortar o 
coração. Por detrás do abominável am-
biente familiar, se entreveem na história 
outros elementos de selvageria, antes in-
suspeitados. Só Hidde sabe do envolvi-
mento de Jeppe na morte do irmão mais 
velho. Trata-se da única arma de que dis-
põe na disputa pelo porão.
 Entretanto – e isto é escrito magistral-
mente -, por detrás da guerra selvagem, 
vislumbramos um amor fraterno aparen-
temente indestrutível. “Por mais que eu o 
odiasse, por mais cansado que eu estivesse  
de tanta encheção de saco, depois do que 
ele disse, me deu vontade de lhe dar um 
abraço”, diz Hidde.

 A história se entrelaça belamente em níveis 
diferentes: os meninos são dotados de vida e 
cada palavra é um deleite. Van der Geest, um 
alfaiate de palavras, recorta e constrói perfei-
tamente suas descrições visuais do hobby do 
protagonista: os insetos. As mãos da mãe de 
Hidde tremem delicadamente “como as ante-
nas de uma lacrainha”, e Hidde diz que prefe-
ria que seu esqueleto estivesse fora, não den-
tre dele, “como um besouro”. O leitor enten-
de imediatamente o porquê.

Simon van der Geest é um dos novos escrito-
res de livros infantis mais notáveis dos Países 
Baixos. Seu segundo livro, Dissus (2010), 
ganhou o prêmio mais importante para li-
vros infantis holandeses, o Pena de Ouro. Já 
antes haviam sido comprados os diretos de 
filmagem de seu livro de estreia, Grama ama-
rela (2009). Seu terceiro livro, Borboletanha 
(2012), recebeu mais uma vez o prêmio Pena 
de Ouro, o que fez de Van der Geest o único 
escritor a ganhá-lo duas vezes em três anos.

“Borboletanha pode chegar a ser o livro favo-
rito de muitas crianças.”  nrc handelsblad

traduções  Dinamarquês (Turbine).



Detalhes sobre a publicação:

Wild verliefd (2009)

159 páginas

47.000 palavras
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Ditte Merle  •  Wildly in Love

A hilarious, surprising and educational 
non-fiction book about the love lives of 
animals.

Narrative non-fiction for children is  
making great strides in the Netherlands at 
the moment. Informative books once  
consisted mainly of photographs, with  
little text – hardly suitable for reading by 
torchlight under the bedclothes. Now  
authors like Bibi Dumon Tak, Jan Paul 
Schutten and Ditte Merle are changing  
all that. They have a talent for embedding 
valuable facts in exciting stories written 
with great linguistic flair.
 Ditte Merle’s book about love and sex 
between animals is one example. It’s a  
subject that takes you hurtling from one 
surprise to the next. Each brief entry is a 

playful description of ‘egg factories’ in  
female tummies, or snakes with two willies 
(plus barbs), or homosexual penguins,  
bonobos that ‘make love not war’, slipper 
limpets that stack up for group sex, or ducks 
(‘wild flappers’) that come together at ‘duck 
parties’: ‘Indeed, of all the drakes he was  
the best dancer. The head-bob tango, the 
tail-wag salsa – all very sexy.’
 The reader learns about the peculiar  
mating and reproductive habits of animals 
and in the process naturally reflects on  
human behaviour. Merle’s style is visual 
and often funny, without being coarse or 
going over children’s heads. The wonderful 
illustrations by Alex de Wolf, which show 
only silhouettes, avoid being too graphic. 
The book was awarded a Silver Slate Pencil 
and the Flemish Golden Owl.

Ditte Merle is regarded as one of the  
Netherlands’ most important non-fiction 
writers for children. Her award-winning 
books are usually about animals, such as 
Polar Bears and Other Turn-Tails at the  
Zoo (1998).

Scientifically sound, without laying it  
on too thick; clear language and lots of  
humour. Ditte Merle is a born storyteller.
de limburger

As well as showing how exciting sex is, 
Wildly in Love shows how sexy knowledge 
can be.
jury, silver slate pencil 2010

translations
English sample available.

Ditte Merle • Loucamente apaixonados
Um livro de não ficção educativo, surpreendente e hilariante sobre a vida amorosa dos animais

The House of Books/Dutch Media Books, Prins Hendrikkade 21-4, nl - 1012 tl Amsterdã   

tel +31 20 462 43 86   email  wibbine.deruig@thehouseofbooks.com    website  www.thehouseofbooks.com  

As narrações de não ficção para o público 
infantil avançam atualmente com passos 
largos nos Países Baixos. Os livros educati-
vos de antes consistiam sobretudo de foto-
grafias e um mínimo de texto – pouco ade-
quados para uma agradável leitura debaixo 
do cobertor à luz da lâmpada de cabeceira. 
Entretanto, isso vem mudando com autores 
como Bibi Dumon Tak, Jan Paul Schutten e 
Ditte Merle, autores com talento especial 
para abordar temas importantes em histó-
rias emocionantes escritas com criativida-
de.
 O livro de Ditte Merle sobre sexo e amor 
entre animais é um bom exemplo disso. 
Trata-se de um assunto que faz o leitor 
saltar com avidez de uma surpresa a outra. 
As breves chamadas configuram por exem-
plo a descrição jocosa das “fábricas de 
ovos” nas entranhas das fêmeas, serpentes 
com dois “pintos”, pinguins homossexuais, 
chimpanzés-pigmeus que “fazem amor e 
não guerra”, lapas (espécie de moluscos ou 
caracóis do mar) que se amontoam para 
uma sessão de sexo grupal ou ainda patos 
(“os selvagens melindrosos”) que se reú-
nem em “festas só de patos”. 
 O leitor fica sabendo dos tão peculiares 

hábitos de acasalamento e reprodução dos 
animais, num processo que pode despertar a 
curiosidade de alguns leitores e refletir em 
seu comportamento. O estilo de Merle é visu-
al e frequentemente engraçado, sem ser ja-
mais vulgar ou ir além do entendimento dos 
jovens leitores. Alex de Wolf, em suas maravi-
lhosas ilustrações, que em geral não mostram 
mais que silhuetas, evita ser demasiadamente 
gráfico. O livro recebeu o Prêmio Pena de 
Prata e o Coruja de Ouro de Flandres.

Ditte Merle é tida como uma das escritoras de 
não ficção infantil mais importantes da Ho-
landa. Os seus livros premiados costumam 
versar sobre animais, como Ursos polares e 
outros torcedores-de-rabo no zoológico (1998).

“Em tom científico jamais tedioso, uma lin-
guagem clara e muito humor, Ditte Merle é 
uma contadora de histórias nata.”  
de limburger

“Além de mostrar o quão excitante o sexo é, 
Loucamente apaixonados revela o quão sexy 
pode ser também o conhecimento.”
jurado do prêmio pena de prata de 2010

traduções  Amostras em inglês.
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Jacqueline van Maarsen  •  Your Best Friend, Anne

In Your Best Friend, Anne, Jacqueline van 
Maarsen writes about how she became 
friends with her classmate Anne at the 
Joods Lyceum in October 1941. She had  
no idea why Anne liked her. ‘She talks 
nineteen to the dozen and I don’t say 
much.’ But a few days later, when Anne 
declared that she was her best friend,  
Jacqueline had to agree.
 Van Maarsen previously described her 
memories of her childhood for adults in 
My Name is Anne, She Said, Anne Frank, 
casting a new light on the famous diarist. 
Now children can also read about her  
story, in this concise account of an intense 
friendship that ended abruptly when the 
Frank family went into hiding in July 1942.
 Van Maarsen gives a very direct descrip-
tion of her childhood and paints a touch-

ing picture of two young Jewish girls,  
doing their homework together, playing 
Monopoly and writing in each other’s 
friendship books. On her thirteenth  
birthday, Anne received the famous  
red-checked diary from her parents.  
‘I’m going to write about you, too,’ she  
told Jacqueline. In her diary, she calls  
her friend Jopie, after their literary  
heroine Joop ter Heul.
 Many years later, Anne’s father  
Otto Frank asked Van Maarsen to write 
the foreword to the first edition of  
Het Achterhuis (1947), the Dutch title  
of the diary. Van Maarsen declined, as  
she had no idea what she could add to 
Anne’s diary and wondered if anyone  
still wanted to read about the war. But  
perhaps to please Otto Frank, she  

wrote in a letter to him: ‘Maybe Anne’s 
book might even become famous!’

A remarkable story that allows you, for  
a moment, to experience the war from 
close up. 
sevendays

A touching book.
kidsweek

translations 
German (Fischer Verlag).

Jacqueline van Maarsen • Sua melhor amiga, Anne
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Em Sua melhor amiga, Anne, Jacqueline 
van Maarsen conta como fez amizade com 
Anne, sua colega de classe no Liceu Judai-
co, no mês de outubro de 1941. Não enten-
dia como Anne pudesse gostar dela. “Ela 
fala pelos cotovelos, e eu não digo quase 
nada.” Mas alguns dias depois, quando 
Anne declara que ela é sua melhor amiga, 
Jacqueline não tem como não concordar.
 Van Maarsen já havia descrito suas me-
mórias de infância voltadas para o público 
adulto em Meu nome é Anne, ela disse, Anne 
Frank, trazendo a famosa autora do diário 
sob uma nova luz. Agora também as crian-
ças podem desfrutar de sua história, nesta 
narração concisa sobre a intensa amizade, 
que chegou repentinamente ao fim quando 
a família Frank teve de se esconder em 
julho de 1942.
 Van Maarsen faz uma descrição muito 
direta de sua infância, criando um retrato 
vivo das duas meninas judias: fazendo a 
tarefa de casa juntas, jogando Banco Imo-
biliário e escrevendo uma no álbum da 
outra. No décimo terceiro aniversário, 
Anne recebeu de presente dos pais seu 
famoso diário quadriculado em branco e 
vermelho. “Também vou escrever sobre 

você”, conta a Jacqueline. No diário cha-
ma a amiga de Jopie, nome de sua heroína 
literária Joop ter Heul.
 Muitos anos depois, Otto Frank, pai de 
Anne, pediu a Van Maarsen que escreves-
se um prefácio ao diário de Anne. Van 
Maarsen não aceitou o encargo, dizendo 
que não tinha a menor ideia do que acres-
centar a tudo o que Anne havia escrito, 
alegando também que ninguém mais 
queria ler relatos da guerra. Ainda assim, 
talvez para agradar a Otto Frank, lhe 
escreveu numa carta: “Quem sabe se o 
livro de Anne não ficará famoso?”.

“Uma história notável que faz com que o 
leitor, por um momento, vivencie a guerra 
bem de perto.”
seven days

“Um livro tocante.”
kidsweek

traduções
Alemão (Fischer Verlag).
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Marcel Prins and Peter Henk Steenhuis  •  Hidden Like Anne Frank

Anne Frank is still a very important start-
ing point when it comes to telling children 
about the Holocaust. Having become a 
symbol for the persecution of the Jews, she 
serves as a stepping stone to other stories.
 In Hidden Like Anne Frank filmmaker 
Marcel Prins and journalist Peter Henk 
Steenhuis wanted to present a more varied 
picture of Jews who went into hiding in the 
Netherlands in WWII than the story told 
in that one world-famous diary. Anne was 
just one of the 28,000 Jews who had to go 
into hiding in the Netherlands, and her 
place of hiding was not typical. The Frank 
family were together, at one address, while 
most families were split up because the 
people who were sheltering them did not 
have enough room to hide a whole family. 
Many family relationships were perma-

nently damaged as a result of this lengthy 
separation; after the war, parents were  
reunited with children who were very  
different from the ones they had left  
behind, and young children no longer  
recognised their mother and father. 
 Starting with his own mother, Prins  
interviewed a number of Jewish people 
who survived the war by going into hiding. 
The project began as a website featuring 
audio clips and illustrations (www.on-
dergedokenalsannefrank.nl, also in Eng-
lish and German). Prins and Steenhuis 
went on to publish these testimonies in 
Other Secret Annexes (2010), a book for 
adults, which they have now adapted for 
readers of ten and up. Hidden Like Anne 
Frank is a moving series of portraits of 
young people during the darkest period  

of their lives. Anne Frank appears in the 
book only once, in the story of Bloeme  
Emden, who knew Anne and Margot from 
the Joods Lyceum, the Jewish school. She 
saw them again in Westerbork. Bloeme was 
later transported to Auschwitz at the same 
time as the Frank family.

A gripping series of portraits of young  
people during the darkest period of their 
lives.  het parool

A wonderfully touching book that  
deserves to be taken down from the  
bookshelf at least once a year.
leesgoed

translations
German (Ravensburger).

Marcel Prins and Peter Henk Steenhuis
Escondidos como Anne Frank
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Anne Frank continua sendo um ponto de 
partida fundamental para falar do Holo-
causto às crianças. Como símbolo de per-
seguição aos judeus, serve de introdução a 
tantas outras histórias.
 Em Escondidos como Anne Frank, o cine-
asta Marcel Prins e o jornalista Peter Henk 
Steenhuis se propuseram a apresentar um 
relato mais amplo sobre os judeus cons-
trangidos a se esconder nos Países Baixos 
durante a guerra - um relato que fosse além 
da história do diário que alcançou fama 
mundial. Anne foi apenas um dos 28.000 
judeus que tiveram de “sumir da foto” 
numa Holanda ocupada pelos nazistas, 
num esconderijo atípico. Os Frank se man-
tiveram juntos, enquanto os membros da 
maior parte das famílias tiveram de se 
separar, já que os benfeitores que lhes 
davam esse abrigo clandestino não tinham 
espaço para esconder famílias inteiras. 
Muitos relacionamentos se deterioraram 
irreversivelmente por conta dessas separa-
ções tão prolongadas: após a guerra, pais 
se reuniram com filhos bem diferentes dos 
que haviam deixado para trás, e filhos 
pequenos já não reconheciam pais e mães.
 Começando pela própria mãe, Prins 

entrevistou a vários judeus que sobreviveram 
à guerra graças a tais esconderijos. O projeto 
começou como um website em que figuravam 
fragmentos de vozes e ilustrações (www.on-
dergedokenalsannefrank.nl, também em in-
glês e alemão). Prins e Steenhuis procederam 
então à publicação desses testemunhos em 
Outros anexos secretos (2010), um livro para 
adultos, depois adaptado para leitores na faixa 
etária dos dez anos em diante. Escondidos 
como Anne Frank é uma comovente série de 
retratos de jovens durante o período mais 
escuro de suas vidas. Anne Frank aparece no 
livro apenas uma vez, na história de Bloeme 
Emden, que conhecia Anne e sua irmã Margot 
do Liceu Judeu que todas haviam frequentado. 
Voltou a vê-las em Westerbork, o campo de 
trânsito para a redistribuição e envio de ju-
deus a outros campos de extermínio. Bloeme 
foi transportada a Auschwitz no mesmo trem 
que a família dos Frank.

“Uma série de relatos pungentes sobre jovens 
durante o período mais escuro de suas vidas.”
het parool

traduções  
Alemão (Ravensburger).
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Rindert Kromhout  •  Soldiers Don’t Cry

A fascinating peek into the lives of the 
celebrated Bloomsbury Group in the 
England of the 1920s and ’30s

During a holiday in England, Rindert 
Kromhout visited Charleston, the home 
and meeting place of the writers, artists 
and academics of the famous Bloomsbury 
Group. He was captivated. In Soldiers 
Don’t Cry, he reconstructs the history of 
Quentin and Julian, sons of art critic Clive 
Bell and artist Vanessa Bell, who, together 
with her sister, the writer Virginia Woolf, 
formed the core of this artistic set.
 During their idyllic childhood, growing 
up amongst this vibrant group, the boys 
develop in opposite directions: Quentin 
dreams of a life as a writer, while Julian 
becomes fascinated by communism.  

Julian likes to experience his adventures  
in real life, whereas his brother Quentin 
prefers to make them up for himself.
 In vivid, captivating prose, Kromhout 
takes the reader on a journey to the  
England of the period and offers a glimpse 
into the world of this celebrated group  
of writers and artists. He can take credit 
for turning the historical figures into real, 
true-to-life characters, ensuring that the 
story touches not only our minds but our 
hearts.

Even as a child, Rindert Kromhout 
dreamed of a career as a writer. His first 
story appeared in a children’s magazine 
when he was nineteen. He has since  
written dozens of children’s books, not 
limiting himself to any particular genre. 

His books have a bright and clear tone,  
often with a touch of humour, which 
makes them accessible to a wide audience.

Rindert Kromhout is one of the few  
children’s writers for whom quality,  
accessibility and popularity go hand in 
hand. 
de volkskrant

In a light and enjoyable style, Rindert 
Kromhout has written a story about big 
themes such as fear, sorrow and love.
het parool

translations
Spanish (Ediciones sm) and Turkish.
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Rindert Kromhout • Soldados corajosos
Uma espiadela reveladora nas vidas do festejado Círculo de Bloomsbury 

na Inglaterra dos anos vinte e trinta
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Durante sua viagem à Inglaterra, Rindert 
Kromhout visitou Charlestone, o lar e pon-
to de encontro dos escritores, artistas e 
acadêmicos do famoso Círculo de Blooms-
bury. Sentiu verdadeira fascinação. Em 
Soldados corajosos, reconstrói a história de 
Quentin e Julian, filhos de crítico de arte 
Clive Bell e da artista Vanessa Bell, a qual, 
ao lado de sua irmã, a autora Virginia Wolf, 
formava o cerne desse meio artístico.
 Durante suas infâncias idílicas, crescen-
do no seio do vibrante grupo, o desenvolvi-
mento dos rapazes se dá em direções opos-
tas: Quentin sonha com uma vida de escri-
tor, ao passo que Julian se entusiasma pelo 
comunismo. Enquanto este prefere expe-
rienciar suas aventuras na vida real, aquele 
as inventa para si.
 Numa prosa animada e cativante, 
Kromhout transporta o leitor à Inglaterra 
das décadas dos vinte e dos trinta, desve-
lando algo da vida do festejado grupo de 
artistas e escritores. A Kromhout se atribui 
o mérito de transformar figuras históricas 
em personagens verossímeis de carne e 
osso, fazendo que a história não só fale à 
mente do leitor, mas também ao seu cora-
ção.

Rindert Kromhout, já de criança, sonhava 
em ser escritor. Aos seus dezenove anos, 
apareceu sua primeira história numa revis-
ta infantil. Desde então tem escrito deze-
nas de livros infantis, sem limitar-se a um 
gênero literário específico. Sua narração 
tem um tom brilhante, límpido e frequen-
temente com certo toque de humor, o que 
faz que seja lido por um vasto público.

“Rindert Kromhout é um dos poucos es-
critores infantis em que renome, qualidade 
e acessibilidade seguem de mãos dadas.”
de volkskrant

 “Com um estilo ligeiro e aprazível,  
Rindert Kromhout escreveu uma  
história sobre temas profundos tais  
como o medo, a tristeza e o amor.”
het parool

traduções
Espanhol (Ediciones sm) e Turco.
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