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Psychologische roman | Mozaïek

De media over Schaduwvlucht:
‘Schitterende debuutroman. Leest als een
trein, en raakt je op de juiste momenten.’

‘Een verhaal dat uitsteekt boven het gemiddelde
christelijke verhaal.’

Eva

Reformatorisch Dagblad

‘Beelden en motieven zijn in deze roman
knap met elkaar verweven. Opvallend zijn
de trefzekere formuleringen.’

‘Fraaie debuutroman die je achter elkaar
uitleest. De verschillende verhaallijnen zijn goed
uitgewerkt.’

EO-Visie Waardering: 5 sterren.

Christelijk Literair Overleg

‘Een stimulans om zelf ook de stilte op te zoeken.’
Quinta

‘Emotioneel en verrijkend boek. Je bent anders
dan daarvoor.’
Bol.com

fragment uit de laatste patiënt
Het maakte me niet uit wat de mensen ervan dachten. Het was warm en we waren allebei moe van
de reis. We lagen op het kleed dat ik had meege-

nomen, en toen hij mijn hand pakte, voelde ik een

zucht van verlichting door mijn hele lijf gaan. Zijn
hand was tenger en gerimpeld; een hand waarmee
hij al duizenden patiënten had onderzocht. Boven

ons waren pluizige wolken en hij wees er één aan:
‘Net onze Jaguar.’

Dit was natuurlijk absurd: twee zieke mensen

in een Jaguar op weg naar België, hun handen

verstrengeld als waren ze geliefden. Ik zou moeten
opstaan, het kleed moeten uitkloppen en een taxi

moeten bellen om ons terug te brengen naar huis.
Hij zag er zo slecht uit, zo vreselijk vermagerd.
Waarom was ik eigenlijk met hem meegegaan?
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•R
 oman over oeroud dilemma: waarheid versus liefde
•A
 ctueel thema: verleiding en mondigheid in de medische
wereld. Wie is nu de patiënt en wie de heelmeester?

Mirjam van der Vegt

• I .s.m. Ronald Koops organiseert Mirjam van der Vegt
Stilteavonden; deze avonden zijn een groot succes; haar
eerste tournee was meteen volgeboekt; zorg dat u er
tijdig bij bent. U kunt een voorstelling bespreken en
reserveren op www.mirjamvandervegt.nl

De laatste patiënt
Na de dood van haar enige en eerstgeboren zoon raakt Ava ter Voorde
geestelijk en lichamelijk in de knel. De
zoektocht naar verlichting van haar
klachten brengt haar uiteindelijk bij
Aron Sahne: een neuroloog op leeftijd
in wie ze alle vertrouwen heeft. Voor ze
het goed en wel beseft raken hun levens
verstrengeld, laat ze zich door hem vangen in penseelstreken en verlaat ze haar
man om met hem op reis te gaan. Hoe
kan het dat ze zoveel affectie voelt voor
deze neuroloog? En is ze nu niet bezig
haar leven te verliezen in plaats van het
te behouden? De aandoenlijke charme
van Aron brengt haar op plekken in hart
en leven waarvan ze het bestaan niet
vermoedde.

Mirjam van der Vegt (1977), schrijver, spreker en trainer,
werkt onder andere bij EO-Visie. Haar debuut Schaduwvlucht werd genomineerd voor de Publieksprijs Christelijk
Boek 2010. De laatste patiënt is haar tweede grote roman.

naar ze op zoek is, maar wel de jonge monnik Daniël, tot wie ze
zich op onverklaarbare wijze aangetrokken voelt.
Een nachtelijke gebeurtenis zorgt voor een omslag in haar leven en
dat van Daniël. Ze vertrekt richting Afrika in de hoop alle schepen
achter zich te verbranden. In de krottenwijken ontmoet ze de wijze
oude moeder Moria, die haar de ogen opent voor haar verleden.
Maar durft ze dat verleden ook onder ogen te zien?
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vallen. Met drie andere vrouwen gaat Hannah een week naar een
klooster voor bezinning. Ze vindt in het klooster niet de rust waar-

Mirjam van der Vegt
Schaduwvlucht

Hannah, een jonge makelaar, wordt achtervolgd door herinneringen aan de verdrinking van een jong meisje, waarin zij een rol
speelde. Maar ze kan niet terughalen wat er werkelijk is voorge-

Schaduwvlucht
Een eigentijdse debuutroman over een jonge vrouw die, achter-

volgd door een onopgelost raadsel uit haar verleden, wanhopig op
zoek is naar rust.

‘Schitterende debuutroman. Leest als een trein en raakt je op de
juiste momenten.’ – eva

Mirjam van der Vegt (1977)
is werkzaam als redacteur
bij eo-Visie. Schaduwvlucht
werd genomineerd voor de
Publieksprijs Christelijk Boek

Van der Vegt 5.indd 1-3

9 789023 993940

Schaduwvlucht
Mirjam van der Vegt
vrijdag 1 april 2011 wk 13 09:45

December 2011| ISBN 978 90 239 9397 1 | NUR 301 |13,5 x 21,5 cm | Paperback | Ca. 350 blz. | Ca. € 18,90
Omslagontwerp: Geert de Koning | Foto auteur: Gert-Jan van der Tuuk | E-book beschikbaar
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uitgeverijmozaiek.nl
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Thriller | Mozaïek

Dick van den Heuvel

De schaduw van Vermeer

De bekende fotograaf Olaf Hendriksen gaat een foto
maken naar het bekende schilderij ‘Het Melkmeisje’
van Johannes Vermeer. Saskia, het model van zijn
keuze, maakt de lange reis om voor de lens van
Hendriksen te poseren. Maar... Saskia komt nooit aan
in Amsterdam. Het lijkt of ze van de aardbodem is
verdwenen.
Rechercheur Suzan Scheffer tast in het duister. Ten
einde raad neemt ze contact op met Gijsbert Versteegh, de voormalige suppoost van het Van Gogh
Museum. Versteegh ziet een verband tussen de
verdwijning van het meisje en de 35 schilderijen van
Vermeer. De zoektocht naar haar verblijfplaats zorgt
ervoor dat ook een andere misdaad wordt opgelost...
eentje die meer dan 350 jaar geleden is gepleegd.

Dick van den Heuvel heeft zijn naam gevestigd als schrijver van tientallen jeugd- en
dramaseries, televisiefilms, theaterstukken
en musicalbewerkingen. Hij schreef eerder
de bestsellers De Rembrandtcode en De
hel van ’63. Bij Mozaïek verscheen van zijn
hand De kraaien van Van Gogh.

•	Weer een feelgood-thriller van 
succesauteur Dick van den Heuvel

Dick van den Heuvel

•	Een nieuw, bloedstollend avontuur
van suppoost Gijsbert Versteegh en
rechercheur Suzan Scheffer

De kraaien van Van Gogh
DICK VAN DEN HEUVEL
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DE KRAAIEN VAN
VAN GOGH
MOZAÏEK

THRILLER

ISBN 978 90 239 9235 6

•	Groots opgezette videocampagne via
twitter & facebook

Oktober 2011 | ISBN 978 90 239 9398 8 | NUR 331 | 13,5 x 21,5 cm | Paperback | Ca. 224 blz. | Ca. € 14,95
Omslagontwerp: Wil Immink | Foto auteur: Wilma Breunissen | E-book beschikbaar

Historische roman | Mozaïek

De media over Gevangen zonlicht:
‘Een heerlijk meeslepend boek. Borodale creëert een
donkere maar menselijke wereld, die Agnes’ nood
bijzonder aangrijpend maakt.’

Jane Borodale

Publishers Weekly

‘Een spectaculair debuut’

7

Gevangen zonlicht

Booklist

Het platteland van Engeland, 1752. Agnes Trussel is
zeventien jaar. Voor de schandelijke geheimen die zij
met zich meedraagt is nergens plaats – en zeker niet
in het tochtige huisje waar ze met haar zes broers en
zusjes woont.
Ten einde raad vlucht Agnes naar Londen. Ze vindt
onderdak bij vuurwerkmaker John Blacklock en
wordt al snel zijn assistent. Agnes geniet met volle
teugen van de vreemde wereld vol vuur, vonken, rook
en glans. Maar haar blijdschap wordt overschaduwd
door zorg. Wat zal er gebeuren als haar geheimen
uitkomen? Dan dient zich Cornelius Soul aan, handelaar in kruit. Agnes verzint een plan dat haar in één
klap zal redden van haar zorgen. Maar daarvoor zal
ze sluw te werk moeten gaan…

Jane Borodale is beeldend kunstenaar.
Gevangen zonlicht is haar debuut.

•	De perfecte mix van Janne IJmker
en Charles Dickens!

september 2011 | ISBN 978 90 239 9396 4 | oorspronkelijke titel: The Book of Fires | vertaling: Dorienke de Vries | NUR 342 | 13,5 x 21,5 cm
paperback | ca. 416 blz. | Ca. € 21,90 | omslagontwerp: Marleen Verhulst | e-book beschikbaar
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•	… en van universele thema’s als liefde,
schuld, schoonheid en hoop

789023 993964

•	Overtuigende schets van een totaal
onbekende wereld…
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Sarah Sundin

De media over Een verre melodie:
Een spannende serie, goed gedocumenteerd
en met vaart geschreven, tegen de achtergrond
van de Tweede Wereldoorlog. Liefhebbers van
romantische historische fictie én geschiedenisfreaks zullen ervan smullen!

Een verre melodie

Booklist

Deel 1 van de serie Wings of Glory

Al jaren voelt Allie de stilzwijgende oordelen van
haar moeder. Ze wil niets liever dan eindelijk waardering. Een huwelijk met de man die haar ouders
als ideale schoonzoon zien, lijkt daarom verstandig.
Luitenant Walter Novak is een onverschrokken luchtmachtpiloot – maar tegenover vrouwen voelt hij zich
onbeholpen en verlegen. Het klikt meteen en ze besluiten elkaar te blijven schrijven. Hun correspondentie groeit uit tot een diepe vriendschap. Maar is dat
genoeg om alle geheimen, beloftes en verwachtingen
te overwinnen? Maar dan ontmoet hij Allie.
Het klikt meteen en ze besluiten elkaar te blijven
schrijven. Hun correspondentie groeit uit tot een
diepe vriendschap. Maar is dat genoeg om alle geheimen , beloftes en verwachtingen waar te maken?

Na een carrière als apotheker besluit
Sarah Sundin haar hart te volgen en te
gaan schrijven – met de serie Wings of

•	Leest lekker weg

Glory als resultaat. Een verre melodie
is haar debuut. Sundins oudoom was

•	Prachtige romantische fictie

piloot bij de Achtste Luchtmacht tijdens
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de Tweede Wereldoorlog.

• Eerste deel van een trilogie over de broers
Novak, beide piloot bij de Amerikaanse
luchtmacht

september 2011 | ISBN 978 90 239 9399 5 | oorspronkelijke titel: A Distant Melody | vertaling: Roeleke Meyer-Muilwijk
NUR 342 | 13,5 x 21,5 cm | paperback | ca. 432 blz. | ca. € 19,90 | omslagontwerp: Bas Mazur | e-book beschikbaar
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De media over De omhelzing:
‘Een prachtige verdediging van de
eenzaamheid én de liefde.’
La Repubblica

David Grossman

De omhelzing

David Grossman laat in zijn nieuwste boek De
omhelzing iets heel bijzonders zien. Op een beeldende, tedere en subtiele manier vertelt hij ons iets over
de geheimen van ons bestaan, die we allemaal wel
eens gevoeld hebben, maar nooit zo precies onder
woorden kunnen brengen als Grossman dat doet.
Dit fraaie boekje is geïllustreerd door de internationaal bekende Israëlische kunstenares Michal Rovner
en vertaald door bekroond kinderboekenschrijver
Edward van de Vendel.
Het is een boek voor jong en oud, dat je laat begrijpen dat ieder mens uniek is, maar niet alleen.

David Grossman (1954) is één van Israëls beroemdste schrijvers. Hij publiceerde acht romans, meest recent het
veelgeprezen Een vrouw op de vlucht
voor een bericht, drie politieke boeken,
enkele kinderboeken en een toneel-

•	Een geschenkboek met allure over de
universele waarden van het bestaan

stuk. Zijn boeken zijn in vijfentwintig
talen vertaald en met talloze prijzen
bekroond. Zie www.davidgrossman.nl.

•	Voor jong en oud
Shel Silverstein
De gulle boom

Shel Silverstein
De gulle boom

In verschillende media prees Arthur Japin dit meesterwerk van Shel Silverstein:

‘Hij vertelt in The Giving tree alles wat ik in mijn hele leven hoop te zeggen.
Deze Amerikaan schreef eigenlijk voor kinderen, maar weet ook iedere
volwassene te raken. Hoe vaak ik dit boekje ook aan iemand probeer voor
te lezen, nooit volbreng ik het met droge ogen, want mijn stem breekt
omdat door de zinnen een glimp van de zin van het bestaan valt op te
vangen.’

Shel Silverstein

De gulle boom
‘Dostojevski en Nietzsche hadden een heel oeuvre nodig, Yourcenar twee
romans en wat verhalen, Plato een Symposium, maar Shel Silverstein zei
alles wat er te zeggen viel in The Giving Tree in nog geen vijftig zinnen en
een aantal tekeningen.’

De
gulle
boom
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ISBN 978 90 239 9174 8
isbn 978 90 239 9174 8

www.uitgeverijmozaiek.nl

9 789023 991748

vertaling Arthur Japin
M

oorspronkelijke titel: The Hug | vertaling: Edward van de Vendel
Silverstein omslag def.indd 1

November 2011 | ISBN 978 90 239 9400 8 | NUR 370, 302 | 15 x 21 cm | Gebonden | 32 blz. | Ca. € 12,90
Uitgave i.s.m. Uitgeverij Cossee | Omslagontwerp: Marry van Baar | Illustraties: Michal Rovner | Foto auteur: Peter Hassiepen

17-03-2008 13:39:39
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‘Hier is de tekst. Ik kan het nog steeds niet lezen
zonder helemaal emotioneel te worden.
Dat is me toch wel een verdraaid goeie tekst!’

789023 994008

Shel
Silverstein

Nadat Japin de tekst vertaald had, schreef hij de
uitgever:
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Michael Eisner

De pers over Mijn broer, mijn broer:
‘Boeiend en beeldend geschreven,
het pakt je vanaf de eerste bladzijde.’

ige
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Eva

‘De schrijver tekent sterke personen en knappe
ontwikkelingen. Een lezenswaardig debuut.’

Mijn broer, mijn broer

Reformatorisch Dagblad

Bekentenissen van een kruisvaarder

Na vele jaren vindt broeder Lucas zijn jeugdvriend
Francisco terug in een klooster. De jonge Francisco
was een aristocraat, een doorzetter met een sterke wil
– en heimelijk verliefd op de mooie Isabella. Maar na
zijn deelname aan een kruistocht blijkt hij geestelijk
volledig te zijn ingestort.
Stukje bij beetje vertelt hij broeder Lucas zijn verbijsterende verhaal, en zo ontvouwt zich een onthutsend
relaas over bloedige veldslagen, verraad en vriendschap, onmenselijke wreedheid en heldenmoed.
Maar zelfs in het klooster wordt hem geen rust
gegund. Broeder Lucas zal een beslissende keuze
moeten maken.

midp
rice
€ 12,5
0

Michael Alexander Eisner studeerde aan Yale University. Hij is als jurist verbonden aan het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

789023 994015

oorspronkelijke titel: the crusader

9

•	Een indringende roman over trouw,
opofferende liefde en de smalle grens
tussen wraak en verzoening

Omslagontwerp: Wil Immink | E-book beschikbaar | Eerder verschenen onder de titel De kruisvaarder

September 2011 | ISBN 978 90 239 9401 5 | vertaling: Dior Zwarthoed | NUR 342 | 13,5 x 21,5 cm | Paperback | 360 blz. | € 12,50

Midprice | Mozaïek

‘Schitterende debuutroman. Leest als een trein en
raakt je op de juiste momenten.’
Eva

Schaduwvlucht
Mirjam van der Vegt

ISBN 978 90 239 9394 0

ISBN 978 90 239 9402 2

NUR 301

NUR 301

13,5 x 21,5 cm

13,5 x 21,5 cm

Paperback

Paperback

360 blz.

242 blz.

€ 12,50 midprice

€ 10.00 midprice

Omslagontwerp:

Omslagontwerp:

Geert de Koning

Wil Immink

E-book beschikbaar

E-book beschikbaar
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Mirjam van der Vegt
Schaduwvlucht
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Twee prachtige romans nu in midprice-editie

Schaduwvlucht

Paradiso

Hannah, een jonge makelaar, wordt achtervolgd door

Wies Schonewille, maatschappelijk werkster, wordt

een herinnering uit het verleden. Ze gaat een week

verliefd op een van haar cliënten, de jongensachtige

naar een klooster voor bezinning. Daar ontmoet ze de

Arthur, die worstelt met het oorlogsverleden van zijn

jonge monnik Daniël, tot wie ze zich op onverklaar-

vader. Ze staat zelfs toe dat hij bij haar intrekt, in de

bare wijze aangetrokken voelt.

hoop dat hij rust zal vinden. Vlak voor de geboorte

Een nachtelijke gebeurtenis zorgt voor een omslag in

van hun kind verdwijnt Arthur echter spoorloos.

haar leven en ze vertrekt richting Afrika. In de krot-

Wies ervaart dat ze op een kruispunt in haar leven

tenwijken ontmoet ze de wijze oude moeder Moria,

is aangekomen: ze moet nu zelf een koers zoeken

die haar de ogen opent voor haar verleden. Maar

voor haar verdere leven. Een leven met haar kind. En

durft ze dat verleden ook onder ogen te zien?

welke rol zal Arthur daarin spelen?

•	Een eigentijdse debuutroman over een jonge
vrouw die wanhopig op zoek is naar rust

•	Een roman over relaties, hechting en het
leven met het onvolkomene

Mirjam van der Vegt

Joke Verweerd
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Joke Verweerd

De pers over Wakker worden in het licht:
‘Aansprekend, heel toegankelijk en uitstekend
bruikbaar bij vieringen. Bovendien mooi
geïllustreerd en uitgevoerd.’
Nederlands Dagblad

Het Licht roept in de nacht
Gedichten en gedachten rond Kerst

In deze bundel wordt het aloude kerstverhaal in
nieuwe, verrassende woorden verteld en op een aansprekende manier overgebracht.
Joke Verweerd verstaat als geen ander de kunst de
lezer te betrekken bij de gedachten en de emoties van
de personen die in het kerstverhaal een rol spelen.
De gebeurtenissen worden invoelbaar en de mensen
krijgen een gezicht. Zo komt het wonder ontroerend
dichtbij en krijgt de lezer als vanzelf zicht op het
geheim van Gods liefde.
De bundel is qua opzet te vergelijken met de paas
bundel Wakker worden in het licht, en is weer voorzien van prachtige sfeerfoto’s van Marianne Witvliet.
Deze unieke samenwerking geeft aan de bundel extra
zeggingskracht en intensiteit.

Joke Verweerd publiceerde al vele dichtbundels, enkele verhalenbundels en
een groot aantal succesvolle romans.
Marianne Witvliet, auteur van veelgelezen romans en jeugdboeken, is in haar
vrije tijd fotografe.

•	Vijftig meditatieve teksten
• Geschikt voor persoonlijk gebruik en voor
vieringen

uitgeverijmozaiek.nl

ISBN 978 90 239 9090 1
9

789023 990901

NUR 373

Joke Verweerd

Achtergebleven is een deel in een reeks thematische
gedichtenbundels van de hand van schrijfster en
dichteres Joke Verweerd.

789023 993018

noem mij een dag
dat ik jou niet zal missen
noem mij een dag
dat ik je tijd vergeet
jouw leven is voor mij niet uit te wissen
noem mij een dag die van jouw naam niet weet
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Wanneer je achterblijft na het wegvallen van iemand
die je zeer lief was, kan het leven als een hoge berg
voor je liggen. Je ziet ertegen op om op weg te gaan.
De last van het verdriet is zwaar. Om het leven weer
aan te kunnen, is het nodig dat het gemis een plek
krijgt waar het draagbaar is. Een belangrijke rol
hierbij spelen begrip en bemoediging van anderen.
Dit laatste wil Joke Verweerd in Achtergebleven aanreiken. De gedichten sluiten aan bij de verschillende
fasen in de rouwverwerking. Ze willen niet alleen
bemoedigen, maar ook overtuigen van de kracht van
de liefde die zelfs over het graf heen reikt.

Wakker worden in het licht

Wakker
worden
in het licht

Joke Verweerd

Joke Verweerd

• Een prachtig geschenk voor jong en oud

Wakker worden in het licht

• Met foto’s van Marianne Witvliet

Gedachten en gedichten rond Pasen

Wakker worden
in het licht
mozaïek

ISBN 978 90 239 9370 4

Oktober 2011 | ISBN 978 90 239 9301 8 | NUR 714 | 13,5 x 21,5 cm | Gebonden | Ca. 86 blz. | Ca. € 13,90
Omslagontwerp: Studio Vrolijk | Foto auteur: Elisabeth Ismail

