
Nieuw in mei 2016: Teleurstellen vergt lef
Een echt feel-good boek over een opgroeiend meisje dat haar eigen stem
probeert te vinden in weerwil van de verwachtingen van haar ouders en
de Turkse cultuur. Özge Samanci's autobiografische graphic novel
verweeft prachtige beelden van vriendschap, politiek en cultuur. Voor
iedereen die zich niet in een hokje wil laten stoppen. Teleurstellen vergt
lef van Samanci is op 8 mei verschenen: ISBN 978-90-824107-2-3. €
19,95. 

+ Mooi boek voor zowel Young Adults als volwassenen + Turkije staat zeer
in de belangstelling + Leerzaam, grappig, creatief.

Recent: Ontaard Verklaard
Anke Laterveer (bekend van Pauw en #zeghet) schrijft op Twitter: " Ik
las net dit en ik ben er stil van. Het beste wat ik ooit over seksgeweld en
PTSS las".

Cutting Edge ("dit is goed, uniek, kwaliteit") geeft ****, Tijdschrift
Lover ("laat me niet meer los") geeft *****, Hebban ("zou verplichte
schoolliteratuur moeten zijn") geeft ****. Ontaard Verklaard door
Una. 208 pag. € 19,95. ISBN/EAN: 978-90-824107-1-6 

+ actueel thema + zeer veel en goede recensies + diepe impact 

De Duitse Irmina reist midden Jaren '30 naar London. Daar leert ze Howard uit de
Cariben kennen, met wie ze zich verbonden voelt door haar sterke drang haar
eigen leven te bepalen. Hun relatie eindigt abrupt als Irmina, gedwongen door de
politieke situatie in haar land, naar Berlijn terugkeert en zichzelf mee ziet gaan in
de ideologie van het Nazi-regime. De terugblik op haar leven valt niet mee. Een
meesterwerk van Barbara Yelin, gebaseerd op de dagboeken van haar
grootmoeder. Verschijnt september 2016 bij soul food comics

soul food comics is een nieuwe uitgeverij die de allerbeste non-fictie (-based)
graphic novels opspoort en uitgeeft. Graphic novels van grote urgentie,
schoonheid en impact.
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