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‘Het idee van eindeloze mogelijkheden, van nieuwe 
wegen inslaan, van nieuwe levens leiden, van een 

heel andere wereld die op de een of andere manier 
voor ons beschikbaar is, is precies wat we nodig 

hebben in deze moeilijke tijden’ 
The New York Times

Nora wordt overweldigd door het gevoel dat ze in 
haar leven verkeerde keuzes heeft gemaakt, en ieder-
een teleurstelt. Wanneer ze in de Middernacht-
bibliotheek terechtkomt, een plek tussen leven en 
dood, krijgt ze de kans om te zien op welke vele 
manieren haar leven anders had kunnen verlopen. 
Elk boek dat ze openslaat neemt haar mee naar een 
ander leven: waarin ze Olympisch zwemkampioen 
is, wél bij haar ex is gebleven of haar droom om 
gletsjeronderzoeker te worden daadwerkelijk heeft 
waargemaakt. In elk bestaan probeert ze haar weg te 
vinden. Terwijl ze door de Middernachtbibliotheek 
struint moet ze de ultieme vraag onder ogen komen: 
wat maakt het leven de moeite waard?

Middernachtbibiliotheek is een betoverende en hart-
verwarmende roman die toont dat er altijd nog an-
dere mogelijkheden zijn als je het somber inziet. Een 
ode aan het leven, ook als dat gebreken vertoont.

‘Matt Haig is de koning van de empathie’ 
Jameela Jamil

‘Vol warmte en humor’ 
The Sunday Times

‘Een betoverend boek’ 
Dolly Parton

‘Zelfhulp in romanvorm’
Susan Smit

‘Doet je stilstaan bij je eigen keuzes 
en de gevolgen ervan’ 

Leen Dendievel

Matt Haig (1975) is zeer 
veelzijdig: hij schrijft 
romans, kinderboeken, 
non-fictie en filmscenario’s. 
In 2015 verscheen bij 
Lebowski het autobio-
grafische Redenen om te 
blijven leven, waarin Haig 
openhartig spreekt over 
zijn depressie. 
Haigs werk wordt gepubli-
ceerd in meer dan dertig 
landen en hij heeft wereld-
wijd ruim drie miljoen 
boeken verkocht.
Middernachtbibliotheek 
stond wekenlang in de The 
Sunday Times- en The New 
York Times-bestsellerlijst en 
won in 2020 de Goodreads 
Choice Award for Fiction.
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‘Het idee van eindeloze mogelijkheden, van nieuwe 
wegen inslaan, van nieuwe levens leiden, van een 

heel andere wereld die op de een of andere manier 
voor ons beschikbaar is, is precies wat we nodig 

hebben in deze moeilijke tijden’ 
The New York Times

Nora wordt overweldigd door het gevoel dat ze in 
haar leven verkeerde keuzes heeft gemaakt, en ieder-
een teleurstelt. Wanneer ze in de Middernacht-
bibliotheek terechtkomt, een plek tussen leven en 
dood, krijgt ze de kans om te zien op welke vele 
manieren haar leven anders had kunnen verlopen. 
Elk boek dat ze openslaat neemt haar mee naar een 
ander leven: waarin ze Olympisch zwemkampioen 
is, wél bij haar ex is gebleven of haar droom om 
gletsjeronderzoeker te worden daadwerkelijk heeft 
waargemaakt. In elk bestaan probeert ze haar weg te 
vinden. Terwijl ze door de Middernachtbibliotheek 
struint moet ze de ultieme vraag onder ogen komen: 
wat maakt het leven de moeite waard?

Middernachtbibiliotheek is een betoverende en hart-
verwarmende roman die toont dat er altijd nog an-
dere mogelijkheden zijn als je het somber inziet. Een 
ode aan het leven, ook als dat gebreken vertoont.

‘Matt Haig is de koning van de empathie’ 
Jameela Jamil

‘Vol warmte en humor’ 
The Sunday Times

‘Een betoverend boek’ 
Dolly Parton

‘Zelfhulp in romanvorm’
Susan Smit

‘Doet je stilstaan bij je eigen keuzes 
en de gevolgen ervan’ 

Leen Dendievel

Matt Haig (1975) is zeer 
veelzijdig: hij schrijft 
romans, kinderboeken, 
non-fictie en filmscenario’s. 
In 2015 verscheen bij 
Lebowski het autobio-
grafische Redenen om te 
blijven leven, waarin Haig 
openhartig spreekt over 
zijn depressie. 
Haigs werk wordt gepubli-
ceerd in meer dan dertig 
landen en hij heeft wereld-
wijd ruim drie miljoen 
boeken verkocht.
Middernachtbibliotheek 
stond wekenlang in de The 
Sunday Times- en The New 
York Times-bestsellerlijst en 
won in 2020 de Goodreads 
Choice Award for Fiction.
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‘Het idee van eindeloze mogelijkheden, van nieuwe 
wegen inslaan, van nieuwe levens leiden, van een 

heel andere wereld die op de een of andere manier 
voor ons beschikbaar is, is precies wat we nodig 

hebben in deze moeilijke tijden’ 
The New York Times

Nora wordt overweldigd door het gevoel dat ze in 
haar leven verkeerde keuzes heeft gemaakt, en ieder-
een teleurstelt. Wanneer ze in de Middernacht-
bibliotheek terechtkomt, een plek tussen leven en 
dood, krijgt ze de kans om te zien op welke vele 
manieren haar leven anders had kunnen verlopen. 
Elk boek dat ze openslaat neemt haar mee naar een 
ander leven: waarin ze Olympisch zwemkampioen 
is, wél bij haar ex is gebleven of haar droom om 
gletsjeronderzoeker te worden daadwerkelijk heeft 
waargemaakt. In elk bestaan probeert ze haar weg te 
vinden. Terwijl ze door de Middernachtbibliotheek 
struint moet ze de ultieme vraag onder ogen komen: 
wat maakt het leven de moeite waard?

Middernachtbibiliotheek is een betoverende en hart-
verwarmende roman die toont dat er altijd nog an-
dere mogelijkheden zijn als je het somber inziet. Een 
ode aan het leven, ook als dat gebreken vertoont.

‘Matt Haig is de koning van de empathie’ 
Jameela Jamil

‘Vol warmte en humor’ 
The Sunday Times

‘Een betoverend boek’ 
Dolly Parton

‘Zelfhulp in romanvorm’
Susan Smit

‘Doet je stilstaan bij je eigen keuzes 
en de gevolgen ervan’ 

Leen Dendievel

Matt Haig (1975) is zeer 
veelzijdig: hij schrijft 
romans, kinderboeken, 
non-fictie en filmscenario’s. 
In 2015 verscheen bij 
Lebowski het autobio-
grafische Redenen om te 
blijven leven, waarin Haig 
openhartig spreekt over 
zijn depressie. 
Haigs werk wordt gepubli-
ceerd in meer dan dertig 
landen en hij heeft wereld-
wijd ruim drie miljoen 
boeken verkocht.
Middernachtbibliotheek 
stond wekenlang in de The 
Sunday Times- en The New 
York Times-bestsellerlijst en 
won in 2020 de Goodreads 
Choice Award for Fiction.
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‘Het idee van eindeloze mogelijkheden, van nieuwe wegen inslaan, 
van nieuwe levens leiden, van een heel andere wereld die op de  

een of andere manier voor ons beschikbaar is, is precies wat  
we nodig hebben in deze moeilijke tijden’

The New York Times

‘Doet je 
stilstaan bij je 

eigen keuzes en
de gevolgen 

ervan’
Leen Dendievel

‘Matt Haig is 
de koning van 
de empathie’
Jameela Jamil

‘Vol warmte en 
humor’

The Sunday Times

‘Een betoverend 
boek’

Dolly Parton

‘Zelfhulp in 
romanvorm’
Susan Smit
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