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‘Monique Roffey is een avontuurlijke schrijfster en De meermin
van Black Conch stelt niet teleur. Het verhaal, gesitueerd in
1976 op het denkbeeldige eiland Black Conch, is een
obsederende, originele en gedenkwaardige vertelling over
Aycayia, een meermin uit de oudheid die gevangen werd
genomen en verbannen naar zee. Als ze eenmaal in handen
van Amerikaanse sportvissers is gevallen, wordt ze gered door
een vriendelijke visser, die haar onderdak biedt. Langzaam
raakt ze haar staart kwijt, schudt haar schubben af en
ondergaat de metamorfose terug naar wie ze ooit was: een
inheemse indianenvrouw, die vanwege haar schoonheid door
andere vrouwen werd verstoten. Deze roman zit vol
betekenislagen: over vrouw-zijn, vervreemding, mannelijkheid,
de schadelijke behandeling van vrouwen en de rivaliteit
tussen vrouwen onderling, maar ook over liefde,
barmhartigheid en de zoektocht naar een thuis.’
– Bernardine Evaristo, auteur van Meisje, vrouw, anders
‘Magie raakt vervlochten met realisme in dit bitterzoete
verhaal over een meermin die probeert aan de zee te
ontsnappen […] Wat deze roman laat zinderen, is de manier
waarop Roffey deze mythische uitgangspunten opdist aan
de hand van messcherpe details uit de werkelijkheid […]
Uiteindelijk is dit het archetypische verhaal over een
buitenstaander, wiens komst de gemeenschap
een spiegel voorhoudt.’
– The Observer
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MONIQUE ROFFEY

DE MEERMIN VAN BLACK CONCH
‘Deze roman van de op Trinidad geboren Monique Roffey is
een treffend staaltje magisch realisme uit de Cariben.
Op een ochtend in 1976 ontmoet een visser een meermin...
Sensueel, betoverend, maar zonder uit de bocht te vliegen
weet Roffeys vertelling een mythisch wezen naar een
moderne wereld te transporteren – een verbluffende prestatie.
Haar boek is wonderbaarlijk, maar dat geldt ook voor de
Antilliaanse achtergrond, waar de geschiedenis zwaarder in de
lucht hangt dan vochtigheid tijdens het orkaanseizoen.’
– The Sunday Times
‘De meermin van Black Conch vermengt Moby Dick en
De gedaanteverwisseling tot een meerstemmige bespiegeling
over raciale en seksuele identiteit.’
– Juryrapport Goldsmiths Prize

‘EEN WAARLIJK ORIGINEEL
VERHAAL,WAARIN MYTHES,
FEMINISME, HUMOR
EN SOCIAAL REALISME
BEHENDIG ZIJN VERWEVEN.’
– Daily Mail
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MONIQUE ROFFEY

DE MEERMIN VAN BLACK CONCH
‘Een waarlijk origineel verhaal, waarin
mythes, feminisme, humor en sociaal realisme
behendig zijn verweven.’ – Daily Mail

De meermin van Black Conch is een levendig, meeslepend verhaal over
liefde en vertrouwen, familie en vriendschap in een gemeenschap op
een Caribisch eiland – een wereld die memorabel tot leven wordt gewekt
in een roman die zich kan meten met De oude man en de zee en Liefde
in tijden van cholera.
Een visser alleen, zingend in zijn boot, weet een onverwachte zeebewoonster te lokken – Aycayia, een mooie jonge vrouw die gedoemd is als
zeemeermin te leven en al eeuwen in de oceaan rondzwemt. Als ze op
een dag de motor van Davids boot weer hoort en het schip volgt, raakt ze
in een hevig gevecht voor haar leven verzeild. Eenmaal gevangen door
Amerikaanse sportvissers, wordt ze op de kade opgehangen als trofee,
maar David redt haar en neemt haar mee naar huis. Langzaam en behoedzaam weet hij haar vertrouwen te winnen en verandert ze – met pijn
en moeite – weer in een vrouw. Maar jaloerse ogen houden hen in de
gaten...
Verweven met het liefdesverhaal van David en Aycayia, is er het verhaal
over juffrouw Arcadia Rain, een blanke grondbezitster die haar dove zoon
grootbrengt op een vervallen landgoed. Als haar jonge zoon vriendschap
sluit met Aycayia, eveneens een buitenstaander, komt een oude geliefde
van Arcadia terug op het eiland en tast zij voorzichtig af hoeveel liefde en
vertrouwen er nog is.

Monique Roffey (1965) is een in
Trinidad geboren Britse schrijver.
Haar roman The White Woman
on the Green Bicycle stond op de
shortlist voor de Orange Prize en
de Encore Award; haar roman
Archipelago won de OCM Bocas
Award for Caribbean Literature.
Naast romans schrijft Roffey
essays en literaire kritieken en
geeft ze les in Creative Writing aan
de universiteit van Manchester.

De meermin van Black Conch is een duister liefdesverhaal over een visser en een zeemeermin, gebaseerd op een oude legende, waarover de
jury van de Costa Award Best Novel of the Year zei dat het een ‘lyrische,
glorieuze roman van een meestervertelster’ is.

‘EEN IMPONERENDE
PRESTATIE.’ – The Sunday Times

© Marlon James

Niet je gangbare meermin. Geen gekam voor de spiegel, geen
haar als Lorelei. Geen kwestie van vangen en weer vrijlaten...’
– Margaret Atwood

Winnaar Costa Book of the Year Award,
shortlist Goldsmiths Prize, genomineerd
voor de Rathbones/Folio Award
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SARAH MOSS
ZOMERWATER

‘Moss lezen brengt die opmerking van John
Barth in herinnering dat de beste literatuur
tegelijk “toegankelijk en verbluffend
van kwaliteit” is.’ – The New York Times

Op de langste dag van de zomer zitten twaalf mensen met hun gezinnen
binnen opgesloten in hun huisjes op een verouderd Schots vakantiepark.
Door de eindeloze regen valt er weinig te doen, behalve door het raam
kijken naar de buren.
Een hardloopster rent alsof ze op de vlucht is; een gepensioneerd echtpaar denkt met weemoed terug aan reeds lang vertrokken eigenaren;
een tiener trotseert in zijn eentje in een kajak het ruwe water van het
loch. Allemaal gaan ze op in hun eigen wereld, maar gaandeweg worden
ze steeds alerter op de kleine gemeenschap die ze vormen. Eén huishouden in het bijzonder – een moeder en dochter met de verkeerde schoenen en zonder de juiste manieren – begint de aandacht van de rest te
trekken. De spanning loopt op en iedereen kijkt toe, zich onbewust van
het noodlot dat hun te wachten staat wanneer het donker eindelijk valt.

Sarah Moss is geboren in Glasgow
en studeerde in Oxford. Ze doceert
aan de universiteit van Warwick en
schreef eerder de romans Koude
aarde en Doorwaakte nachten.
Geestgrond werd genomineerd
voor de Women’s Prize for Fiction

Zomerwater is een overweldigend verhaal dat zich afspeelt in de Schotse
hooglanden, een verpletterende verkenning van het menselijk vermogen tot compassie én wreedheid.

en werd door onder andere The
Guardian, The Sunday Times en
de Times Literary Supplement

De natuur is een dominante kracht in deze meeslepende roman,
die een onuitwisbare indruk op de lezer maakt. Dit is een van
haar beste en tegelijkertijd meest toegankelijke romans, en zou Moss
de bredere bekendheid moeten geven die ze verdient.’ – John Boyne
in de Irish Times

uitgeroepen tot een van de beste
boeken van 2018.
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‘NIETS ONTKOMT AAN
HAAR ONDERHUIDSE HUMOR
EN BRILJANTE STIJL.’ – Jessie Burton,
auteur van Het huis aan de Gouden Bocht

© Sophie Davidson

‘Spanning opbouwen in een roman is een subtiele kunst, en Moss is
er een absolute meester in […] Zomerwater voelt als een trefzekere
weerspiegeling van ons verwarde, angstige, dreigende heden.’
– The Scotsman

Beste Boek van het Jaar 2020 in The Times,
The Guardian en The Irish Times
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CARMEN LAFORET
DE NIEUWE VROUW

EEN BAANBREKENDE FEMINISTISCHE
ROMAN VOOR DE LEZERS VAN EDNA O’BRIEN
Spaanse klassieker voor het eerst in
Nederlandse vertaling

Spanje, jaren vijftig. Paulina besluit haar leven in eigen hand te nemen en
zich los te maken van alle mannen van wie ze afhankelijk is. Op haar dertigste besluit ze te scheiden van haar man, haar affaire met haar minnaar
te verbreken en een nieuw leven te beginnen in Madrid, als alleenstaande moeder met kind. Dankzij haar vastberadenheid en haar spirituele
zoektocht slaagt Paulina erin de vrijheid te vinden die haar in staat stelt
‘een nieuwe vrouw’ te worden.
Op drieëntwintigjarige leeftijd verblufte Carmen Laforet zowel de critici
als het lezerspubliek al met haar debuutroman Nada, die nu wereldwijd
als klassieker wordt beschouwd. Zij was haar tijd ver vooruit en vertelt in
De nieuwe vrouw over het leven van een vrouw die naar vrijheid smacht
in een wereld waarin die haar volledig wordt ontzegd.

Carmen Laforet (1921-2004) groeide
op in Gran Cranaria. Ze debuteerde
op haar drieëntwintigste met de
roman Nada, waarvoor ze de
Premio Nadal ontving. Laforet

Laforet doopte Andrea’s ontluisterende verhaal Nada (‘Niets’) en
dat was een symboliekzwangere titel toen de roman in 1945 verscheen: zó stond Spanje er na de oorlog voor. 75 jaar later blijft Nada
overeind als een intrigerende ontwikkelingsroman die zich afspeelt
in een wereld waarin mannen een grote bek en losse handjes hebben
en vrouwen er zijn voor het echte werk.’ – Maarten Steenmeijer in de
Volkskrant over Nada
‘Carmen Laforet vertelt het verhaal met een proza dat varieert van
ijskoud tot vlammend, waarin wat wordt verzwegen belangrijker is
dan wat wordt gezegd, en waardoor de lezer wordt gevangen in een
onbeschrijflijke beklemming, van het begin tot het eind van de
roman.’ – Mario Vargas Llosa

bereikte met Nada een cultstatus
onder verschillende generaties,
te vergelijken met die van De
avonden in Nederland. Hoewel ze
vanaf de jaren zeventig steeds
meer afstand nam van de literaire
wereld, werd ze begin deze eeuw
internationaal herontdekt.

Premio Menorca de Novela

© Premio Nadal

Premio Nacional de Literatura
Verschijnt 6 september,
de honderdste geboortedag van
Carmen Laforet

• Promotie i.s.m. Schwob
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AYESHA HARRUNA ATTAH
HET DIEPE BLAUW

‘Een schitterend verhaal, geweven rond twee
even schitterende jonge vrouwen. Prachtig!’
– Ama Ata Aidoo, schrijfster van Keuzes
Na een brute roofoverval op hun dorp worden de tweelingzusjes Hassana
en Husseina van elkaar gescheiden. Hassana belandt na haar omzwervingen in Accra, aan de Goudkust van West-Afrika, waar ze haar plek
vindt in de grootstedelijke politiek. Husseina komt in Bahia, Brazilië,
terecht waar ze woont en werkt met een voodoopriesteres. In hun dromen
over het diepe blauw dat hen scheidt blijven ze met elkaar verbonden, en
de vraag is of het lot hen ooit weer samen zal brengen.
Ayesha Harruna Attah (1983)
In deze epische en ontroerende roman vol historische details neemt
Ayesha Harruna Attah de lezer mee naar een tijd van grote veranderingen in West-Afrika: de slavernij is afgeschaft, maar het kolonialisme doet
zijn intrede in de levens van twee moedige jonge vrouwen die de nieuwe
maatschappij vormgeven.

groeide op in Ghana als dochter
van twee journalisten. Ze studeerde
biochemie en journalistiek in de
Verenigde Staten, en woont
momenteel in Senegal. Zij wordt

Een sfeervol verhaal over zusterschap en identiteit dat je niet
loslaat.’ – The Irish Times

beschouwd als een van de belangrijkste jonge stemmen in de
Afrikaanse literatuur.

‘Als je je door Attahs intriges laat meeslepen, begrijp je beter waarom
Ghanezen hier liever niet over praten.’ – de Volkskrant over De honderd
waterputten van Salaga
‘Een mooi geschreven portret van het leven in pre-koloniaal Ghana
dat de verschillen benadrukt in religie, taal en status.’ – The Guardian
over De honderd waterputten van Salaga

Verschijnt op 1 juli 2021, Keti Koti

‘ATTAH IS EEN MEESTERLIJK
VERHALENVERTELLER.’
– THE SCOTSMAN

© Itunu Kuku

Tentoonstelling over slavernij in
het Rijksmuseum
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• Ayesha Harruna Attah is
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residence in Amsterdam
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interviews
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ZOMER 2021
* reeds aangeboden

MAART
Anita Brookner – Hotel du Lac*
Mia Kankimäki – De vrouwen aan wie
ik ‘s nachts denk*
APRIL
Anita Brookner – Een frisse start*
Maryse Condé – Tot het water stijgt*
Marlen Haushofer – De wand*
MEI
Claire Berest – Niets is zwart: Frida en Diego*
Burhan Sönmez – Labyrint*
JUNI
Miloe van Beek – Daar praten wij niet over*
Jennifer Saint – Ariadne*

SEPTEMBER
Carmen Laforet – De nieuwe vrouw
Monique Roffey – De meermin van
Black Conch
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AUGUSTUS
Rita Mae Brown – Rubyfruit Jungle*

Mia Kankimäki

JULI
Ayesha Harruna Attah – Het diepe blauw
Sarah Moss – Zomerwater

Mia Kankimäki
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