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Wist je dat...
... alle boeken van KLIN nu ook
in de Nederlandse
bibliotheken geleend kunnen
worden?
... alle boeken van KLIN
binnenkort ook bij Het centraal
boekhuis liggen?
... er maar liefst vijf nieuwe
recensies van onze romans zijn
verschenen? Blader op onze
website vanaf hier en lees ze
allemaal.
... wij mensen nodig hebben
die in de back-office helpen?
Meld je aan via info@kl-in.eu of
bel op een van de
telefoonnummers hieronder!

Volgende keer
✦

✦

Een terugblik op de
boekpresentatie
Meer mensen achter KLIN

Contact
Sanja Kregar
Uitgeverij KLIN, Kroatische
Literatuur In Nederland
info@kl-in.eu
Westerdoksdijk 477
1013 BX Amsterdam
telefoon 020-7740799
mobiel 06-13842120

Verschijnt acht keer per jaar

Het huis waar de duivel woont
In de nieuwe roman van Goran
Tribuson, die eind volgende maand
in Nederland verschijnt, lopen de
rauwe werkelijkheid van de Kroatische provincie en de symboliek van
het bovennatuurlijke door elkaar.
Het verhaal van de straat speelt zich
af in de verpauperde buitenwijk De
Gasfabriek waar de tijd stilstaat en
niets is wat het lijkt. De duivel doemt
steeds weer op, net als de geheimzinnige rode rechterarm zonder
lichaam. Het mag allemaal wel
absurdistisch zijn en op fantasie lijken, voor alles wat er
gebeurt is een aardse verklaring voorhanden. Tribuson is
hier op zijn best.
Terwijl er nog ijverig wordt gewerkt aan de omslag van het
boek kun je hier alvast een eerste indruk krijgen.
‘Ik ben hier vanwege een grote
business die deze wijk weer zal
doen opleven... het gaat om een
business met een omzet van vele
miljoenen...’
‘Miljoenen hebben in deze buitenwijk nooit bestaan. En als er al iets
was, is het al lang omgezet in iets
anders. En verdwenen in de zakken
van die dokter Zwartjes van je...’
merkt Professor op. Maar Cimbo laat
de bitse opmerking voor wat zij is en luistert aandachtig
naar het verhaal van zijn vriend. Misschien is hij de
plaatselijke dommerd, maar het woord ‘miljoen’ gonst in
zijn hoofd, begeleid door mooie klanken. Want waar er
miljoenen voor de anderen zijn, is er vast wel een
honderdje voor hem!
Foto’s KLIN

Teksten: Sanja Kregar
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Verwacht in 2016
✦

✦

✦

✦

Meer boeken, minder
nieuwsbrieven
Goran Tribuson: Het huis waar
de duivel woont (’s lands beste
absurdistisch proza)
Ludwig Bauer: De partituur
voor De toverfluit (klassieker uit
de vluchtelingenliteratuur)
Julijana Matanović, Anka Dorić:
Ze denken dat we nog klein zijn
(de bekroonde jeugdroman)

✦

Anđelko Vuletić: Wraak, e-boek

✦

blogs, recensies, reacties

september 2016

Zoals wij al van hem gewend zijn, haalt Tribuson zijn personages uit de kringen van hopeloze pechvogels aan de
bodem van de samenleving. Zijn proza is wrang en volstrekt
non-sentimenteel en toch maakt hij het invoelbaar dat elk
leven zijn warme en humoristische kanten heeft, inspireert
en de moeite waard is. Kijk hier voor meer fragmenten.

Boekpresentatie
Ook deze keer hebben we een prachtige plek gevonden
om ons nieuw boek te presenteren. Onze gastvrouw is
niemand minder dan Monique Burger, de eigenaresse van
De Nieuwe Boekhandel in Amsterdam. Monique was de
Boekverkoper van het jaar 2010. Toen was ze nog werkzaam
bij Island Bookstore in de Westerstraat. In hetzelfde jaar
begon ze met haar eigen boekhandel die meteen werd
gekozen tot één-na-beste Boekhandel van het jaar 2011.
Monique was ook een vast DWDD-boekpanellid in 2012
-2014.
Wat KLIN betreft: het team van De Nieuwe Boekhandel was
de topverkoper onder Amsterdamse boekhandels van ons
eerste boek, De fanclub, eveneens uit de pen van Goran
Tribuson.
Wij verwelkomen je graag

In 2016 gepubliceerd

vrijdag 28 oktober a.s. van 17-18.30 uur
in De Nieuwe Boekhandel
Bos en Lommerweg 227, 1055 DT Amsterdam

Goran Tribuson: De fanclub,
gedrukte heruitgave

Binnenkort meer informatie over het programma (klik op
deze verrassende link!)

✦

✦

✦

Goran Tribuson: Andermans
zaken (misdaadroman),
heruitgave
Goran Tribuson: Het grijze
gebied (misdaadroman),
heruitgave

verkrijgbaar in de webshop van
KLIN en bij de betere boekhandel

Verschijnt acht keer per jaar
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