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NIEUWS VAN
Nieuwe Tribuson is uit | Borrel bij KLIN | Ben je al abonnee?

Wist je dat...
… KLIN gaat verhuizen. Vanaf half
februari zitten wij op ons nieuwe
adres
Rietlandpark 15
1019 DR Amsterdam
… wij vanaf volgend jaar zes
nieuwsbrieven per jaar zullen
uitgeven

In de volgende nummers

✦

Meer over de plannen voor
2020

✦

Vaste rubrieken
✦

Voor jou gelezen

✦

Hoe is het met…

✦

Van Stichting 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
volg ons op www.kl-in.eu en
Twitter

Acht nummers per jaar

De diepere kant van de baai,
een kerstverhaal anders
De derde zaak van rechercheur
Banić, die weg is bij de politie en
voor zichzelf is begonnen, speelt
zich af in december 1990, vlak voor
de oorlog in Kroatië. Het is een
kerstverhaal op zijn Tribusons met
daarin alle ingrediënten van zijn
beste misdaadproza: een plot met
onverwachte wendingen, de nodige
afleidingen en dwaalsporen, de
slechtgehumeurde rechercheur, zijn
privéproblemen en zijn liefde voor
jazz.
Verhaal in het kort: in een stormachtige nacht zinkt een luxe zeiljacht in de Adriatische zee waarbij
een Duits toeristenechtpaar omkomt. Ruim een jaar later wordt
privédetective Banić onder valse voorwendselen ingehuurd om
de verongelukte vrouw op te sporen. Wie was zij en welke rol
speelde zij in het zakelijke imperium van haar man, een
diamantenhandelaar uit Hamburg? Nikola Banić zoekt het uit.
Zijn speurtocht brengt hem meermaals naar het anders zo
paradijselijke eiland Lošinj waar hij in het gure decemberweer
de alsmaar ingewikkelder wordende puzzel probeert op te
lossen. Want hoe anders had deze eenzame jazzliefhebber de
kerstdagen moeten doorbrengen? Hier kun je verder lezen over
het boek dat inmiddels overal verkrijgbaar is. Ook in de
webshop van KLIN.
Goran Tribuson: De diepere kant van de baai, de derde zaak
van rechercheur Banić
Vertaling: Sanja Kregar
Redactie: Enrico Versteegh
Omslagontwerp: Alira Hrabar-Oremović
284 bladzijden, ISBN 978-94-92160-16-4
Prijs: € 24,50
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Kerstborrel voor abonnees
In 2015-19 verschenen
✦

Marinko Koščec: Een centimeter
vanaf het geluk*

✦

Miro Gavran: Kafka’s vriend*

✦

Anđelko Vuletić: Wraak*

✦

Serie Goran Tribuson:

✦

✦

✦

✦

De fanclub*

✦

Andermans zaken (misdaad)

✦

Het grijze gebied (misdaad)

✦

De diepere kant van de baai
(misdaad)

✦

Het huis waar de duivel
woont

Ludwig Bauer: De partituur voor
De toverfluit
Julijana Matanović, Anka Dorić:
Ze denken dat we nog klein
zijn**
Tomica Šćavina: De idealist

✦

Damir Lacković, Trpimir Vedriš:
Het druppeltje en de steen**

✦

Ivica Prtenjača: Het is goed, het is
mooi & De berg

✦

✦

Ludwig Bauer, Marsela
Hajdinjak: Nuru n’zuri of Leeuw
komt terug naar huis **
(kinderboek)
Miro Gavran: Tomislav verlaat
Zagreb (e-book)

Verkrijgbaar in de webshop van KLIN
en bij de boekhandel.
* ook beschikbaar als e-boek
** kinderboeken hebben nu een eigen
webshop

Acht nummers per jaar

Begin volgend jaar gaat KLIN verhuizen naar een andere plek in
Amsterdam. Dat wilden wij niet laten gebeuren zonder een
feestelijke afscheid van deze locatie. In een kleine kring van onze
meest trouwe vrienden, leden/abonnees en medewerkers die
op de regenachtige vrijdag de 13e naar ons kwamen, blikten wij
informeel terug en vooruit, wisselden ideeën uit en namen het
nieuwe boek door. Want, zoals je weet: onze abonnees worden
altijd als eersten op de hoogte gebracht van het nieuws.

Wil je ook abonnee van KLIN worden? Het kan al vanaf € 25 per
jaar, zie hier de mogelijkheden. Maak het gekozen bedrag over
op NL64ABNA 0462 7243 28 t.n.v. Stichting KLIN o.v.v.
Abonnement 2020 en ontvang meteen je welkomstcadeau!

Van Stichting KLIN
Wisseling in het bestuur:
onze penningmeester van
het eerste uur, Felicia
Greven, gaf eerder dit jaar
aan dat ze haar bestuursfunctie wil neerleggen om
meer tijd voor haar jonge
gezin en haar volle baan
over te houden. Wij begrijpen haar keuze en
danken haar voor de inzet in de afgelopen jaren.
Gelukkig hebben wij een waardige opvolger gevonden: de
enthousiaste vriend van KLIN Raphie Hayat. Hij zal zich in een van de
komende nieuwsbrieven nader voorstellen.
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen!
Tot spoedig met een special uit Kroatië.
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