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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
Dan weet je wel hoe het zit : (Harakiri op zÐn Balkans) / Tajana Obradoviý ; vertaling [uit het Kroatisch]
Sanja Kregar ; redactie Alexander Ziegler. - Amsterdam : KLIN, 2020. - 217 pagina's : illustraties ; 21 cm.
Veronica Babic is een journaliste in Zagreb. Wanneer ze op zoek is naar een nieuwe uitdaging, vraagt een
neef haar om bij zijn verzekeringsmaatschappij te komen werken als schade-expert. Vol goede moed begint
ze aan haar nieuwe baan en in het begin oogst ze veel lof van haar leidinggevende. Al spoedig echter begint
het te rommelen in de hogere kaders en zonder dat ze weet waarom komt Veronica in het verdomhoekje
terecht. Haar baas begint haar te koeioneren, ze wordt onder druk gezet om een aparte verzekering af te
sluiten en haar collega's lopen in een grote boog om haar heen. Dit alles leidt tot psychische en fysieke
problemen, maar Veronica weigert de handdoek in de ring te gooien. De pesterij op de werkvloer neemt in
deze beklemmende roman bijna Kafkaïaanse proporties aan. De plot leidt niet helemaal tot een climax, maar
Veronica's problematiek is verder navoelbaar genoeg. Merkwaardig is dat er af en toe binnen één zin wordt
geschakeld tussen de verleden en de tegenwoordige tijd, zonder dat duidelijk wordt of de schrijver of de
vertaler daarvoor verantwoordelijk is. De auteur (1971) is een Kroatische schrijfster, journaliste en uitgeefster
en voormalig tophardloopster.
Recensent: C.C. Oliemans
Bestelnummer: 2020381434
groet,

NBD Biblion
Afd. Redactie / BU Data
E mi@nbdbiblion.nl
T (079) 344 0156
©copyright Stichting NBD Biblion. Dit is een auteursrechtelijk beschermd product en valt onder de Algemene
Voorwaarden van NBD Biblion.
Huygensstraat 1, 2721 LT Zoetermeer Postbus 7454, 2701 AL Zoetermeer www.nbdbiblion.nl T (079) 3440 344
ABN-AMRO Bank IBAN NL22 ABNA 0416 7127 46 BIC ABNANL2A
Rabobank IBAN NL73 RABO 0155 1964 13 BIC RABONL2U KvK 41150213 BTW NL81/0459462B01

