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Online en onder de radar
In 2015-20 bij KLIN
verschenen
✦

✦

Van Goran Tribuson:
✦

De fanclub*

✦

Het huis waar de duivel woont

✦

Andermans zaken

✦

Het grijze gebied

✦

De diepere kant van de baai

Van Miro Gavran:
✦

Kafka’s vriend*

✦

Tomislav verlaat Zagreb*

✦

4 verhalen en 1 toneelstuk

Ruim een jaar nadat meerdere rampen zich hebben
voltrokken, zijn we er nog niet. Het leven onder de Coronamaatregelen kan op dit moment zelfs met veel fantasie niet
normaal genoemd worden en de schade van vele aardbevingen in Kroatië is nog niet hersteld. Sterker nog, de
grond trilt er regelmatig na en niemand lijkt op te kijken van
de sterkte rond 3,5. Over het nieuwe normaal gesproken.
Wat betekenen de veranderingen in beide landen voor Uitgeverij KLIN, die bij uitstek is gericht op culturele uitwisseling tussen Nederland en Kroatië? Het zal niemand zijn ontgaan dat wij voorlopig een pas op de plaats maken. Wij
nemen een pauze voor bezinning en denken na over hoe
wij onze activiteiten het beste kunnen inrichten voor de
toekomst. Een ding is zeker: voor de zomer komen wij in het
echt niet bij elkaar. De aandacht verschuift steeds meer online. Een websitevernieuwing ligt voor de hand en daar
denken wij nu over na.

Nieuwe recensies

✦

✦
✦

✦
✦

✦

Marinko Koščec: Een centimeter
vanaf het geluk*
Anđelko Vuletić: Wraak*
Ludwig Bauer: De partituur voor
De toverfluit
Tomica Šćavina: De idealist
Ivica Prtenjača: Het is goed, het
is mooi & De berg
Tajana Obradović: Dan weet je
wel hoe het zit

* ook beschikbaar als e-boek

Vier nummers per jaar

Gelukkig gaan sommige goede zaken gewoon door. Zo
hebben we een aantal mooie nieuwe recensies ontvangen
voor onze uitgaven in 2020.
Roman Dan weet je wel hoe het
zit van de schrijfster, journaliste
en uitgeefster Tajana Obradović
is een psychologische thriller
over het pesten op kantoor.
‘Knap werk, goed geschreven’
stelt Marianne Janssen van
boekblog Leeskost (klik op de
rode tekst voor de link naar de
volledige recensie).
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De recensent van NBD Biblion schrijft dat ‘de pesterij op de
werkvloer in deze beklemmende roman bijna Kafkaïaanse
proporties aanneemt.’

Julijana Matanović, Anka Dorić:
Ze denken dat we nog klein zijn
Damir Lacković, Trpimir Vedriš:
Het druppeltje en de steen

vier
en

een

Miro Gavran

✦

‘Selectie uit het werk van
een briljante Kroaat’ kopt
Marianne Janssen op de
site van de reeds genoemde boekenblog Leeskost
over het boek Vier verhalen en een toneelstuk
van Miro Gavran. ‘Een mooi
verzorgde uitgave, subtiel
geïllustreerd,’ staat verderop. Ook de recensent van
NBD Biblion (hier) had oog
voor de bijzondere vormgeving van het boek.

Ludwig Bauer, Marsela Hajdinjak:
✦

Nuru n’Zuri of Leeuw komt
terug naar huis

✦

Malle Jantje

Alle boeken zijn verkrijgbaar in de webshop van KLIN en bij de boekhandel.
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Vier nummers per jaar

Het heerlijke kinderboek
Malle Jantje van Ludwig
Bauer en Marsela Hajdinjak viel in de smaak bij
de recensent van NBD
Biblion. Hij schrijft over
‘prachtige sfeervolle gedetailleerde illustraties’
en ‘een verhaal met een
open einde in een mooi
vormgegeven boek’ (hier).

Sla je slag!
Vanaf mei beginnen we met een nieuwe ronde aanbiedingen.
Een deel van onze boekenvoorraad wordt zeer aantrekkelijk
geprijsd. De twee voortreffelijke cultromans van Goran Tribuson,
De fanclub en Het huis waar de duivel woont zijn voortaan voor
een habbekrats te koop. Ook de sublieme dystopie Een centimeter vanaf het geluk van Marinko Koščec wordt stevig
afgeprijst. De genoemde titels kosten vanaf 1 mei slechts € 5,00
per exemplaar. De eerste twee maanden rekenen wij bovendien
geen verzendkosten.
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