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1
OMSCHRIJVING
'Hoe heet je?' Gewone woorden, maar ze klinken donker. Ik moet uitkijken.'Hoe heet je?'Dochter, denk ik
bij mezelf. Dochter, natuurlijk.De vrouw vraagt waar ik woon. In ons huis. Dat van vader en mij. Ze wil
nog meer horen. Wanneer ik geboren ben. Een hele tijd geleden. Toen de tuin nog vol medicijnbloemen
stond. Met de blaadjes verzorgde ik de cavia's. Elke dag op hetzelfde uur. Dat doe ik nu niet meer.Ze
vraagt wat er gebeurd is en waarom. Ik kijk naar mijn laarzen. Ik wil ze uitdoen en aan mijn voeten
krabben, maar ik weet niet hoe, met die zakken rond mijn handen.Het is een raadsel voor Dochter waarom
zij aan een kruisverhoor van de politie onderworpen wordt. Langzaam beginnen we te begrijpen dat de
jonge vrouw iets verschrikkelijks heeft gedaan. Scène na scène, beeld na beeld sluipt het ware verhaal
binnen in de verhoorkamer van de inspecteurs.Dochter is een ogenschijnlijk onschuldige psychologische
roman, maar ongenadig voert het verhaal de lezer de diepte in.Lenny Peeters (1975) is een prijswinnend
schrijfster van korte verhalen uit Antwerpen. In 2008 won ze met 'Familiegevoel' de Flits Fictie-wedstrijd
van Club Propaganda, en in 2010 met 'Nanoseconde' de verhalenwedstrijd van Uitgeverij Contact.
Dochter is haar debuutroman.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
Nederlands: ·(familie) een vrouwelijk kind··↑ Chronologisch Woordenboek, Nicoline van der Sijs
Dochter (paperback). Als Yasmin met haar tienjarige dove dochter Ruby haar man Matt achternareist, die
in de bevroren wildernis van Alaska een natuurfilm ...
De opmerkelijkste krant van Nederland - Vader sekst per ongeluk met zijn dochter
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