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OMSCHRIJVING

De roman 'Keerzijde' van de zeer succesvolle Portugese auteur Dulce Maria Cardoso, die in 2009 met
'Violeta en de engelen' in Nederland lovende recensies kreeg, is een elegant en boeiend portret van de
gevoeligheden van communicatie en macht. Keerzijde is opnieuw het bewijs dat deze schrijfster tot de
literaire top van Portugal, en ver daarbuiten, behoort. Harrie Lemmens staat garant voor een mooie en
subtiele vertaling.Op het eerste gezicht gaat deze roman over Alice, een rijke vrouw die vereenzaamt in
een riante woning en een ongelukkig huwelijk. Maar het verhaal wordt al snel als een estafettestokje
doorgegeven aan haar man Afonso. Hij is net in een ingewikkelde ontmoeting beland met zijn minnares
Sofía. Hij is een machtig man, dat weet hij. Maar zij heeft ook macht: over hem. Deze verhalen maken
plaats voor die van de kinderen Manuel en Clara, beiden niet geslaagd in het leven zoals van hen werd
verwacht. Ook zij hebben eigen versies van het familieverhaal. En het verhaal van het dienstmeisje
Elisaveta leert ons dat zij zelf een zeer innige relatie onderhoudt met een van de gezinsleden. Door deze
bijzondere en vloeiende vertelvorm krijgt 'Keerzijde' een diepgang die op verrassende en verhelderende
wijze inzicht geeft in de verhoudingen binnen een gezin. De pers over Violeta en de engelen:Haar stijl is
zinderend (...) een schitterende roman die je, net als de mooiste muziek, steeds weer in vervoering brengt.
(De Standaard)Een prachtige roman. (NRC Handelsblad)Violeta's toon is onverwisselbaar de hare, met
een prachtig oog voor details. (Trouw)Ieder woord is weloverwogen en de taal klinkt als muziek. Ook in
vertaling. (De Volkskrant)Betoverend vertelprocedé. (Het Parool)
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Het lijkt bijna een trend te zijn: op reis naar Thailand. Het toerisme is goed voor de Thaise economie, maar
helaas kent het ook een keerzijde.

Ik vond dit een leuk boek, met een aantal momenten die je raken. Zoals de armoede in 1891, waarin zoveel
mensen toen hebben geleefd. De levens van Berber

De keerzijde. 'De beste thrillerschrijver van allemaal.' Algemeen Dagblad Harry Bosch is de nieuwste
privédetective van Californië. Hij maakt geen reclame ...
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