gecrouwd,wat hun liefde onmogelijk

en op andereplaatsenin Rusland.in !.':

maakc ln Zwarte Zee ontmoet. zíj B oris

leger,een krankzinnigengestichr ::

opnieuw, dimaal in de haven van odessa,

naruurlijk op de datsja.Haarvricni.-:-;'

maar het aíspraakjeis van korte duur.

pelijke omgang met Sergejwekt her anEe-

Heel andersdan de verleidelijke fimer
Boris is de stuurman Sergej,die Roosals

niet goed wijs is. Dezevertelt inderdaad

ztln Liefie en zíjn eigendom beschouwt,

veel duistere verhalen,waar Roosheel

hoewel zehemkeer op keer afwijst.ln

nuchter op reageert, zoalsop ongeveer

plaats van eenpaar weken in Odessate blij-

alles.Toch komt het tot een noodlottige

ven, gaat Roosin haar eentje naar een

ontknoping in Gibraltar.

kuuroord op de Krim. Maar ook daar komt

en schetsenmaken, dtezelater
Sclwttevaer
uitwerkt tot eenÍoman. Inzoo5 verscheen
haar debuut Rusen onlangs werdzwarte
Zee gepabhceerd.
Beideboeken zljngeschrevenvanuit
het perspecdefvanRoosVerstraten,dieje
gerust als het alter ego van Fleur van der
Laankunt beschouwen.Roosis machinist
aan boord van eencontainerschip.Het is
ongewoon,een wouw aan boord. Maar niet
ongemakkelijk, althans niet voor Roos.Zij
is geen leidinggevende, maar wel afen toe
hoger in rang dan haar collega's.
Van der Laanbeschríjfthetleven en het
werk aan boord, maar ook het pierewaaien
in de havensteden.Daarnaastloopt de lieÊ
de voor al wat Russischis als een rode

ZwarteZeers geschrevenin ritmisch

dt

blijft in Hoeruoef enbezoektJaltaen
Feodosia.ook komt zeterechtin de voor-

Hoewel de roman niet die vorm heeft, leest

E

malige nucleaireonderzeebootbasis

het als een dagboeh waarin heel veel

Balaklava,uitgehakt in eenberg die

gebeurt. Het is aan de Lezeraítte maken

uitkomt inzee.De basisstond op geen

wat er echt gebeurd is en wat niet.
'Beweging
en verandering dat is leven!'

T
sF
q

bruik geen argwaanwekte. Je reinsteJ ames

zegt Roosover het zeevarcndbesaan.
- Fleurvander Laan,Zwartezee,Uitgeverij
Nijgh&Van Ditmar,Amsterdam2oo9,
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PresentatieWit-Ruslondvan
GeertGrootKoerkamp

De presentatie van de nieuwste uitgave in
de Landenreeks van ICT-publishers vindt
plaats op wijdag 28 augustus van 17.OOtot
19.OOuur in boekhandel Pegasus. Geert
Groot Koerkamp zal ingaan op de jongste
ontwild<elingen in deze'laatste dictatuur
van Europa'. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

bt

m

oI

re

kl
-10

2(,
-Ni

Vt
-Lu
-w

Nev
-11

BoekhandelPegasus,gespecialiseerdin Slavistiek en Oost-Europakunde,brengt haar klanten
met een nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe
titels. Ook ontvangen zij uitnodigingen voor feestelijke boekpresentatiesin de winkel, of daarbuiten. Wílt u deze informatie onfvangen, stuur dan
een e-mail naar: winkel@pegasusboek.nl
Boekhandel Pegasus

zeeliedenvan diversenarionaliteitery onder
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op Boris, die haar Russischleert. Hij blijkt

32 o42oog prcspekt

in

la

dt

draaddoor het boek op de schepenwerken
wie veel Russen.In Ruswordt Roosverliefd

).
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n:

tijd om te schrijven.Mailen met vrienden
schrijven voor maritieme bladen als De

Ll:

beetjestoort ['hemelwater' voor regen).

vrouw vaaklang van huis en heeít dan alle
aan wal, haar dagboekbijhouden, verhalen

I

ptoza,met korte zínnenen helderebeel-

wat Roosen de anderepersonagesbeleefFleur van derLaan(tgziis als zeevarende

HoL

T-.-

den. waarin alleen de woordkeuzesoms een

Bond.
Nrcor,r DE BoER

TEI

zeuitmet de behandelendarts?Roosver-

cenuale',opdathet hoge elektriciteitsverEr{ woDKA

sA

S.tg..l haar conuoleren. Want wat spookt

enkelesovjetkaarten heette'stadstelefoonSmrrnolrE

noegenvan de kapitein,die vindt dat krgel

F
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