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Samenvatting Aan de kust van Long Island woont Simon, met zijn bescheiden
bibliothecarisinkomen probeert hij het hoofd boven water te houden.
Zijn ouders zijn overleden, zijn moeder verdronk in de zee waar hun
huis over uitkeek. Zijn zus is jaren geleden vertrokken. Simon ontdekt
dat de vrouwen in zijn familie vervloekt zijn. Allen sterven jong de
verdrinkingsdood. In een oud boek ontdekt hij de oorsprong van de
vloek en hij probeert zo zijn familiegeschiedenis te ontrafelen.

Details Aan de kust van Long Island woont Simon Watson, in een huis dat langzaam
van de kliffen dreigt te brokkelen. Het lukt hem nauwelijks om met zijn
bescheiden bibliothecarisinkomen het hoofd boven water te houden. Simons
ouders zijn overleden, zijn moeder verdronk in de zee waar hun huis over
uitkeek. Zijn zus vertrok jaren geleden om zich bij een reizend circus te
voegen.

Dan krijgt Simon een oud boek in handen – een logboek van de eigenaar van
een reizend festival, eind achttiende eeuw. Een antiquair heeft Simon het
boek toegestuurd, omdat het is gesigneerd met de naam van zijn
grootmoeder, Verona Bonn. Simon probeert zijn familiegeschiedenis hiermee
te ontrafelen, een familie waarin alle vrouwen op jonge leeftijd blijken te zijn
verdronken…

Over de auteur
Erika Swyler studeerde in New York, waar ze nog steeds woont. Ze
fotografeert, schrijft verhalen en toneelstukken en schreef met De roep van
de zee haar romandebuut.

De roep van de zee verschijnt 1 november

Titel: De roep van de zee | Auteur: Erika Swyler | Omvang: 416 pag. | Prijs:
€ 19,99 | ɪsʙɴ: 978 90 229 6063 9 | Verschijnt: 1 november 2016 | Ook
leverbaar als e-book |Prijs: € 13,99 | ɪsʙɴ: 978 90 449 7231 3 
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Citaten Je ruikt de zee als je dit leest… Een knap en spannend debuut, met
prachtige beschrijvingen. Je vliegt erdoorheen. 
— ENTERTAINMENT WEEKLY

Een magisch literair debuut… vol originele en onverwachte wonderen. 
— OPRAH.COM

Afbeeldingen

Over A.W. Bruna Fictie

A.W. Bruna Uitgevers is een van de grootste algemene boekenuitgeverijen
van Nederland. Sterke titels voor een breed publiek. Auteurs die door A.W.
Bruna Fictie worden uitgegeven zijn onder meer John Grisham, David
Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer en Jens
Lapidus.
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