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Wahala

Nikki May

W A H A L A >> Wahala betekent onrust en de precieze betekenis hangt af van de context. Als

iemand ‘No wahala’ zegt, betekent dat ‘Ja’, of ‘Geen probleem’. Als iemand ‘Wahala dey o’ zegt,

is er iets aan de hand.
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Ronke, Boo en Simi zijn vriendinnen van Engels-Nigeriaanse a� omst en wonen in Londen.

Ronke wil dolgraag de ware vinden en denkt dat Kayode dat is. Haar vriendinnen vinden hem

echter maar een loser, een van haar vele, vage Nigeriaanse vriendjes. Boo lijkt alles te hebben

wat Ronke begeert – een lieve echtgenoot en een leuk kind. Maar ze heeft het gevoel dat het

plaatje niet compleet is. Simi leidt het perfecte leventje, maar toch is ze stiekem bang om door

de mand te vallen. Haar man denkt dat ze klaar zijn voor een baby, maar zij is dat niet.

Wanneer de charismatische Isobel bij het vriendinnengroepje komt, lijkt ze het beste in

iedereen boven te brengen. Maar hoe meer ze zich bemoeit met het leven van de drie vrouwen,

hoe meer chaos ze veroorzaakt, en de hechte vriendschap tussen Ronke, Boo en Simi begint

barsten te vertonen… Een komische kijk op vriendschap, met een duister randje. Wahala is een

onvergetelijke debuutroman.

Wahala is een plotgedreven roman van nu die leest als een tv-serie.

Nikki May werd geboren in Bristol, Engeland, en groeide op in Lagos, Nigeria. Na een

afgebroken studie geneeskunde ging ze de reclamewereld in en was directeur van een

reclamebureau. Het idee voor Wahala werd geboren tijdens een lunch met haar vriendinnen.

Nikki woont nu met haar echtgenoot in Dorset.

Een fascinerende, humoristische en genuanceerde kijk op identiteit en
vrouwenvriendschap.
— The Guardian

Heeft alle ingrediënten voor een moderne kaskraker.
— Vogue

Razendsnel en vol geestige dialogen. Het boek verkent de diepte en
complexiteit van vriendschappen tussen vrouwen.
— The Independent

Een pakkende mix van vriendschap, donkere humor en moord – vlijmscherp.
— Sunday Express



Verrassend, leuk, grappig: de personages houden je hooked tot aan de laatste
pagina.
— BBC 4 Editor's Pick

Al enthousiaste reacties op Goodreads!

‘Wanneer je eenmaal met Wahala begint, weet je niet hoe snel je de pagina’s moet omslaan!’ - 5

sterren

‘Het gaat over Nigeriaanse cultuur en huidskleur, maar bovenal over vriendschap. Wat gebeurt

er als er geen vertrouwen meer is?’ - 5 sterren
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