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Met De vlieger keert Laetitia Colombani terug naar de Indiase wereld van De vlecht, in een

krachtig coming-of-ageverhaal en een schitterend portret van sisterhood, met een sterke,

universele boodschap. De vlieger gaat verder waar De vlecht eindigde, maar is uitstekend los te

lezen.

In De vlieger van Laetitia Colombani wordt het lot van een jonge Franse vrouw voorgoed

vervlochten met dat van een Indiaas meisje. Nadat haar leven een tragische wending heeft

genomen besluit Léna, een jonge Franse vrouw, in retraite te gaan in India. Dagelijks zwemt ze

in de Indische Oceaan en ziet ze op het strand een meisje vliegeren. Door ingrijpen van dat

meisje wordt Léna gered als ze op een ochtend door de zee wordt meegesleurd.
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'Een dappere roman over vrouwenemancipatie door middel van onderwijs.
Misleidend eenvoudig geschreven, maar de boodschap maakt indruk. Een
boek om in de zon op vakantie te lezen.’ 
— Le Figaro 

Als ze het meisje, Lalita, wil bedanken, komt ze erachter dat ze wordt uitgebuit in een

restaurant. Ze is nooit naar school gegaan en verbergt zich achter een muur van stilte. Wat

schuilt er achter haar zwijgen? Léna trekt zich Lalita’s lot aan. Ze probeert te ontraadselen wat

er is gebeurd terwijl ze haar leert lezen en schrijven. Lalita blijkt een snelle leerling, en Léna zet

alles op alles om haar te onderwijzen, ondanks de vele obstakels. Zo begint een bijzonder

avontuur vol hoop en woede, wilskracht tegenover traditie, en komt Léna’s droom uit om

kansen op levensveranderend onderwijs te bieden.

‘Een krachtige, nieuwe ode aan de solidariteit van vrouwen. Een roman die
wederom raakt.’ 
— Marie Claire

Laetitia Colombani is scenarioschrijver en producent. Ook schrijft ze voor theater. Haar

debuut, De vlecht, werd een internationaal succes en wordt inmiddels verfilmd. Dit is haar

derde roman, een vervolg op De vlecht, maar als stand-alone te lezen.
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