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Jolanda Ivonne Clément schreef een roman die
leest als een Netflix-serie. Desperate
housewifes meets Het diner van Herman Koch
17 augustus verschijnt Pleasant Valley

Een probleemgezin komt in een keurige buitenwijk van Chicago
te wonen. Een zinderende roman over collectieve schuld en
schaamte.
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FRAGMENT
Midden in de nacht ging de telefoon. Ik schrok er wakker van, kwam uit mijn
bed en liep beneden de hal in. Verbaasd nam ik de hoorn van de haak.
‘Hello?’ vroeg ik.

‘Karen, dit is John Reeves. Schrik niet, maar het huis van de Finches staat in
brand. Het is windstil dus we hebben besloten niets te doen. Hoor je me?
Niet de brandweer bellen. We laten het afbranden.’

‘Okay,’ zei ik.

‘Great, bel jij verder?’

‘Ja,’ zei ik.

Ik legde de telefoon neer, liep naar de deur en keek door het smalle raam dat
ernaast zat. De buikwurmen sprongen direct wakker toen ik het zag. Het huis
van de Finches stond in brand. Een rechte vuurkolom vlamde meters boven
het dak uit. Het rookte en knetterde als een gek.

Ik denk dat ik ook nog niet goed wakker was, want ik pakte de buurtlijst,
belde de Wilhites, de Wilsons en de Woolers en herhaalde nadat ze
opnamen precies wat John Reeves had gezegd. Dat ze geen brandweer
mochten bellen. En ja, ik zei ook dat ik Karen Vickerson heette omdat kleine
kinderen nu eenmaal in bed hoorden te liggen. Ik dacht niet dat iemand het
met z’n slaperige hoofd doorhad.

Over Pleasant Valley
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1973 Shannon ‘Kite’ Vickerson is een verlegen meisje van negen dat met haar ouders en zus

Margret in een groene buitenwijk van Chicago woont. Bij de Vickersons is alles ogenschijnlijk

perfect. Toch durft Kite alleen maar over straat met haar vlieger, waarachter ze zich kan

verschuilen. Dan komt er een probleemgezin met zeven kinderen in de wijk wonen: de Finches.

Ze zijn luid, maken rotzooi en de kinderen lopen in pyjama over straat. De buren steken de

koppen bij elkaar om het gezin zo snel mogelijk weg te werken. Pogingen daartoe lopen

verschrikkelijk uit de hand en dan blijkt hoe zwak de fundamenten onder Kites perfecte wereld

zijn.

Pleasant Valley volgt Shannon ‘Kite’ Vickerson die jarenlang alles met zich mee torst, totdat ze

als zeventienjarige besluit op te graven wat het licht niet verdragen kon.
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Jolanda Ivonne Clément bewees haar talent in de goed ontvangen roman Oostwaarts (augustus

2021), die direct na verschijnen werd opgenomen in de Canon van Nederland onder ‘Verhalen

over de Tweede Wereldoorlog’.

Pers over Oostwaarts
'Heftig boek over de gevolgen van schijnheilige ‘wraak op een moffenmeid’.' - Nederlands

Dagblad

'Oostwaarts is een knappe verbeelding van het naoorlogse schuld- en boeteleed waar vrouwen

als Suze na de oorlog mee te maken hebben gehad.' - NRC

---------------------------

€ 22,99 • 432 blz. • isbn 978 90 263 6075 6 • omslagontwerp Margo Togni • verschijnt ook als

e-book en luisterboek
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