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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
Familiegeluk : hoe ver zou jÐ gaan? / Barbara Sevenstern. - [Laren (NH)] : De Crime Compagnie, [2019]. 366 pagina's ; 22 cm.
Als Lisette's moeder overlijdt, komt ze in aanraking met een heel oud notitieboekje van haar moeder. Vijftig
jaar eerder blijkt er in de jeugd van moeder Eline iets gebeurd te zijn dat zij al die jaren geheim heeft
gehouden. Wat dat geheim is, wordt niet in het boekje genoemd. Maar nu Lisette weet dat er een geheim
was, wil ze er ook meer van weten. Haar moeder kan ze niets meer vragen, dus gaat ze zelf op onderzoek.
Niet iedereen in Eline's sociale netwerk en familie, en ook niet Lisette's naaste omgeving, is blij met haar
zoektocht naar de waarheid. En een kat in het nauw maakt rare sprongen. Het zeer geloofwaardige verhaal
is vlot geschreven en leest gemakkelijk. Het speelt zich afwisselend af in Den Haag en enkele Brabantse
plaatsen. Het wordt verteld vanuit de eerste persoon in zeer korte hoofdstukken met veel dialoog. De
karakters komen prima uit de verf. Drie keer gaat de verhaallijn (in de derde persoon) terug naar het leven
van Eline in het jaar 1964. Goed opgebouwd boeiend geschreven debuut van Haagse schrijfster met een
verrassende ontknoping.
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