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Zuiderlucht nodigt u uit voor de
presentatie van De vrouw die blijft
van Ann Thijssen

Na een miskraam wordt
Else met haar eentonige
leven geconfronteerd. In
deze verwarrende periode
aanvaardt ze het aanbod
om als gouvernante te gaan
werken bij een adellijke
familie op een landgoed in
de buurt van Barjac. Ze
besluit vrij impulsief om
haar vriend, familie en
veilige omgeving achter te laten. Al snel blijkt
dat het beklemmende verleden waaraan ze wil
ontsnappen mee de grens overgestoken is, nog
meer dan zij vermoeden kan. Er komt een
mysterieuze band tussen haar verleden en dat
van de adellijke familie aan het licht. Gaandeweg
komt Else tot inzichten over haar verleden en
wat haar te doen staat met de levens van de
mensen die haar omringen.
In een adembenemend beeldende en poëtische
stijl verbindt Thijssen haar personages zoals
sterrenbeelden aan de hemel worden
geformeerd. De lezer komt telkens voor
verrassingen te staan. Ze bewijst dat de levens
van mensen van betekenis kunnen zijn, zelfs na
hun dood.

Ann Thijssen zegt in Zuiderlucht 03 zelf over
haar boek:
“Het gaat over moeders die verdwijnen,
vrouwen die hun kinderen in de steek laten.
(…) De band tussen ouder en kind is
onbreekbaar, ze blijven met elkaar verbonden.
Die loyaliteit is heel belangrijk om goed in het
leven te staan. Als dat niet lukt is het
belangrijk om te kunnen vergeven. Om te
ontschuldigen. Liefde is niet eenvoudig. Op
school leren we niet over menselijke
verhoudingen. Boeken kunnen daar bij
helpen.”
Wido Smeets zal de presentatie inleiden
Christiane Gronenberg zal daarna Ann
Thijssen over haar debuut interviewen.
Na afloop is er tijd om uw boek te laten signeren
en een toast uit te brengen op de schrijfster en
haar geslaagde debuut.
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