Miljoenen vrouwen over de hele
wereld lezen ze: de heerlijke boeken van

Dinah Jefferies
Nu in Nederland. Het genieten kan beginnen.

‘Mijn ideale boek; mysterie, liefde, liefdesverdriet
en vreugde – ik kon het niet wegleggen.’
SANTA MONTEFIORE

Het afscheid
van de tropen
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alakka, 1955. Lydia Cartwright komt van een bezoek aan een zieke vriend thuis in een uitgestorven
huis. De bedienden zijn weg, de telefoon geeft geen
gehoor. Ook haar man Alec en hun twee dochters zijn verdwenen.
Wanhopig zoekt Lydia contact met de Britse districtsofficier, die
haar vertelt dat Alec is overgeplaatst naar het platteland. Voor
Lydia is dit een onbegrijpelijke beslissing. Waarom heeft hij
niet op haar gewacht? Waarom heeft hij geen bericht voor haar
achtergelaten?
Lydia’s zoektocht naar haar gezin brengt haar tot een reis door
een door oorlog verscheurd land. Als laatste redmiddel richt ze
zich tot Jack Harding, een man die ze liever in haar verleden had
gelaten, en offert ze alles op om herenigd te worden met haar
familie. Terwijl Lydia haar eigen geheimen steeds verder probeert
weg te stoppen, wordt ze geconfronteerd met een verwoestend
verraad, met alle desastreuze gevolgen van dien.
Het afscheid van de tropen beschrijft het aangrijpende verhaal van
een door leugens verscheurde familie en hoe de liefde van een
moeder de afstand van jaren en continenten kan overbruggen.

•

3
‘Een aangrijpend en emotioneel boek, sfeervol en
exotisch, met een waanzinnig goed verhaal.’
- being anne
4
‘Zo intiem als een kus en zo scherp als het lemmet
van een mes.’
- david gillham, auteur van ny timesbestseller city of women
4
‘Een heerlijk geschreven episch verhaal met wendingen die
u telkens blijven verrassen, met goed ontwikkelde personages
en scènes die zo prachtig zijn geschreven dat u zich dagen
in deze roman wilt onderdompelen.’
- oodals
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‘Dit is historische fictie op haar hartverscheurende best.’
- women magazine
4
‘Een aangrijpend verhaal over liefde, jaloezie, hebzucht en
tragedie.’
- woman&home
4
‘Rijk en ongelooflijk levensecht. De vrouw van de theeplanter
is historische fictie op haar best. Gewoonweg betoverend.’
- kerry hiatt, the sunday express
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Wat gebeurt er als een moeder en haar
dochters uit elkaar worden gehaald?
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anneer de negentienjarige Gwendolyn Hooper trouwt
met de rijke, charmante Laurence, staat ze te popelen
om bij hem in te trekken op zijn theeplantage. Vol
optimisme verruilt ze daarom het vertrouwde Londen voor een
leven op het platteland van Sri Lanka. Het leven daar blijkt echter
niet te zijn wat Gwen ervan had gehoopt.
Laurence, plotseling stil en afstandelijk, maakt lange dagen,
waardoor Gwen voornamelijk op zichzelf is aangewezen. Terwijl
ze zich wegwijs probeert te maken op de plantage, stuit Gwen
op mysterieuze aanwijzingen uit het verleden: gesloten deuren,
een vergeelde trouwjurk in een stoffige koffer, een verborgen en
overwoekerde grafsteen. Als ze Laurence confronteert met haar
ontdekkingen slaat het noodlot toe, en komt Gwen voor een
onmogelijke keuze te staan.
De vrouw van de theeplanter is een onvergetelijk, meeslepend
verhaal dat zich afspeelt in Sri Lanka tijdens de jaren twintig en
dertig van de vorige eeuw, over een jonge vrouw die een keuze
moet maken tussen haar plichtsgevoel als echtgenote en haar
instinct als moeder.

•

DETAILS

isbn 978

De vrouw van
de theeplanter
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Dinah Jefferies werd in 1948 in Maleisië geboren, en verhuisde toen ze
negen was naar Engeland. Ze heeft in haar leven altijd een grote voorliefde
voor Zuidoost-Azië gehouden. Ze werkte onder meer in het onderwijs en als
beeldend kunstenaar, woonde in een muzikantencommune en verbleef vijf jaar
in Andalusië, waar ze met schrijven begon. Pas in 2014 publiceerde ze haar
eerste roman, Het afscheid van de tropen, en in 2015 haar tweede, De vrouw
van de theeplanter. In 2016 verscheen haar derde roman, De dochter van de
zijdehandelaar, die in 2017 in vertaling zal verschijnen. Dinah Jefferies woont
met haar man in Gloucestershire.

