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OMSCHRIJVING

"Het is mooi. Het is hard. Het is vrolijk. Het is rauw. Het is lief. Het is grappig. Het doet pijn. Het is
somber. Het is opbeurend. Het is een bijzonder boek." - RONALD GIPHART Lefbek gaat over de social
misfit Lise, die normaal wil zijn maar allesbehalve normaal is. Van haar emotioneel afwezige ouders en
haar eerste liefde - die niet bepaald prince charming blijkt - tot haar laatste liefde met wie ze te veel
gemeen heeft: Lise lijkt gedoemd om steeds de plank mis te slaan en tegen de randen van het normale op te
botsen. Lefbek is bijzonder van toon, grappig, droevig en rauw tegelijk. Laterveer laat zien dat ze iets te
vertellen heeft en dat ze kan schrijven. Bij vlagen doet ze denken aan een vrouwelijke Jan Wolkers anno
2016; geëngageerd, licht choquerend, maar met de nodige luchtigheid. 'Anke heeft een prachtige stijl die
niet alleen dwars door je ziel snijdt maar ook hoop geeft. Kracht geeft. Je doet lachen. Je wilt bij haar zijn
en zij is bij jou. Letter voor letter.' Anousha Nzume
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Lefbek gaat over de social misfit Lise, die normaal wil zijn maar allesbehalve normaal is. Van haar
emotioneel afwezige ouders en haar eerste liefde - die niet ...

Cabaretière Anke Laterveer bracht in september haar debuutroman Lefbek uit. Naast auteur en cabaretière
is ze ook bezig met columns schrijven en spreekt ze op ...

Melanie ging langs bij Peoplehouse, een supertof bedrijf dat mensen leert ondernemen. Na hun tweejarige
traject kunnen deelnemers een eigen onderneming beginnen of ...
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