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de Stem – Nieuwe, ingenieuze roman van Suzanna Esther
Met de roman de Stem geeft auteur Suzanna Esther vervolg aan haar schrijverscarrière. Haar
nieuwe boek is een uiterst ingenieus verhaal over intriges, machtsmisbruik, fraude, verleiding
en vriendschappen. Een estafette van met elkaar verweven personages die het stokje van het
verhaal vloeiend overnemen…
Wat als je na je scheiding er een heel saai leven op nahoudt? Elke dag het zelfde ochtendritueel.
Op advies van je huisarts aan de levenslust verhogende pillen. Met een minimaal salaris
werkend in een pand op een deprimerend industrieterrein aan de buitenrand van de stad.
Onzichtbaar voor je leuke collega, tenzij je iets doet aan je toenemende gewicht om überhaupt
kans te maken. Tot dat een fluweelzachte stem iets naar je fluistert en je leven op z’n kop zet.
Over de Stem (ISBN: 9789492221940)
Maarten Brugman is een wat sullige, ingedutte en gescheiden man die
op een bepaald ogenblik een stem gaat horen die hem de weg wijst
richting een minder saai bestaan. Hij wil in eerste instantie niets weten
van de Stem, maar wanneer hij merkt dat de Stem hem adviezen geeft
waar hij daadwerkelijk iets aan heeft, accepteert hij de Stem en geeft
haar zelfs een naam: Amélie.
Amélie geeft hem op geestige wijze onder meer advies over hoe hij zijn
aantrekkelijke leidinggevende Lisa mogelijk zou kunnen veroveren.
Lisa krijgt van haar baas een voorstel voor een nieuw project; een
project dat in de relationele sfeer grote veranderingen met zich
meebrengt.
Over de auteur
Suzanna Esther is een gepassioneerd auteur en columniste, en schrijft al vanaf haar tiende
levensjaar dagelijks in dagboeken. Haar passie voor taal heeft zij omgezet in de studie
Literatuurwetenschappen en later, door haar interesse in het analyseren van het leven en de
mens, in een studie Psychologie. Momenteel volgt zij een opleiding Redactie. Sinds 2015 schrijft
zij columns en korte verhalen voor publiek – met name voor online magazines, fora en op sociale
media. Eerder verscheen van Suzanna de novelle Wervelstof.
Over Futuro Uitgevers
Futuro Uitgevers is een moderne, op de toekomstgerichte multimediale uitgeverij van boeken, ebooks, apps, e-learning en events.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie kunt u terecht bij Futuro
Uitgevers, Marcel Roozeboom, 06 – 103 78 113 of Maarten Snel, 06 – 252 93 252.
Kijk voor meer informatie ook op www.futurouitgevers.nl/voordepers.

