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Net uit: Onder de huid

Onder de huid, van Lucie Whitehouse, vertaald door Els Franci-Ekeler, uitgegeven bij De Kern
(oorspronkelijke titel: The Bed I Made).
Je moet als boekvertaler altijd maar afwachten welke opdrachten je krijgt. Hoe langer je voor een
bepaalde uitgeverij werkt, hoe beter jij en je contactpersoon op de redactie elkaar leren kennen, en
meestal is de keuze van de opdrachten dan wel raak, maar je kunt aan de cover van een boek niet
altijd zien wat erin zit. Een enkele keer kom je voor verrassingen te staan. Soms een
onaangename verrassing, als het boek veel slechter geschreven blijkt te zijn dan jij en de redactie
hadden verwacht, slechter dan de buitenlandse recensies doen geloven, en dan zit er gewoon
niets anders op dan er het beste van te maken.
Puntje van de stoel
Aan de andere kant kun je het soms ook heel erg goed treffen. Dan krijg je een boek waar je
doodgewoon van zit te genieten. De inhoud, de stijl, de opbouw, alles is goed. Beter dan goed.
Zo'n boek is Onder de huid van Lucie Whitehouse.
Het verhaal is klassiek: een moderne, capabele, jonge vrouw raakt in de ban van een knappe man,
die uiteindelijk niet blijkt te zijn wat ze had gedacht. Ze probeert zich aan de relatie te onttrekken en
als de man weigert haar te laten gaan, zoekt ze tijdelijk haar toevlucht op het Isle of Wight. Kort na
haar aankomst ontmoet ze daar een andere jonge vrouw, maar enkele dagen later hoort ze dat die
vrouw is verdronken doordat haar zeilboot is omgeslagen. Lucie Whitehouse heeft de levens van
deze twee vrouwen centraal gesteld in een beklemmende psychologische thriller die de lezer op
het puntje van zijn stoel houdt.
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