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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de aanschafinformatietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Noem me Calimero; of Carmen zo je wilt / Diana Tjin. - Eerste uitgave, Haarlem : In de Knipscheer, 2022. -
282 pagina's ; 21 cm.
Een roman over schrijverschap, vergankelijkheid, identiteit en reizen. Het verhaal speelt zich af in Friuli,
Italië, en volgt Carmen, een vrouw met literaire ambities. Al dertig jaar reist Carmen in haar vakanties met
haar man mee wanneer hij als journalist op pad moet. Carmen is ervan overtuigd dat ze niet ouder zal
worden dan 54 jaar en twee maanden, de leeftijd waarop haar vader overleed. Tijdens wat niet anders dan
hun laatste reis kan zijn, besluit ze terug in Amsterdam een laatste poging te wagen om een potentiële
bestseller te schrijven die postuum kan verschijnen. Onverwacht dient zich meer dan voldoende stof aan, als
ze kennismaakt met een groep expats die in Friuli is neergestreken. Op heldere toon geschreven. Diana Tjin
(Amsterdam, 1961) is een Nederlandse auteur. Ze heeft Klassieke Talen gestudeerd aan de Universiteit van
Amsterdam en is werkzaam als Erfgoed catalografe bij de Universiteitsbibliotheek. Ze schreef meerdere
boeken. 
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