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OMSCHRIJVING
Billy Sweeney is verkoper van schotelantennes.Zijn werk is zijn houvast, tot zijn jongste dochter Maeve na
een gewelddadige overval in coma raakt.Dan stort zijn wereld in.Als een van de vier daders ontsnapt,
maakt Sweeney zich op voor een bloedstollende wraakactie.In nachtelijk Dublin zoekt en vindt bij de
vierde man, Quinn.Tijdens de lange hete zomer beraamt Sweeney nauwkeurig de perfecte moord.Maar zijn
plan loopt dramatisch mis.Het lot keert zich tegen hem en de rollen worden omgedraaid. Met een wrang
gevoel voor humor weet O'Connor de lugubere mentale oorlog tussen de twee mannen tot een onvermoed
einde te voeren. In de dagboekaantekeningen die Sweeney voor Maeve bijhoudt vertelt hij over zijn leven
en zijn huwelijk en zoekt hijantwoord op vragen die hij jarenlang heeft weggestopt.De verkoper is een
zwartgallige biecht en een psychologische thriller maar ook een weemoedig verslag van een
hartstochtelijke liefde.'De meest onverwachte en fantastische vertelling die je in 1998 zult tegenkomen.'
THE BIG ISSUE'Een pakkende en ontroerende thriller.' GUARDIAN'Laveren tussen brute realiteit,
spanning en ontroering is de grootste kracht van O'Connor.Hij heeft daarnaast een scherp oor voor het
gesproken woord, wat zorgt voor een soepele stijl en sterke dialogen, en bij heeft een soms bijtend en vaak
subtiel gevoel voor humor.' NRC HANDELSBLAD'De roman kan niet genoeg worden aangeprezen.De
toon is precies raak en de dialogen zijn van het niveau dat andere hedendaagse naturalistische Ierse
schrijvers hebben gesteld. [...] Ik beweer niet dat ik zelf een goede verkoper ben, maar je begaat een grote
vergissing als je dit boek niet koopt.' LITERARY REVIEWJOSEPH O'CONNOR (Dublin 1963) is een
veelschrijver. Na eerdere uitbundig geprezen romans, verhalenbundels, essays en toneelstukken wordt zijn
roman De verkoper algemeen als zijn grote doorbraak gezien. Zijn humor wordt vergeleken met die van
Roddy Doyle
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
Jouw toekomst Wat houdt het beroep in? Als verkoper in de retail draait alles om goed contact met de
klant. Het is belangrijk dat je klantvriendelijk, open en ...
Wil jij graag aan de slag als verkoper in een winkel of warenhuis? Ben je klantvriendelijk en behulpzaam?
Kies dan voor de mbo opleiding Verkoper.
Klanten helpen, goed advies geven en onderhandelen. Ben jij een geboren verkoper? Leg jij gemakkelijk
contact en vind je het leuk om klanten te adviseren? De ...
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