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Een tergend fascinerend boek dat je nooit meer vergeet¿Kamer moet je in een keer lezen. Als je het uit hebt,
kijk je op: de wereld is nog hetzelfde, maar jij bent op de een of andere manier veranderd en zo blijf je je nog
dagen voelen.¿ Audrey Niffenegger, auteur van The Time Traveler¿sWifeHet is Jacks verjaardag, hij wordt al
vijf. Jack leeft met Mam in Kamer, waarvan de deur op slot zit. Kamer heeft alleen een dakraam en is elf
vierkante meter groot. Jack is dol op televisie kijken; Dora de Explorer is zijn vriendin, maarhij weet dat wat
hij op televisie ziet niet echt is. Alleen hijzelf is echt, en Mam, en de dingen in Kamer. En Ouwe Nick die ¿s
nachts vaak komt. Dan zit Jack in de kast en kraakt het bed.Op een dag vertelt Mam hem dat er buiten Kamer
ook een echte wereld is. Een wereld waarmee Jack na hun ontsnapping zal kennismaken.Kamer is het
onvergetelijke verhaal van een moeder en haar zoontje die dankzij hun liefde het onmogelijke overleven. Het
is onsentimenteel, soms grappig, soms gruwelijk, en altijd fascinerend.Kamer is, kortom, volstrekt
uniek.¿Alles in die Kamer is spannend, beklemmend, alles erbuiten een fascinerende openbaring.Het mooiste
boek van 2011!¿ Fons Plukker, de BoekenArk, Weesp¿Het boek is als de kamer zelf: niemand komt er
ongeschonden uit.¿ Bertram Koeleman, De Vries, Haarlem¿Zindert nog na. Wat een verschrikkelijk mooi
boek.¿ Rob Luckerhof, Kennemer Boekhandel, Haarlem¿Een fascinerend boek dat je nooit meer vergeet!¿
Willeke van der Meer, Blokker, Heemstede'WAUW! wat een boek, gaat recht door je moederziel! Moest wel

even een traantje wegpinken toen de laatste bladzijde uit was!' Nauta Boek, Den BurgDit schreef de pers:¿De
gelaagdheid is van een ongelooflijke subtiliteit en ontroering.¿De Groene Amsterdammer¿Kamer is een
onverwachte ode aan het ouderschap.¿ Trouw¿Een mokerslag in boekvorm.¿ Metro (België)¿Aangrijpend is
een understatement.¿ Gazet van Antwerpen¿Klein en oorspronkelijk meesterwerk.¿ Nu.nlDit schreven de
lezers:'Dit is echt een ongelooflijk boek, waar je na lezing nog heel lang over na blijft denken. Ik vond het
fascinerend, pijnlijk, bewonderenswaardig, verrassend.¿ Jacqueline¿Prachtig boek. Ik sloeg het boek vijf
minuten geleden dicht, maar het is alsof ik vanuit een andere wereld weer terug op aarde ben gekomen.¿
Elies¿Wat een boek! Aanrader.¿ Zeeland leest¿Dit is een kunstwerk, dat je meesleept, dat je niet loslaat.[¿]
Nee, ik vertel verder niets. Beleef het zelf.¿ Errem¿Erg heftig. Prachtig boek!!! Allemaal Lezen!!!¿
AnnekeEmma Donoghue (Dublin, 1969) is een Iers-Canadese schrijfster die in Canada woont. Naast romans
schreef ze ook hoorspelen, toneelstukken en filmscenario¿s. Met Kamer beleeft ze haar internationale
doorbraak en bereikteze de shortlist van de Man Booker Prize.Manon Smits vertaalde eerder onder meer
boeken van Alessandro Baricco, Elif Shafak en Susanna Tamaro.

