Uitgeverij Jurgen Maas en boekhandel Paagman hebben het bijzondere genoegen u uit te
nodigen voor de presentatie van de nieuwe roman van Mira Feticu:
Tascha. De roof uit de Kunsthal

Dinsdag 26 mei bij boekhandel Paagman, Frederik Hendriklaan 217, Den Haag
Inloop 18:30 uur aanvang 19:00

Wilt u hierbij aanwezig zijn, gaat u dan even naar www.paagman.nl/mirafeticu om u aan te
melden.

Over de roman
Tascha, de vriendin van de hoofdverdachte van de Kunsthalroof, gaat samen met de Nederlandse
politie naar Roemenië. Het is een laatste poging om de gestolen schilderijen terug te vinden. De
Roemeense politie heeft al verdachten in de zaak gearresteerd, maar de schilderijen blijven
spoorloos. De zoektocht onthult ook een ander verhaal: dat van Tascha, die in Nederland haar
lichaam verkoopt.
Een roman over ‘de kunstroof van de eeuw’, de diefstal van zeven kostbare schilderijen uit de
Rotterdamse Kunsthal. De kunstwerken zijn waarschijnlijk door de moeder van de
hoofdverdachte in Roemenië verbrand.

Mira Feticu (Roemenië, 1973) debuteerde in 1993 als dichter, maar legde zich daarna toe op het
schrijven van proza. In haar geboorteland werkte ze als programmamaker bij de nationale radio en
verrichtte ze aan de Roemeense Academie van Wetenschappen literair onderzoek. Na haar
verhuizing naar Nederland verscheen in 2012 haar eerste Nederlandse verhalenbundel, Lief kind
van mij, en een jaar later de goed ontvangen roman De ziekte van Kortjakje. Ze publiceert in
diverse literaire tijdschriften, produceert al enkele jaren voor de Centrale Bibliotheek van Den
Haag de succesvolle show Literatuur Late Night en is werkzaam voor Writers Unlimited.

Internationale kunstkenners en kunstroofspeurders hebben hun hoofd gebroken over de
Kunsthalroof.
Arthur Brand, succesvol opspoorder van gestolen kunst, komt daar over vertellen. Hij richtte
samen met David Kleefstra het kunst- en adviesbureau Artiaz op. Onder de klanten bevinden zich
kunstverzamelaars, beleggers, handelaren, veilinghuizen en musea.
Journaliste Renate van der Zee zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Onlangs verscheen
haar boek Mannen die seks kopen. Van der Zee schrijft voor NRC Handelsblad, Opzij en
Margriet.
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