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Anđelko Vuletić

Samen met zijn maatjes, enkele ex-gevangenen van het regime dat hen allemaal
als gevaarlijk zag en zodanig behandelde, wil hij zich gaan wreken op zijn
voormalige folteraar. De mannen zijn levenslang getekend door de toen
opgelopen verwondingen. Bij de lichamelijke gebreken, nu verergerd door
ouderdom, hebben zij zich neergelegd, maar de vernederingen zijn nog
springlevend. Zij bereiden zich voor om wraak te nemen.
De omstandigheden zijn ze niet gunstig gezind. Niet alleen zijn ze zelf bejaard,
bijna blind, tandeloos, mank, vertraagd en soms klungelig, maar er heerst ook
nog een oorlog in Sarajevo, waar ze wonen, onder belegering. Het is helemaal
niet zeker dat hun toenmalige kwelgeest nog in leven is. Bovendien laat hun
vastberadenheid ze regelmatig in de steek. Zij aarzelen, twijfelen voortdurend aan
eigen bedoelingen, kibbelen over de stappen die ze zetten en leren elkaar
regelmatig de les over christelijke ethiek, de beste methode en de meest passende
uitvoering van hun voornemen. Hoe doet men dat, wraak nemen? Het is
allemaal veel ingewikkelder, benauwender dan het op het eerste gezicht lijkt.

Anđelko Vuletić

Wraak is een verhaal over de laatste daad van een oude man die zijn
bestaan alsnog zin wil geven.
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Anđelko Vuletić (1933) is geboren in het dorpje Ravno,
Bosnië en Hercegovina. Gedurende zijn lange leven is hij
vaker onvindbaar geweest, op reis of uit de weg geruimd als
persona non grata van het communistisch regime. Als student
filosofie werd hij in toenmalig Joegoslavië veroordeeld tot een
gevangenisstraf wegens antisocialistische opvattingen.
Aansluitend trok Vuletić rond door het land en
publiceerde gedichten, romans en drama’s, veelal anoniem. Zijn gedichten zijn
vertaald naar het Frans, Engels, Duits, Italiaans en vele andere talen. Anđelko
Vuletić heeft meerdere literaire prijzen gewonnen. Sinds 1993 woont hij in
Zagreb.

WRAAK

Wraak is een verrassend opgewekte roman met een onverwacht einde, over
serieuze onderwerpen die ons allemaal wel eens bezighouden.

Wraak is zijn achtste roman.
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