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DE THEEROOS 
Leesclub 01.06.2015 

 

Londen, 1888.  
Fiona Finnegan werkt in de theefabriek van William Burton, net als haar 
vader, die tijdens zijn werk bij een ongeluk betrokken raakt en sterft. Fiona 
vermoedt dat er opzet in het spel is en dat ook zij gevaar loopt. Ze vlucht 
naar New York en werkt zich daar op naar de top van de theehandel. 
Ondanks haar succes kan ze het verleden niet laten rusten. Ze keert terug 
naar Londen voor een gevaarlijke confrontatie met de man die de dood van 
haar vader op zijn geweten heeft. 

  

 

Naam: Jennifer Donnelly 

Geboren: 29 augustus 1964, te Port Chester 
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Biografie 

Jennifer Donnelly bracht haar jeugd door op het platteland van de staat New York, waar haar Ierse 
voorouders zich ooit vestigden. Het waren arme mensen, die hun harde bestaan opvrolijkten met 
zingen, dansen en verhalen vertellen. Vooral de verhalen van haar grootmoeder inspireerden haar 
om te gaan schrijven. 

Ze hield in haar jeugd van de spannende boeken van Stephen King en van romantische verhalen. 
Daarin kwam verandering toen ze ging studeren en in aanraking kwam met de grote schrijvers als 
William Shakespeare. Voor haar studie woonde ze een tijd in Londen, de stad die haar inspireerde 
tot het schrijven van haar eerste boek, The Tea Rose (2002) een verhaal voor volwassenen dat 
speelt in 1888 in het oostelijk deel van Londen, dat een stad apart vormde vol dieven, moordenaars 
en prostituees. Te midden van deze ellende droomt een jonge fabrieksarbeidster van haar eigen 
winkeltje. Humble Pie (2002) is een huiveringwekkend sprookje voor jonge kinderen. Met de 
noorderzon (2003) is haar eerste jeugdboek. Ze ontving in 2004 daarvoor onder meer de Michael J. 
Printz Honor Award en de Original Voices Award for Intermediate/Young Adult literature. In 
Nederland kreeg ze er een eervolle vermelding van de Zoenjury voor. Het verhaal is gebaseerd op 
een waar gebeurde geschiedenis rond de moord op een ongehuwde zwangere vrouw, Grace Brown, 
dat eerder al is beschreven in An American Tragedy, van Theodore Dreiser. In 1951 is het verhaal 
over Brown verfilmd, met Montgomery Clift and Elizabeth Taylor in de hoofdrol. Donnelly’s oma 
werkte in de jaren twintig in het hotel in de buurt waarvan Grace Brown werd vermoord. Zij 
vertelde het verhaal later aan haar kleindochter Jennifer.  
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