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Indien plaats beschikbaar is een sprankelende young-adultroman over
een gevoelig meisje dat op 21-jarige leeftijd eindelijk de demonen in
zichzelf overwint.
Sofie’s vader is piloot. De meeste mensen zijn daarvan onder indruk.
Dan is hij zeker heel stoer en glamorous, en dan reist Sofie zeker al
haar hele leven de wereld met hem af? Nee en nee. Sofie kent haar
vader alleen als een verfomfaaide, afwezige man die op rare tijden
staat te koken omdat zijn biologische klok weer eens in de war is. En
meevliegen? dat heeft ze niet meer gedaan sinds ze klein was. Ze
durfde niet. Tot nu.
Voor het eerst sinds jaren reist Sofie mee met haar vader, op een
‘indien plaats beschikbaar’-familiekaartje. Het wordt een reis vol avontuur, waarop haar paardrijverleden haar goed van pas komt en ze haar
vader van een heel andere kant leert kennen. En dan is daar nog de
knappe derde piloot Joost. Voor Sofie blijkt deze reis van Amsterdam
naar Los Angeles een reis naar echte volwassenheid.

Sofie Roozendaal (1987) is
freelancepubliciste. Ze schrijft voor
verschillende tijdschriften, schildert
en illustreert. Indien plaats
beschikbaar is haar romandebuut.
Eerder schreef ze de boeken Gek
van eten. Als voeding je leven
regeert (2008), Mijn Michael
(2010) en Blonde manen (2011).
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‘Rozendaal doet met haar boek denken aan de nieuwe generatie
sterke, schrijvende meisjes.’ - nu.nl over Gek van eten
‘Zeer vlot geschreven voor een heel breed publiek.’ - dieren4u.nl
over Blonde manen
‘Ze vertelt over haar jeugd als schoolmeisje in het dorp ZuidBeijerland, dat maar aan één ding kon denken: hoe gaat het met
Michael?’ - NRC Handelsblad over Mijn Michael
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