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OMSCHRIJVING

In "De goede zoon' trekt Rob van Essen de lezer een omgeving in die dystopische trekken vertoont en
tegelijk angstaanjagend herkenbaar is. In een wereld waar invoering van het basisinkomen heeft gezorgd
voor lethargie en stijgend museumbezoek reizen twee mannen af naar het zuiden met een geheime
opdracht. De een kent het echte doel van de reis. De ander heeft net zijn moeder begraven. Samen gaan ze
op zoek naar verlossing en vergetelheid, bijgestaan door ironische robots en praatgrage zelfrijdende
auto's.De goede zoon is niet alleen een meeslepend verslag van een tocht door een labyrint vol vreemde
gebeurtenissen, maar ook een verrassend autobiografische roman over een zoon die de balans opmaakt na
de dood van zijn moeder.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

♦ Verschenen in 2016 ♦ Sloans debuut dat in 2014 verscheen en meteen een internationale bestseller werd,
leidt je in sneltreinvaart langs de geschiedenis van het ...

De goede zoon; Rob van Essen; EAN 9789025453428; eBoekhuis; Contact, Uitgeverij Welkom in de
webwinkel van Boeksjop Rinnah! In onze webshop vindt u een groot ...

A la carte Restaurant de Gouden Zon in Sappemeer kunt u heerlijk dieneren. Daarnaast verzorgen wij
overwerkmaaltijden en buffetten op reservering.
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