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OMSCHRIJVING

Vlak voor Henry Asters geboorte keert zijn vader tegen wil en dank terug naar de kleine stad in de
Appalachen waar hij zelf is opgegroeid, en installeert zijn jonge gezin hoog op een berg in een immens
huis van staal en glas. Daar groeit Henry op onder de schrijftafel van deze briljante en overambitieuze
man. Als een sterfgeval in de familie zijn vader op angstaanjagende wijze de weg doet kwijtraken,
verandert ontzag in afkeer en vlucht Henry, om pas vele jaren later terug te keren als ook hij gedwongen
wordt thuis te komen.Een andere stilte is een pageturner over vaders en zonen, gefnuikte ambities en het
verlangen naar een thuis. Om met The New York Times Book Review te spreken: "Deze roman schenkt de
lezer hetzelfde plezier als klassieke familieromans, door de stilzwijgende overtuiging die eruit spreekt dat
je familie je lot is. Een andere stilte is het werk van een zeer groot talent.'
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Een stilte zegt vaak meer dan woorden. Een gesprek waarbij voortdurend gerateld wordt heeft weinig met
communicatie te maken. De speech die gehaast zo...

Vlak voor Henry Asters geboorte keert zijn vader tegen wil en dank terug naar de kleine stad in de
Appalachen waar hij zelf is opgegroeid, en installeert zijn jonge ...

"Ze zoeken de stilte op. Dat vind ... Ook de ontmoetingen met mensen onderweg waren aanleiding te gaan
geloven dat ik op de een of andere manier niet ...
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Lees verder...
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