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OMSCHRIJVING

Efter speelt in een nabije toekomst waarin artsen en wetenschappers verliefdheid als psychische
aandoening zijn gaan beschouwen. De medische industrie springt gretig op de nieuwe diagnose in. Er
openen klinieken tegen liefdesverslaving, en farmaceut Fizzler wil als eerste een geneesmiddel tegen
verliefdheid op de markt brengen: Efter.In Efter volgen we negen personages die ieder op hun eigen
manier met de introductie van het medicijn te maken krijgen. De pr-man die Efter in de markt moet zetten,
een pubermeisje dat voor het eerst verliefd wordt, een journaliste die onraad ruikt. Wat zij niet weten, is
dat hun individuele keuzes en beslissingen een noodlottige reeks gebeurtenissen in gang zetten.Hanna
Bervoets schreef een gelaagde, schrijnende roman over de verhalen die we vertellen om met onszelf en
elkaar te kunnen leven. Het oudste verhaal van allemaal – De Liefde – wordt in Efter grondig herschreven.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Zoek je informatie over Efter van Hanna Bervoets? Hier vind je 2 boekverslagen van middelbare
scholieren van dit boek.
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