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Van de auteur van De sympathisant (Pulitzer Prize)

Viet Thanh Nguyen - De vluchtelingen
In De vluchtelingen geeft Viet Thanh Nguyen een stem aan alle mensen die zich
tussen twee werelden bevinden, tussen het geadopteerde vaderland en het
geboorteland. Nguyen vertelt ons onder meer over een jonge Vietnamese
vluchteling die een ernstige cultuurschok oploopt als hij met twee homoseksuele
mannen in San Francisco gaat wonen, over een vrouw wier man aan dementie
lijdt en haar begint te verwarren met een vroegere geliefde en over een meisje in
Ho Chi Minh Stad van wie het oudere halfzusje terugkomt uit Amerika en
schijnbaar alles heeft bereikt wat zij nooit zal doen.
De vluchtelingen is een prachtig geschreven boek over de ambities van degenen
die het ene land verlaten voor het andere, en over het verlangen naar zelfontplooiing en nieuwe relaties, dingen die zo bepalend zijn voor ons leven.

‘Een diepgravende verkenning van thema’s als de menselijke
identiteit, familiebanden en liefde en verlies – nooit kwam een
verhalenbundel zo precies op het juiste moment uit.’
― The Independent ★★★★★
‘De bundel kortverhalen van Pulitzer-prijswinnaar Viet Thanh
Nguyen, The Refugees , is puntgaaf, als een volmaakt streepje
van een meesterkalligraaf.’ ― De Standaard

Viet Thanh Nguyen is geboren in Vietnam en opgegroeid in Amerika. Verhalen van zijn
hand zijn verschenen in Best American Voices, TriQuarterly, Narrative en de Chicago
Tribune. Ook is hij de auteur van het academische boek Race and Resistance. Hij
doceert Engelse en Amerikaanse studies aan de Universiteit van Zuid-Californië en
woont in Los Angeles. Zijn debuut De sympathisant werd meermaals bekroond met
o.a. de Pulitzerprijs en ontving lovende kritieken in internationale en Nederlandse
pers.
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