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OMSCHRIJVING

"De idioot' van Elif Batuman gaat over Selin, dochter van Turkse emigranten in Amerika. Het is 1995, e-
mail is iets nieuws, en eerstejaarsstudente Selin is min of meer per ongeluk op Harvard beland. Ze geeft
zich op voor cursussen waarvan ze het bestaan niet eerder vermoedde, raakt bevriend met een
geheimzinnige Servische klasgenote, en begint een mailvriendschap met de in zichzelf gekeerde Ivan. Pas
na een reis door Europa, deels Ivan achterna, begint ze de slag te pakken te krijgen van verliefd zijn, van
volwassen worden – en daagt het besef dat ze gedoemd is om schrijfster te worden."De idioot' is een
portret van de kunstenares als buitengewoon innemende jonge vrouw, geschreven door een van de meest
geestige, originele Amerikaanse schrijvers van dit moment."Een verslavend, breed opgezet epos. Ik heb het
verslonden.' – Miranda July
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

9789028270497 De idioot Dostojevski Fjodor 9028270493 In 2013 verscheen Dostojevski`s
meesterwerk De idioot in een nieuwe vertaling in de Russische Bibliot...

Fjodor Dostojevski schreef zijn tweede grote roman "De idioot" (1868) grotendeels in het buitenland. Het
boek over een gedegenereerde epilepticus is voor het grootste ...

De idioot vertaling in het woordenboek Nederlands - Engels op Glosbe, online woordenboek, gratis.
Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen.
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