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OMSCHRIJVING
Wanneer je op zoek zou gaan naar Evelio Rosero's boeken in zijn eigen land, zou je nauwelijks een
exemplaar vinden. Zijn werk wordt succesvol geweerd door de autoriteitenom zijn kritische stem en
nauwgezette weergave van de gebeurtenissen in Colombia. In De vertrapten maken we kennis met Ismael,
een gepensioneerd leraar die in een klein Colombiaans dorp woont. Hij slijt zijn dagen met het plukken
van sinaasappels en het bewonderen van mooie vrouwen en lijkt een idyllisch leven te lijden. Dan wordt
het dorp aangevallen en geplunderd door een obscure militie. Ismael raakt betrokken in de onrusten en
verliest zijn verstand. De gruwelen waarmee de inwoners van het dorp geconfronteerd worden, zijn in
Colombia aan de orde van de dag. Dorpsbewoners worden ontvoerd, vermoord, of verdwijnen in handen
van schimmige groeperingen: guerrilla's, paramilitairen en drugshandelaren. Rosero beschrijft niet alleen
de verschrikkelijke realiteit van een land dat wordt verscheurd, maar kruipt ook in het hoofd van een man
die langzaam waanzinnigwordt als gevolg van het geweld en de onvoorspelbaarheid van de strijd. In dit
verhaal wordt niemand gespaard enniemand beschermd. Ook de lezer niet.

2
WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
Leden van het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump hadden in het jaar voorafgaand
aan de verkiezingen veelvuldig contact met de Russiche ...
In 2007 brak hij internationaal door met De vertrapten, de roman waarmee hij in Spanje de Premio
Tusquets en in Groot-Brittanië de Independent Foreign Fiction Prize won.
Het conflict tussen Israël en Palestina sleept voort. Oud-premier Dries van Agt (83) legt zich niet neer bij
deze impasse. Onvermoeibaar strijdt hij voor ...
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