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OMSCHRIJVING

WINNAAR VAN DE NOORSE BOEKHANDELSPRIJS In de herfst van 1971 komt een Noors echtpaar
om het leven in een bos in Frankrijk. Hun driejarige zoontje Edvard blijft ongedeerd en groeit op bij zijn
grootvader op een afgelegen boerderij in Noorwegen. Wanneer deze twintig jaar later overlijdt, blijft
Edvard alleen achter, met grote, onbeantwoorde vragen. Wat deden zijn ouders in dat afgesloten bos, en
was het toeval dat ze op een oude gasgranaat uit de Eerste Wereldoorlog stapten? En wie heeft die
prachtige doodskist gestuurd voor zijn grootvaders begrafenis, een ongekend staaltje vakmanschap,
gemaakt van een houtsoort die niemand ooit heeft gezien? Zijn zoektocht naar antwoorden voert Edvard
van Frankrijk naar de Shetland-eilanden en naar de duistere krochten van zijn familieverleden, dat nauw
verbonden is met de grote Europese tragedies van de twintigste eeuw.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De man en het hout is een onontbeerlijke en praktische handleiding voor alles wat te maken heeft met het
kappen, hakken, stapelen en het in de fik steken van alle ...

Lees „De vlamberken" door Lars Mytting met Rakuten Kobo. WINNAAR VAN DE NOORSE
BOEKHANDELSPRIJS In de herfst van 1971 komt een Noors echtpaar om het leven in een ...

De vlamberken van Lars Mytting staat bekend als een boek voor mannen. Maar is het echt zo goed? Lees
mijn samenvatting en recensie.
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