
 09 december 2021, 10:00 (CET)

In februari 2022 verschijnt

Stadsnomade

van Amy Liptrot

In vertaling van Robbert-Jan Henkes

In de hoop haar geïsoleerde leven op de Orkneyeilanden achter zich te laten, boekt Amy Liptrot

een enkele reis Berlijn. Ze hopt van onderhuur naar onderhuur en van het ene slechtbetaalde

baantje naar het andere. Alles is vluchtig, inclusief haar internetdates. Het enige wat haar

richting geeft, is de natuur om haar heen: zwemmen in Berlijnse meren en de stadse wildernis

ontdekken – haviken, bonte kraaien en wasberen.
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Een jaar lang stelt Amy zich open voor nieuwe ervaringen, verrassingen, inspiratie en liefde. Die

vindt ze, en het zet haar leven op z’n kop. Tot ze, net zo plotseling als dat ze de liefde gevonden

had, verlaten wordt en instort.

 

Stadsnomade is een filosofische overdenking over deze tijd, vastigheid versus vluchtigheid,

liefde in tijden van Tinder, de eeuwig draaiende maan die voor Liptrot als ijkpunt dient, het

idee van thuis, roots, stad versus buiten/natuur, liefde en rouw. Intens, rauw, droevig, maar

schitterend tegelijkertijd.

Amy Liptrot is de auteur van De uitweer, waarvan in het Verenigd Koninkrijk meer dan

100.000 exemplaren werden verkocht en dat de PEN Ackerly Prize en de Wainwright Prize

won. Liptrot woont op de Orkneyeilanden met haar partner en zoontje.

Over De uitweer:

‘Er zijn van die boeken die je meteen van je sokken blazen, en de Britse Amy
Liptrot schreef zo’n boek.’ 
— Trouw

'Bevolgen en moedig geschreven memoires. Liptrots talent voor het verenigen
van haar innerlijke wereld met de woeste buitenwereld maakt haar de
schrijfster die ons zo geboeid houdt.' 
— The Guardian

'Iedere pagina bevat wel een paar zinnen die erom smeken geciteerd te
worden.'
— De Morgen

‘Briljant. Een van de meest schaamteloos eerlijke, vrijpostige en ontroerende
boeken over verslaving en herstel die ik ooit heb gelezen.’ 
— The Scotsman

‘Een toekomstige klassieker.’
— New Statesman
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