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Julien Althuisius

Terug naar Verona
Een filmische roman over vier vrienden en een ongeluk dat hun leven op de kop

zet.
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Hoe goed ken je een vriend? Hoe goed kún je elkaar kennen? Er zijn altijd delen van je leven

die je afschermt, die alleen toegankelijk zijn voor wie het dichtst bij je staat – en misschien

zelfs niet voor diegene. Al die deeltjes vormen samen een blinde vlek, die kan slinken naarmate

je elkaar beter leert kennen. Maar hij kan ook groeien en zich traag en verwoestend als lava

verspreiden. Totdat je meer niet weet van iemand, dan wel.

De vriendschap tussen de vier vrienden Bruno, Benjamin, Aaron en Leon is niet meer hetzelfde

als tien jaar geleden, dat wisten ze eigenlijk allemaal wel. Als een van hen echter betrokken

raakt bij een ernstig ongeluk raast dit toch als een herfststorm door het leven van de andere

drie. De eens onverwoestbare vriendengroep wordt onherroepelijk geconfronteerd met de eigen

tekortkomingen. Middertigers zijn ze en druk met… ja, met wat eigenlijk? Met het blindelings

nastreven van succes? Wat behelst dat eigenlijk, succesvol zijn? Is dat een prestigieuze baan als

correspondent in de Verenigde Staten? Een warm, harmonieus gezin? Of is het juist anderen

helpen die op zoek zijn naar hun succes? En als je daar allemaal zo druk mee bent, welke rol

speelt vriendschap dan nog?

 

Terug naar Verona is een indringende roman over een groep vrienden die worstelen met ouder

worden, relaties, werk en hun onderlinge band, tegen het decor van een stad die sneller

verandert dan hun lief is.

Een beeldende roman, even krachtig als zacht, stoer en sensueel, die langer
blijft hangen dan de meeste vriendschappen.
— Daan Heerma van Voss



Julien Althuisius (1982) schrijft over (populaire) cultuur, media en het moderne leven. Zijn

columns, essays en beschouwingen zijn te lezen in de Volkskrant. Terug naar Verona is zijn

debuut als romanschrijver.
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