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Perzik bloesem lente is een roman over de moderne geschiedenis van China,

verteld aan de hand van het verhaal van één familie. Het gaat over de kracht van

het verleden, de hoop op een betere toekomst en de zoektocht naar een thuis.
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China, 1938. De Japanse invasie is begonnen en Meilin, een jonge moeder, slaat op de vlucht

met haar vierjarige zoontje Renshu. Ze kunnen slechts weinig meenemen. Hun dierbaarste

bezit is een handbeschilderde rol waarop fabels zijn afgebeeld, en wanneer ze die samen

bekijken, ervaren ze troost. Hun vlucht voert Meilin en Renshu dwars door China, en het duurt

lang voordat ze een nieuw thuis vinden. Jaren later woont Renshu in de Verenigde Staten onder

een andere naam, Henry Dao. Zijn dochter Lily wil graag meer weten over haar afkomst, maar

hij weigert te vertellen over zijn kindertijd. Hoe kan hij zijn gezin echter beschermen in dit

nieuwe land als hij gebukt gaat onder zijn verleden? En hoe kan Lily verder groeien als ze niet

haar familieverhaal kent?

Voor fans van Wilde zwanen, Dagboek van een geisha, Pachinko



https://amboanthos.pr.co/images/412734


‘Perzik bloesem lente is geïnspireerd door de perzikbomen van mijn vader. Om
te kunnen begrijpen wat het bijzondere aan zijn bomen was, moet je zijn leven
begrijpen. Hij werd in de jaren dertig in China geboren, verhuisde naar Taiwan
en emigreerde naar de Verenigde Staten. Op een handjevol verhalen na
vertelde hij ons niet veel meer dan dit. Alleen door me te verdiepen in het
moderne China en me bewust te worden van wat zijn generatie heeft
doorstaan, kon ik echt begrijpen wat het betekende dat mijn vader ergens
wortelde. Ik hoop dat Perzik bloesem lente de lezers meeneemt op een reis en
dat zij aan het eind ook vol verbazing kijken naar deze man en zijn
boomgaard.’
— Melissa Fu

Melissa Fu groeide op in de Verenigde Staten en woont nu in Engeland. Ze studeerde

natuurkunde en Engels en werkte een tijdlang als onderwijzer. Ze kreeg de David TK Wong

fellowship toegekend van de University of East Anglia, waar ze haar roman kon afronden.

Perzik bloesem lente is geïnspireerd door haar vader, haar Chinese afkomst en de zoektocht

naar haar identiteit.
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