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Een snelle blik door het raam van de schoolbus verandert alles voor Katy Rivers.
Een mysterieus meisje met bijna lichtgevend groene ogen staart haar aan, en
vanaf dat moment achtervolgt zij Katy. Ze kent al haar gedachten en is overal.
Wat is het verband tussen hen? En wat is de macht van de smaragdgroene
hanger die ze aan Katy geeft? Ik ben alles wat jij niet bent en ik ga je leven
overnemen. Ik ben je ergste nachtmerrie... Deze huiveringwekkende woorden
drukken Katy geleidelijk in een hoek, waardoor ze vervreemd raakt van iedereen
die haar lief is, zelfs van haar moeder. Alleen haar beste vriend Luke houdt
vertrouwen in Katy en samen proberen ze een manier te vinden om het meisje
met de groene ogen te verslaan. Maar zij is vastberaden om Katy te worden, al
wordt het haar dood...
Het is april 1975 en in Saigon heerst chaos. In zijn villa zit een generaal van het
Zuid Vietnamese leger whiskey te drinken en hij is samen zijn getrouwe kapitein
een lijst aan het opstellen van mensen die een plaats krijgen op een van de
laatste vluchten het land uit. De generaal en zijn landgenoten gaan een nieuw
leven beginnen in Los Angeles. Ze zijn zich er niet van bewust dat een van hen,
de kapitein, in het geheim de groep observeert en verslag uitbrengt aan een
meerdere in de Vietcong. De sympathisant is het verhaal van deze kapitein, een
man grootgebracht door een afwezige Franse vader en een arme Vietnamese
moeder, een man die in Amerika ging studeren aan de universiteit, maar
terugkeerde naar Vietnam om te vechten voor de communistische zaak. Viet
Thanh Nguyens verbazingwekkende roman biedt een kijkje in de ziel van deze
dubbelagent, een man wiens hooggestemde idealen vereisen dat hij de mensen
die hem het meest nabij zijn moet verraden. Winnaar van: Pulitzerprize, Edgar
Allan Poe Award, Andrew Carnegie Medal, Dayton Literary Peace Prize, Center
for Fiction first novel prize, California Book Award, Asian/Pacific American
Literature Award Viet Thanh Nguyen is geboren in Vietnam en opgegroeid in de
Verenigde Staten. Verhalen van zijn hand zijn verschenen in Best American
Voices, TriQuarterly, Narrative en de Chicago Tribune. Ook is hij de auteur van
het academische boek Race and Résistance. Hij doceert Engelse en
Amerikaanse Studies aan de Universiteit van Zuid-Californië en woont in Los
Angeles. De sympathisant is zijn, alom geprezen, debuut. In De sympathisant
vertelt Nguyen het verhaal van een man met twee zielen, iemand wiens politieke
overtuigingen botsen met zijn individuele loyaliteiten. In dialoog met, maar
diametraal tegenovergesteld aan de verhalen over de Vietnamese oorlog die
eerder zijn verschenen, biedt deze roman een belangrijk en onbekend nieuw
perspectief op de oorlog: die van een communistische sympathisant in
gewetensnood.
***Genomineerd voor 3 Oscars, oa Beste Film, Beste Scenario (bewerking) en Beste Actrice in
een bijrol (Octavia Spencer).*** Hun namen waren Dorothy, Mary, Katherine en Christine. En
zonder hen had Neil Armstrong nooit een voet op de maan kunnen zetten. Deze zwarte
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vrouwelijke wiskundigen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de NASA opgeroepen.
Ze werden 'menselijke computers' genoemd, terwijl ze met potloden, papier en eenvoudige
rekenmachines de berekeningen maakten die nodig waren om ruimtereizen mogelijk te maken.
Maar hun lunch moesten ze aan een aparte tafel opeten. Hun fascinerende verhaal wordt in dit
boek verteld.
De jonge activiste Tessa Quayle wordt met doorgesneden keel aangetroffen in een verlaten
gebied in Noord-Kenia. De Afrikaanse arts, die met haar meereisde blijkt spoorloos
verdwenen. Tessas echtgenoot, Justin, is Brits diplomaat op de ambassade in Nairobi.
Ontgoocheld maar vastbesloten begint hij een zoektocht naar de moordenaars en de ware
toedracht van Tessas dood. Hij ontdekt een samenzwering, die zijn eigen leven in gevaar
brengt, maar ook al veel meer onschuldige levens heeft geëist. Justins ontdekkingen geven
hem antwoord op wie hij zelf is en wat zijn jonge echtgenote dreef. De toegewijde tuinier is niet
alleen een aangrijpende roman, maar ook een onthutsende en glasheldere analyse van de
uitwassen van kapitalistische hebzucht bij multinationale bedrijven en de funeste gevolgen
daarvan voor het arme deel van de wereldbevolking. `Een indrukwekkende aanklacht, een
briljante roman, een superieure thriller. De Morgen ` een mooi, boos, opwindend en
vermoedelijk invloedrijk boek. Vrij Nederland `beslist John le Carrés meesterwerk. The Times
Literary Supplement

InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into Channels
and Topic Centers. InfoWorld also celebrates people, companies, and projects.
Elon Musk is misschien wel de opvallendste en meest gedreven zakenman van dit
moment – een eigentijdse mix van Thomas Edison, Henry Ford, Howard Hughes en
Steve Jobs. Musk valt op door zijn dynamiek en visie in een wereld waar bedrijven
vooral zekerheid zoeken. Met zijn bedrijven PayPal, Tesla Motors, SpaceX en Solar
City verandert hij bedrijfstakken en de wereld door op het allerhoogste niveau te
innoveren. In dit boek biedt journalist Ashlee Vance voor het eerst een inkijkje in het
buitengewone leven van de meest gedurfde ondernemer van Silicon Valley.
Geschreven op basis van exclusieve gesprekken met Musk, zijn familie en vrienden,
volgt het boek zijn reis tot nu toe: van een ruwe opvoeding in Zuid-Afrika tot aan de top
van de internationale zakenwereld.
For more than 40 years, Computerworld has been the leading source of technology news and
information for IT influencers worldwide. Computerworld's award-winning Web site
(Computerworld.com), twice-monthly publication, focused conference series and custom
research form the hub of the world's largest global IT media network.
For more than 20 years, Network World has been the premier provider of information,
intelligence and insight for network and IT executives responsible for the digital nervous
systems of large organizations. Readers are responsible for designing, implementing and
managing the voice, data and video systems their companies use to support everything from
business critical applications to employee collaboration and electronic commerce.
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