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In vier maanden tijd verdwijnen acht mensen uit hun
huis in hetzelfde Japanse dorp. De politie ontvangt
een schriftelijke bekentenis, ondertekend door de
29-jarige Oda Sotatsu. Deze wordt uitgebreid
verhoord en draait de gevangenis in. Tot zover de
bekende ingrediënten van menig literaire thriller.
Maar deze zijn slechts het uitgangspunt voor een
roman waarin Jesse Ball, of de gelijknamige verteller
die door het geval Sotatsu gefascineerd raakt, de
grenzen van fictie tot het uiterste rekt. 'Sinds het
zwijgen begon' heeft de vorm van een
onderzoeksverslag, maar hoe meer ‘Ball’ boven
tafel krijgt, des te groter wordt het raadsel. Heeft
Sotatsu überhaupt de misdaad gepleegd? Waarom
volhardt hij in zwijgen? Op een even vindingrijke als
toegankelijke manier voert Jesse Ball ons mee in
een volstrekt origineel, op zichzelf staand literair
universum.
De rust in het Ierse plaatsje Rossmore wordt
bedreigd door de aanleg van een nieuwe snelweg.
Zal deze verbinding met de buitenwereld welvaart
brengen of een einde aan de gemoedelijke sfeer
maken? Vooral het feit dat de bron van Sint Anna
voor de snelweg moet wijken zorgt voor ophef. Vele
generaties gingen al met hun dromen en zorgen
naar de bron om te bidden voor beterschap. Vader
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Flynn hoort de inwoners van Rossmore aan terwijl
ze kiezen tussen de tradities uit het verleden en de
beloftes van de toekomst.
Op een regenachtige dag wordt psychotherapeute Andi
Manette met haar twee dochters gekidnapt en opgesloten in
een vochtige kelder. Hun belager is John Mail, een
geesteszieke die ooit bij haar onder behandeling was. Lucas
Davenport krijgt de opdracht de ontvoering tot een goed
einde te brengen, maar ondanks al zijn tergende telefoontjes
lijkt John Mail ongrijpbaar. De tijd verstrijkt. Terwijl Andi
onafgebroken op haar kwelgeest inpraat in de hoop een
zwakke plek te treffen, zet Davenport alles op alles om de
vrouw en haar kinderen te bevrijden. Maar werkt de tijd in hun
voordeel?
Alison en Jenny McGregor zijn Aberdeens beroemdste
zingende moeder-dochterduo. Ze zijn door naar de halve
finale van het populaire programma Britain’s Next Big Star,
staan in alle roddelbladen en hebben miljoenen YouTubehits. Iedereen is dol op hen. Maar dan slaat hun
droomleventje om in een nachtmerrie. Het duo wordt
ontvoerd en in alle media verschijnen eisen om losgeld, met
de mededeling dat fans de komende twee weken diep in de
buidel moeten tasten willen ze Alison en Jenny ooit levend
terugzien. Terwijl de deadline nadert, proberen Logan McRae
en zijn collega’s wanhopig de twee vrouwen te vinden, maar
de kidnappers hebben geen enkel spoor achtergelaten. Het
onderzoek loopt dood en de prijs van roem lijkt hoger dan
ooit...

Mag je nu wel of niet een hamburger eten? Of is dat
sowieso slecht, net als met ander vlees? Of kan het
wel eenmaal per week, of als hij van een lokale koe
komt? En hoe zit het dan met het alternatief, de
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sojaburger? Of met vis? Meer dan ooit zijn we in
verwarring over voedsel. In dit magnum opus van
Louise O. Fresco komen alle thema's samen: de
geschiedenis van ons voedsel, de overgang van
schaarste naar overvloed, de uitbreiding van de
landbouw en visserij en het verlies van de natuur, de
opkomst van de supermarkten, de moderne
technologie inclusief genetische modificatie en onze
obsessie met gezondheid en identiteit. In onze
verwarring zitten morele oordelen en diepe
verlangens, vooral naar een paradijs waar voedsel
zonder inspanning en schade aan het milieu
beschikbaar is. Het is een bewijs van de enorme
kracht en compleetheid van dit boek, dat ook in het
Engels en Frans is vertaald, en dat na zeven jaar
nog volledig relevant en actueel is. Louise O. Fresco
(1952) is schrijver, wetenschapper en columnist voor
NRC Handelsblad. Over Hamburgers in het paradijs:
'Fresco geeft ons hoop.' Johannes van Dam,
Elsevier 'Een encyclopedische analyse van de
hedendaagse voedselproblematiek die tot nadenken
stemt.' The Wall Street Journal 'Fresco pakt
gevoelige kwesties één voor één aan, met respect
voor de emoties, maar ook met nuance.' Trouw
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