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In een door tropische hitte bevangen Newark woedt een
schrikbarende epidemie, die de kinderen van de stad bedreigt
met verlamming, invaliditeit en zelfs met de dood. Dat is het
onderwerp van Philip Roths schokkende, hartverscheurende
nieuwe roman: de gevolgen van een polio-epidemie voor een
hechte gemeenschap in de zomer van het oorlogsjaar 1944.
De hoofdpersoon van Nemesis is speelplaatsleider Bucky
Cantor, een vitale, plichtsgetrouwe man van drieëntwintig,
speerwerper en gewichtheffer, verknocht aan zijn pupillen en
ontgoocheld omdat zijn bijziendheid hem belet samen met zijn
leeftijdgenoten ten strijde te trekken. Roth belicht de dilemma
s waarvoor Cantor zich in zijn dagelijkse leven geplaatst ziet
wanneer de polio ook zijn speelplaats treft, en voert de lezer
mee door het hele scala van emoties die zo n epidemie
opwekt: angst, paniek, woede, verbijstering, lijden en
verdriet. Heen en weer schakelend tussen het belegerde
Newark met zijn broeierige, muffe straten en het ongerepte
Indian Hill, een zomerkamp voor kinderen in de Poconos, met
zijn `van alle smetstof gezuiverde berglucht , beschrijft Roth
een integere, levenslustige man, verwikkeld in zijn eigen stille
strijd tegen de epidemie. Liefdevol en haarscherp laat hij zien hoe Cantor een persoonlijke tragedie
tegemoet gaat en wat het betekent om kind te zijn. De verontrustende vraag die doorklinkt in Roths
drie korte romans van de laatste jaren Alleman, Verontwaardiging en De vernedering hangt ook
boven Nemesis: welke keuzes hebben een noodlottige invloed op de loop van een leven? Hoe
weerloos staat de mens tegenover de macht van het toeval?
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you are areader who likes to download nemesis Pdf to any kind of device,whether its your laptop,
Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing
popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is
now possible to get nemesis Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of
device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading nemesis Pdf? You may think better just
to read nemesis Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is
that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to
the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read nemesis electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, nemesis Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download nemesis Pdf
to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download nemesis Pdf from our online library.
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