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God sta het kind bij is een indringende
roman
over
de
manier
waarop
jeugdtraumas een heel leven kunnen
bepalen. Centraal staat een jonge vrouw die
geboren wordt als Lula Ann Bridewell,
maar zichzelf Bride noemt. Haar prachtige
donkere huid is slechts een deel van haar
aantrekkingskracht; ze barst van het
zelfvertrouwen en is in haar werk zeer
succesvol. Maar haar donkere huid heeft er
ook voor gezorgd dat haar moeder, die een
veel lichtere teint heeft, haar in haar jeugd
zelfs de meest basale vormen van liefde
onthield. Tot het moment dat Bride als
scholiere een leugen vertelde die het leven
van een onderwijzeres, een onschuldige
vrouw, volledig ruineerde.God sta het kind
bij is de krachtige nieuwe roman van de
winnares van de Nobelprijs voor de
Literatuur.
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