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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Oom Ludo / Frank Norbert Rieter. - NÐmegen : UitgeverÐ Leviathan, 2020. - 234 pagina's ; 21 cm.
Oom Ludo is een zonderling die dagelijks van zijn uitzicht op een parkje geniet. Wanneer aangekondigd
wordt dat op de plek van het park een flatgebouw zal komen, wordt zijn wereld ruw verstoord. Ludo twijfelt of
hij zich moet verzetten of ermee moet leren omgaan. In zijn zoektocht komt hij nieuwe mensen tegen, maar
leert hij ook zichzelf en zijn verleden beter kennen. Mooie roman van de Nijmeegse Frank Norbert Rieter
(1973), die naast schrijver actief theatermaker en organisator van literaire events is. Hij publiceerde onder
andere 'de Dundenker'*, dat goed ontvangen werd. Deze nieuwe roman is een vlot geschreven verhaal met
een verrassende plot. De lezer krijgt een goed beeld van hoofdpersoon Ludo, het personage is mooi
uitgediept. De andere personages spelen bijrollen en blijven wat op de achtergrond. Het verhaal is daarnaast
herkenbaar. Iedereen heeft wel een Oom Ludo in zijn of haar leven, een zonderlinge eenling die anders
tegen de wereld aankijkt. Er staan nog een paar (spel)fouten in de roman. Deze doen echter geen afbreuk
aan het verhaal. *2017-07-4042 (2017/36).
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