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Butcher's Crossing van John Williams speelt zich af in het Amerika van 1870. De jonge Will Andrews stopt
met zijn opleiding aan Harvard en trekt westwaarts op zoek naar avontuur, naar het echte Amerika. Als hij na
een lange reis aankomt in het van god en iedereen verlaten dorp Butcher's Crossing in Kansas, neemt Andrews
een ingrijpend besluit: hij gaat mee op wat een van de laatste grote jachten op de bizon zal zijn, een dier dat
vrijwel uitgeroeid is door de handel in huiden. De ervaren jager Miller leidt de expeditie naar een kudde van
duizenden bizons in een verstopte vallei. Terwijl Miller als een bezetene in de weer is om elke nog levende
bizon te doden, worden de mannen in het nauw gedreven door de snel invallende winter en leert Andrews
meer van zijn land dan hij ooit had kunnen voorzien. Elk aspect van Andrews beproeving, van de langdurige
paardrijritten over de verlaten prairie en het verbeten slachten van de vele bizons tot de harde overlevingsstrijd
in de ruige natuur, is beschreven in de onwaarschijnlijk mooie, sobere en heldere stijl van John Williams.Over
John WilliamsJohn Williams (1922-1994) wordt momenteel wereldwijd herontdekt als schrijver van een uniek
en hartverscheurend oeuvre. Hij publiceerde vier romans: Nothing but the Night, Butcher's Crossing, Augustus
en Stoner. Naast Butcher's Crossing is ook Stoner in dwarsligger® verschenen.'Een van de mooiste boeken
over de ongrijpbare sfeer van het Westen die ooit geschreven zijn.' - Time Out New York'Butcher's Crossing
is hard en meedogenloos maar ook ingehouden van toon; het heeft de weg geplaveid voor Cormac McCarthy.
Het is misschien wel de eerste én de beste revisionistischewildwestroman.' - The New York Times Book
Review'Het verhaal over de jacht op een van de laatste grote buffelkuddes wordt de zoektocht van een
jongeman naar de integriteit van zijn eigen bestaan. De personages zijn scherp omlijnd, de gebeurtenissen
levendig; de plaatsen, de geuren en de geluiden uitstekend getroffen. En het proza is subliem, een
zeldzaamheid in de literatuur over het Westen. Graag nog meer, John Williams.' - The Chicago Tribune'De
meedogenloze romans van John Williams stralen een veerkrachtig soort optimisme uit over ons vermogen om
iets van waarde te redden uit de onmogelijke omstandigheden van het menselijke leven.' - Times Literary
Supplement'Een van de mooiste romans over het Westen afkomstig uit het Westen.' - The Denver Post'John
Williams lezen - zelfs in de tijd dat hij die romans schreef - is een oefening in nostalgie. Getalenteerde en
weldenkende schrijvers als John Williams zijn van nature dun gezaaid.' - New York Sun

