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EEN WEEFFOUT IN 

ONZE STERREN: 
Leesclub 04-10-2016 

  

Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw medicijn rekt haar 
leven voor nog onbekende tijd. Genoeg om een studie op te pakken en 
vooral niet als zieke behandeld te worden. Augustus, Gus, heeft kanker 
overleefd - ten koste van een been. Vanaf het moment dat Hazel en Gus 
elkaar ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen aan de zinderende wederzijdse 
aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet iemands tijdbom zijn. 
 
 Hazel laat Gus kennismaken met haar lievelingsboek: An Imperial Affliction 
van Peter Van Houten, een roman over een ziek meisje, die midden in een 
zin eindigt. Samen besluiten ze op zoek te gaan naar Peter Van Houten om 
hem te vragen hoe het de personages vergaat nadat het boek is 
opgehouden. De tocht leidt hen naar Amsterdam, waar de schrijver als een 
kluizenaar leeft. Hij is in niets wat ze zich van hem hebben voorgesteld. En 
hun leven neemt een wending die ze zich niet hadden kunnen indenken. 

  

  

Naam: John Green 

Geboren: 24 augustus 1977, Indianapolis 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biografie 

Green ging op vijftienjarige leeftijd naar een kostschool in Birmingham (Alabama). Hij studeerde 
Engels en godsdienstwetenschappen en besloot dat hij priester wilde worden in de Anglicaanse 
Kerk. Hij werkte enkele maanden als aalmoezenier in een kinderziekenhuis in Ohio, waar hij veel 
kinderen zag sterven. Daar besloot hij dat hij een boek wilde schrijven over mensen die moeten 
leren leven met de dood van iemand die ze liefhadden.  
Green recenseerde voor Booklist en maakte radioprogramma's, voordat hij zich fulltime richtte op 
het schrijven van boeken.  
 
John Green woont in Indianapolis, Indiana met zijn vrouw Sarah. Op 20 januari 2010 is zijn eerste 
kind, een zoon, geboren en op 3 juni 2013 zijn tweede kind, een dochter. In 2011 heeft hij via het 
Nederlands Letterenfonds twee maanden in Amsterdam doorgebracht om zijn laatste boek "The 
Fault In Our Stars" af te schrijven. 

Green is tevens bekend van een internetproject op YouTube waarin hij met zijn broer Hank Green 
het gehele jaar 2007 communiceerde in de vorm van videoblogs. Samen met Hank vormt John de 
Vlogbrothers. Hun YouTubekanaal, waar zij om beurten meer dan duizend video's maakten, bestaat 
nog. 
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