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Samenvatting In juni verschijnt MORGENLAND van Stephan Abarbanell. Dit briljante
debuut geeft een inkijk in Palestina en Duitsland net na WOII. Een tijd
waarin een verscheurd Europa verplicht wordt zich heruit te vinden.
Een tijd waarin een hele generatie haar herkomst en thuis opnieuw
moet bepalen. 

Deze originele en aangrijpende roman is goed ontvangen in eigen land
en verschijnt ook in Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Abarbanell komt op 14 en 15 juni op auteursbezoek in Amsterdam.

Details 1946. De Joodse Lilya Wasserfall is actief in het verzet in Palestina en hoopt
bij een grote sabotageactie ingezet te worden. Maar ze krijgt een volkomen
andere opdracht: in het ontregelde Duitsland moet ze op zoek naar de
verdwenen Joodse wetenschapper Raphael Lind. Voor de oorlog vluchtte zijn
broer Elias Lind naar Israël, terwijl Raphael geen afstand kon nemen van zijn
Duitse wortels en in dienst ging bij de nazi’s. Elias kan het bericht dat Raphael
omkwam in een concentratiekamp niet geloven en denkt bewijs te hebben dat
hij nog leeft. Voor Lilya begint een avontuurlijke reis door Europa, die ook een
zoektocht is naar zichzelf en naar haar heimat.

Stephan Abarbanell (1957) is Chef Cultuur bij het Duitse radiostation RBB.
Morgenland is zijn debuut. De auteur putte voor inspiratie in zijn eigen
familiegeschiedenis en heeft het verhaal ook deels gebaseerd op de beroemde
gebroeders Scholem.
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Relevante links Boekgegevens

Citaten Abarbanell toont de ambivalente houding van de Joden ten opzichte van
Duitsland en hun zoektocht naar aansluiting bij een gemeenschap waarin
velen van hen zich allang aangepast hadden. 
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— SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

Een opwindend boek! Boeiend en wereldwijs. Een verhaal over mensen
op zoek naar hun wortels en identiteit. Ik heb MORGENLAND
verslonden. 
— Jan-Philipp Sendker

Afbeeldingen

Over Signatuur

Signatuur brengt de wereld dichterbij.

Signatuur is al 20 jaar een literair internationaal georiënteerd kwaliteitsfonds;
prachtige pareltjes uit onder meer Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk,
Duitsland, Engeland, Verenigde Staten, Finland, China en Scandinavië.
Stuk voor stuk van geweldige verhalenvertellers die je meenemen naar een
andere wereld of die de wereld dichterbij halen. Auteurs als Carlos Ruiz
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Zafón, Charles Lewinsky, Hilary Mantel, Almudena Grandes, Richard Russo,
Jonas Jonasson, Stieg Larsson, Judith Schalansky, Adam Johnson,
Joachim Meyerhoff, Fabio Genovesi en Jaume Cabré hebben deze
kwaliteiten al aan vele lezers bewezen. Als enthousiaste lezers willen we zelf
ook steeds weer opnieuw verrast worden. Daarom blijven op zoek naar nieuw
schrijftalent en boeken waardoor je je als lezer weer kunt verwonderen over
het leven en ontdekkingen doet. Boeiend, indringend, meeslepend en vaak
met een vleug (zwarte) humor. Voor echte boekenliefhebbers.

Klik hier voor de laatste brochures.
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