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Samenvatting Wat gebeurt er in een gemeenschap als angst voor het onbekende de
overhand krijgt? In haar indrukwekkende debuut DE ZOMER DIE ALLES
DEED SMELTEN gaat Tiffany McDaniel in op actuele maatschappelijke
vraagstukken. Met de filosofische inslag van De kleine prins en de
setting van O Brother, Where Art Thou neemt McDaniel de lezer mee in
de wereld van Fielding Bliss.

Details De zomer van 1984 is er een om nooit te vergeten. Althans voor Fielding
Bliss, dertien jaar. Die zomer teistert een hittegolf zijn woonplaats Breathed in
Ohio. Die zomer wordt hij vrienden met Sal, een gehavende dertienjarige, die
beweert de duivel te zijn. Fieldings familie neemt de jongen in huis maar niet
iedereen is opgetogen over zijn komst. Roddels verspreiden zich en de
spanningen lopen op, net als de temperatuur. Als ook vreemde incidenten zich
voordoen, geloven steeds meer plaatsgenoten dat Sal écht is wie hij beweert
te zijn. Terwijl de familie Bless haar eigen demonen moet verslaan, stevent de
gemeenschap af op een catastrofe die het slaperige stadje voorgoed
verandert.

Geboren en getogen in Ohio, is Tiffany McDaniel bij het schrijven geïnspireerd
door de glooiende heuvels en kastanjebomenbossen van haar streek. Ze is
ook dichter, toneel- en scenarioschrijver en kunstenaar. DE ZOMER DIE
ALLES DEED SMELTEN is haar debuutroman.
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Citaten Ik heb Tiffany McDaniels debuut met veel plezier gelezen en heb
genoten van haar wilde, ongeremde fantasie, haar durf en de rijke
literaire erfenis waaruit ze put. Het is een betoverend boek, een
wervelwind van emoties, duister en licht, een feest van vertelkunst. 
— Marcel Möring
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Het zal je beangstigen, charmeren en ontroeren. Als deze wereld je
eenmaal gegrepen heeft, laat ze je niet meer los. 
— Jacquelyn Mitchard, auteur van THE DEEP END OF THE OCEAN
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Signatuur brengt de wereld dichterbij.

Signatuur is al 20 jaar een literair internationaal georiënteerd kwaliteitsfonds;
prachtige pareltjes uit onder meer Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk,
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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
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.
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