
Che Guevara’s kleinzoon over wat nog van Che’s
revolutionaire droom overblijft
33 REVOLUTIES verschijnt dit najaar simultaan in 10 verschillende landen
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Samenvatting Maar weinigen kunnen tippen aan de roem van Che Guevara. Bijna 50
jaar na zijn dood is hij nog steeds een icoon. Maar wat heeft Che’s
revolutie teweeggebracht? Een briljante roman over de ravage die de
revolutie van zijn grootvader in Cuba heeft veroorzaakt, geschreven
door Canek Sánchez Guevara, Che’s oudste kleinzoon.

Details Che’s kleinzoon beschrijft in 33 REVOLUTIES het dagelijkse leven van een
Cubaan die zijn weg zoekt binnen de beperkingen die het regime de bevolking
oplegt. Hij hunkert naar vrijheid, naar een uitweg van de honger. En hij is niet
de enige die droomt van een beter leven. Plots kapen enkele Cubanen een
gammele veerboot om te vluchten, een ultieme wanhoopsdaad. Maar de
Cubaanse politie houdt hen tegen. Nooit eerder was het gevoel niet vrij te zijn
zo tastbaar. De eerste spontane betoging breekt uit. Cuba wankelt en er knakt
iets in het hoofdpersonage. Wat is Che’s revolutie nog waard, als je collectief
gevangen blijkt in eigen land?

Canek Sánchez Guevara (1974 - 2015) was Ernesto Che Guevara’s oudste
kleinzoon. Als kind leefde hij in Cuba, Barcelona, Milaan en Mexico voor hij
terugkeerde naar Cuba. In 1996 werd hij het land uitgezet door zijn openlijke
kritiek op het regime. Begin 2015 overleed hij tijdens een hartoperatie, op een
jaar na op dezelfde leeftijd als zijn grootvader Che.
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Citaten Deze revolutie is een puinhoop. Che zou trots op me zijn geweest. Hij
was een rebel. Hij zou nooit goedkeuren wat er van zijn revolutie
geworden is. Laat ons eerlijk zijn: een jonge rebel als Fidel Castro in
Cuba vandaag zou niet in ballingschap gestuurd worden. Hij zou
neergeschoten worden. 
— Canek Sánchez Guevara in The Independent

Canek Sánchez Guevara was een briljant en gepassioneerd schrijver die
te jong gestorven is. Deze onvergetelijke roman is een afwijzing van zijn
politieke erfenis als Che Guevara’s kleinzoon maar ook een persoonlijke
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hulpkreet. 
— Jon Lee Anderson, The New Yorker

33 Revoluties doet waar enkel de beste fictie toe is staat is: het biedt een
scherpe en actuele inkijk in een land en zijn volk door een tijdloos verhaal
te vertellen over de beproevingen en triomfen van een man. 
— Michael Reynolds, uitgever van Europa Editions
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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,
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.

Klik hier voor de laatste brochures.

powered by 

https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_signatuur
https://www.awbruna.nl/aanbiedingsbrochures/

