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Samenvatting The New York Times bestempelt Richard Russo als ‘een van de beste
romanschrijvers die er zijn’, John Irving noemt hem
‘bewonderenswaardig’. Het lijdt geen twijfel dat Russo naast geliefd
bestsellerauteur en Pulitzerprijswinnaar ook een mijlpaal is in de
Amerikaanse literatuur. 

Dit najaar brengen we zijn niet eerder in Nederland verschenen roman
NIEMANDS GEK uit. Een meesterwerk en everseller die in de VS lovend
onthaald en succesvol verfilmd werd. Hoog tijd dus voor Nederland om
kennis te maken met deze scherpzinnige, venijnige en tegelijk
hartverwarmende roman. Voor de promotie van zijn boek komt Richard
Russo naar Nederland van 27 tot en met 29 september 2016 en is hij
beschikbaar voor interviews. 

ALLEMANS GEK, de bejubelde sequel en Russo’s nieuwste boek in de
VS dat meteen de bestsellerlijsten haalde, verschijnt volgend voorjaar
in het Nederlands.

Details Donald Sully woont al vijftig jaar in het doodsaaie plaatsje North Bath ten
noorden van New York. In al die jaren heeft hij niet heel veel geluk gehad.
Gescheiden en nu in een halfslachtige relatie met andermans vrouw, woont hij
boven zijn bejaarde oud-lerares Engels die hem soms nog steeds de les leest.
Opgescheept met een slechte knie en met vrienden die vijanden overbodig
maken, probeert hij op zijn manier wat van het leven te maken. Maar dan krijgt
Sully met een heel nieuw probleem te maken: zijn van hem vervreemde zoon
dreigt in zijn vaders voetsporen te treden.

Met geraffineerde en aanstekelijke humor en begrip voor zowel menselijke
dwaasheden als overwinningen is NIEMANDS GEK opnieuw een onvergetelijk
meesterwerk.

Titel: Niemands gek | Auteur: Richard Russo | Omvang: ca. 704 pag. | Prijs: €
29,99 | ɪsʙɴ: 978 90 5672 558 7 | Verschijnt: 27 september 2016 | Ook
leverbaar als e-book | Prijs: € 14,99 | ɪsʙɴ: 978 90 449 7515 4
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Relevante links Boekgegevens NIEMANDS GEK

Citaten NIEMANDS GEK en ALLEMANS GEK zijn een enorme prestatie, ze
scheppen een even rijk gedetailleerde wereld als die die we elke dag
betreden… Sully is een van de meest geloofwaardige en innemende
helden in de hedendaagse Amerikaanse fictie. 
— THE NEW YORK TIMES

Je raakt het nooit beu om naar Sully te kijken, want hij heeft de gave om
iedereen om hem heen zich beter te laten voelen, inclusief de lezer. 
— THE NEW YORKER

Russo is een meester vakman… Het verdriet van de arbeider heeft een
glans van Dickens maar de epische lichtheid van John Irving.
NIEMANDS GEK is een grote, eigenzinnige roman met een onstuitbare
menselijke hoop. 
— BOSTON GLOBE
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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
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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