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Samenvatting Een plek waar je mag zijn wie je wil zijn. Het kan. Maar tegen welke
prijs? Dat is het thema van IK ZAL JE ALTIJD VINDEN, de nieuwe roman
van John Ajvide Lindqvist. Een vlijmscherp verhaal over onze
zoektocht naar verbondenheid, naar een authentieke wereld waar
iedereen zijn plaats vindt. Lindqvist wordt beschouwd als een van de
belangrijkste Zweedse auteurs. Zijn werk werd veelvuldig bekroond.

Details De jonge John Lindqvist worstelt met het leven. Hij wil graag goochelaar
worden, maar het zit hem niet mee. Wanneer hij verhuist naar een somber
flatgebouw in Stockholm, wordt hij opgepakt voor diefstal. Na een nacht in de
gevangenis is er thuis iets veranderd. Al snel ontdekt John dat hij via het bad
in de doucheruimte kan verdwijnen naar een plek die hij ‘De Andere Plaats’
noemt. Een plek waar je wordt wie je wil zijn. Een beetje bloed is voldoende
voor de reis. John stemt in maar ondervindt al gauw de echte prijs voor dat
zogenaamde paradijs.

Over de auteur:

John Ajvide Lindqvist (1968) groeide op in een voorstad van Stockholm. Hij
studeerde literatuurwetenschap, werd illusionist en vervolgens stand-
upcomedian. Inmiddels is hij een van Zwedens grootste auteurs. Naast
romans schreef hij ook diverse toneel- en tv-scripts. Zijn werk is uitgegeven in
meer dan 25 talen.

Ik zal je altijd vinden verschijnt op 2 augustus 2016.
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Relevante links Boekgegevens

Citaten Ajvide Lindqvist is niet alleen een meester in zijn genre, hij is een genre
op zichzelf. 
— Sydsvenska Dagbladet
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Met dit boek neemt Lindqvist zijn plaats in de Zweedse literatuur in. Hij is
zowel centraal als uniek. Hij onderzoekt onze visie op Zweden, een
veranderende maatschappij, en de grensoverschrijdende mogelijkheden
van kunst. 
— Arbetarbladet

Een auteur die zich duidelijk als doel stelt zijn werk tot nieuwe onbekende
horizonten te tillen, en dit nooit ten koste van zijn al bewezen
vakmanschap. 
— DN
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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, Almudena Grandes, Richard Russo, Stieg Larsson, David
Lagercrantz, 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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