Duitse bestsellerauteur Thees Uhlmann te gast op Crossing
Border november 2016
MIJN EX, DE DOOD EN IK, een aanstekelijke roman over de heerlijkheid
van het leven.
Info

Amsterdam | Gepubliceerd op: 4 juli 2016

Signatuur
Bezoekadres
Johannes Vermeerstraat 24
1071 DR Amsterdam

Samenvatting

Stel je voor: op een dag wordt er aangebeld en staat de Dood voor de
deur. Je hebt nog drie minuten te leven. Wat nu? MIJN EX, DE DOOD EN
IK is een rake en frisse roman over wat er in het leven écht toe doet. Dit

Postadres

debuut van rockster Thees Uhlmann werd in Duitsland meteen een
bestseller. In oktober verschijnt de Nederlandse vertaling en van 4 tot 6
november is Uhlmann te gast op Crossing Border, waar hij beschikbaar

T: +31 20 2181600

Postbus 51077
1007 EB Amsterdam

is voor interviews.
Contactpersonen

Details

‘Sophia, mag ik je voorstellen aan de Dood? Of beter gezegd, mijn Dood? Hij
kwam me vandaag eigenlijk halen, maar toen belde jij aan en daarom lukte het
niet. Dood, dit is Sophia. Mijn ex.’
Drie minuten heeft de verteller om afscheid te nemen van het leven. Maar de
Dood treuzelt en trekt er met de verteller op uit. Zijn ex, zoontje en moeder
passeren de revue. Onderweg ontdekt de Dood ook zijn eigen onwetendheid
over het leven en groeit het gezelschap naar elkaar toe.
Mijn ex, de dood en ik is een scherpe, humoristische en aandoenlijke roman
over alles wat in het leven werkelijk telt. Een roadtrip recht naar diegenen die
er écht toe doen. Je leest, lacht, smelt en bent immens tevreden dat je erbij
kan zijn, bij deze belangwekkende zaak genaamd het leven.
Titel: Mijn ex, de dood en ik | Auteur: Thees Uhlmann | Omvang: ca. 240 pag.
| Prijs: € 19,99 | ɪsʙɴ: 978 90 5672 570 9 | Verschijnt: 25 oktober 2016 | Ook
leverbaar als e-book | Prijs: € 11,99 | ɪsʙɴ: 978 90 449 7549 9

Relevante links

Citaten

Boekgegevens
Website Thees Uhlmann

“ Uhlmanns uiterst charmante literaire debuut zit vol hilarische dialogen.
Zo'n communicatie met de Dood heb je nog nooit gelezen.
— ROLLING STONE
“ Was het boek bier, dan was het met liefde gebrouwen.

Saskia Hausel
Saskia.hausel@uitgeverijsignatu
ur.nl
020-2181621
hausel

“
— SPIEGEL
“ Een boek dat je herhaaldelijk moet raadplegen om de fantastische
dialogen nogmaals te lezen.
— WESTDEUTSCHER RUNDFUNK

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
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.
Klik hier voor de laatste brochures.
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