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Samenvatting Aan bijna twintig landen werden de rechten verkocht van de roman
MISCHLING van Affinity Konar. MISCHLING is een indringend verhaal
over een tweeling in het kamp van Mengele in Auschwitz tijdens de
Tweede wereldoorlog. Hoe pijnlijk het verhaal ook is, het getuigt van
uitzonderlijk vakmanschap hoe Konar de unieke stemmen van Perle en
Stasha weet te vangen en bovenal een boek over hoop, veerkracht en
overlevingsdrang . Affinity Konar kwam op de titel MISCHLING doordat
zij zelf van Pools-Joodse afkomst is en werkte meer dan negen jaar aan
dit boek.

Details Stacha en Perle waren één, tot nazidokter Mengele hun magische wereld
betreedt.

Het is 1944 als de onafscheidelijke tweelingzusjes Perle en Stacha in
Auschwitz aankomen. Ze zijn mischling: blond haar en bruine ogen, Arisch en
Joods tegelijk. Nazidokter Mengele plaatst ze meteen in zijn experiment. Ze
proberen de gruwel te overstijgen met hun zelfverzonnen taal en magische
wereld. Tot Perle verdwijnt. Stacha kan niet geloven dat Perle dood is. Na de
bevrijding trekt ze met een jongen uit het kamp, die ook zijn tweelingbroer
verloor, door het verwoeste Polen op zoek naar Perle. Een tocht vol hoop en
gevaar, gedreven door wraak: ze willen ook Mengele vinden… In een
onthutste wereld gaan ze op zoek naar een mogelijke toekomst.

'Mischling is een paradox. Het is een prachtige roman over de vreselijkste
misdaad, een diepgravende herdenking met de lichtheid van een sprookje en
een coming of age van kinderen die de kans niet krijgen om het volwassen
worden te beleven. Als je ziel de tocht kan doorstaan, zal je beloond worden
met een van de meest schokkende, krachtige en originele boeken van het
jaar.' - ANTHONY DOERR, auteur van Als je het licht niet kunt zien.
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Citaten Konars overtuigende en fascinerende verhaal toont het intense verdriet
van een tweeling wanneer Perle verdwijnt. Een onvergetelijke reis voor
de ziel. 
— BOOKLIST

Bij Konar doen alle zinnen ertoe; het is haar verdienste dat de meisjes
nooit als eenvoudige slachtoffers overkomen: het zijn onvergetelijke,
onvolmaakte personages die proberen te overleven. Dit is op een brute
manier een prachtige roman. 
— PUBLISHERS WEEKLY

Dit verzengende werk vergroot ons begrip van de Holocaust. Alleen al
daarom is het aan te bevelen, maar ook vanwege de verbluffend
originele aanpak van een onderwerp dat eigenlijk te afschuwelijk is om
over te lezen als het in rechttoe rechtaan proza geschreven zou zijn. 
— LIBRARY JOURNAL
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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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