
KLEINE HELDEN: een hartverwarmende en hedendaagse
roman van Almudena Grandes
Urgent en ontroerend portret van de gewone burger onder het juk van de
crisis
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Samenvatting KLEINE HELDEN van Almudena Grandes is een prachtige reflectie op
de wereld om ons heen. Een roman over durven opstaan, en over kleine
daden die het verschil maken. Een ontroerend portret van de gewone
burger onder het juk van de crisis. KLEINE HELDEN verschijnt 22
november.

Details Kleine helden is een hartverwarmende roman over een volksbuurt in Madrid.
Rijk en arm, jong en oud, singles en gezinnen, Spanjaarden en immigranten.
Zij hebben geen schuld aan de crisis, maar moeten haar wel dragen, en er
ondanks alles proberen bovenuit te stijgen. Elk op hun eigen manier beleven
buurtgenoten bitterzoete momenten van onverwachte solidariteit, van
verontwaardiging en woede maar ook van tederheid en doorzetten. Samen
blazen ze hun buurt nieuw leven in. 

Over de auteur:

Almudena Grandes is een van Spanjes meest geprezen en best verkopende
literaire auteurs. Ze debuteerde in 1989, heeft inmiddels elf romans en drie
verhalenbundels geschreven en werd bekroond met verschillende literaire
prijzen. Met de bestseller IJzig hart vestigde zij ook in Nederland haar naam.
Van Kleine helden zijn in eigen land al meer dan 130.000 exemplaren
verkocht.

Kleine helden verschijnt 22 november 2016. Copyrights auteursportret: Daniel
Mordzinski.

Titel: Kleine helden | Auteur: Almudena Grandes | Omvang: 320 pag. | Prijs: €
19,99 | ɪsʙɴ: 978-90-5672-567-9 | Verschijnt: 22 november 2016 | Ook
leverbaar als e-book | Prijs: € 13,99 | ɪsʙɴ: 978-90-449-7531-4

Relevante links Boekgegevens

Citaten Wat Piketty zegt met cijfers, zegt Almunda Grandes met woorden. 
— EL PAÍS

Het boek zit vol personages van onschatbare waarde. Een roman die
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bruist van het leven. 
— LA VANGUARDIA

Een van haar meest diepgaande romans, die bondig reflecteert over de
wereld om ons heen. Een scherp uiteengezet beeld van de mens dat je
raakt en doet huiveren. 
— THE HUFFINGTON POST
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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, 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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