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Samenvatting EEN GESCHIEDENIS VAN WOLVEN moet in de VS nog uitkomen maar is
nu al de favoriet van boekhandel en pers! Met haar prachtige, sterke en
inventieve taalgebruik en geweldig psychologisch inzicht heeft Emily
Fridlund een onvergetelijke roman geschreven over hoe (on)schuldig je
bent als getuige van een tragedie.

Details Linda leeft met haar ouders in wat is overgebleven van een afgelegen
hippiecommune en op school is ze een buitenbeentje. Ze vormt zich een beeld
van de maatschappij op basis van wat ze in de buitenwereld observeert: een
leraar die wordt beschuldigd van het bezit van kinderporno en het
ogenschijnlijk gewone leven van het gezin voor wie ze babysit. Maar de leraar
is misschien onschuldiger dan hij lijkt. En dat ‘normale’ gezin blijkt een stuk
complexer wanneer ze hun doodzieke kind medische zorg ontzeggen. Linda
raakt in beide situaties verstrikt en moet uitzoeken wat het juiste is om te
doen.

EEN GESCHIEDENIS VAN WOLVEN is een spannend, verontrustend en
onvergetelijk verhaal over volwassen worden, morele schuld hebben als
getuige van een drama en hoe ver je in je geloof gaat als het leven van een
kind op het spel staat.

Over de auteur

Emily Fridlund is gepromoveerd in Literatuur en Creatief Schrijven aan de
universiteit van Southern California. Ze doet momenteel een postdoctoraal
onderzoek en geeft les aan Cornell University. Een geschiedenis van wolven
is haar debuutroman.
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Citaten Ik heb zelden zo'n verfijnd debuut gelezen. Poëtisch, complex en
hartverscheurend mooi. 
— T.C. Boyle

Het schroeit en zingt – een literaire tour de force! 
— Kirkus

Haar taalkunst is fantastisch, rijk met levendige uitdrukkingen. Fridlund
heeft op elegante wijze een memorabel hoofdpersonage met duistere
neigingen gecreëerd. Een boek dat ontroerend en verontrustend is en
dat de lezer zeker zal bijblijven. 
— Publishers Weekly

Prachtige taal en een triomf in toon en perspectief. Liefhebbers van
literatuur waar het om de personages draait, zullen dit geweldig vinden. 
— Booklist
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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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