
Aandoenlijk, grappig, vertederend en orgineel: DE GROENE
EEND van Manu Causse
RAINMAN meets INTOUCHABLES

Info Amsterdam | Gepubliceerd op: 24 januari 2017

Samenvatting Een autistische jongen en zijn vader maken een onvergetelijke roadtrip.
DE GROENE EEND voert ons naar een wereld van tweede kansen. Een
verrassend, ontroerend en hartverwarmend familieverhaal.

Details De blik van de kleine Isaac staat altijd op oneindig. Hij heeft een zacht gezicht
maar binnenin lijkt het leeg. Hij praat niet, behalve als hij schreeuwt. Zijn
ouders ziet hij sinds hun scheiding afwisselend. Zijn vader, Eric Dubon, ooit
een succesvol striptekenaar, slaagt er maar niet in tot hem door te dringen.

Tot hij de groene eend van zijn oom erft. Als Isaac de auto ziet, lijkt hij voor
het eerst te reageren. Eric ziet het als een teken en besluit ondanks zijn ex
Isaac mee te nemen. Achternagezeten door de politie ondernemen vader en
zoon een tocht die hun leven voorgoed verandert.

Over de auteur
Manu Causse (1972) is geboren in Parijs en woont in Toulouse. Hij is vertaler.
De groene eend is zijn veelbelovende debuut, dat in vijf talen verschijnt.

De groene eend verschijnt 11 april 2017

Titel: De groene eend | Auteur: Manu Causse | Omvang: ca. 240 pag. |
Prijs: € 19,99 | ɪsʙɴ: 978 90 5672 575 4 | Verschijnt: 11 april 2017 | Ook
leverbaar als e-book | Prijs: € 12,99 | ɪsʙɴ: 978 90 449 7595 6

Relevante links Boekgegevens

Citaten Grappig en teder, met de allures van een road movie die een leven
verandert. 
— Livres Hebdo

Komisch en poëtisch. Betoverend. 
— L'est-Eclair

Fijngevoelig en waanzinnig. 
— Le Progrès
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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
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vleug (zwarte) humor. Voor echte boekenliefhebbers.
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