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Samenvatting Hoe brengt het verlies van rijkdom een familie dichter bij elkaar? DE
WANGS VS. DE WERELD biedt een verfrissende blik op de
Amerikaanse droom in de naweeën van de crisis, immigratie en
identiteit, en liefde. Een energieke en uiterst actuele roman in tijden
van Trump.

Details Charles Wang is kwaad op Amerika. Als immigrant en stronteigenwijze
zakenman met een klein hartje heeft hij een zeer succesvol cosmetica-
imperium opgebouwd. Maar door de crisis is hij opeens alles kwijt. Wat volgt is
een hectische road trip met zijn zoon, zijn jongste dochter en zijn tweede
vrouw Barbra. Ze rijden van Bel Air naar upstate New York waar zijn oudste
dochter woont.

Charles moet kiezen tussen de oude en de nieuwe wereld, tussen alles
achterlaten en zijn droom om opnieuw te beginnen in China. Als hij daar het
land van zijn voorouders terug kan claimen komt alles goed, denkt hij.

De Wangs vs. de wereld laat met humor en doortastendheid de menselijke
natuur in al haar facetten zien. Het werd uitgeroepen tot een van de beste
debuutromans van het jaar en stond meteen op allerlei must-read-lijstjes.

Over de auteur

Jade Chang schreef als journalist en redacteur over kunst en cultuur voor o.a.
BBC, Metropolis Magazine, Los Angeles Time Magazine en Glamour. De
vertaalrechten van De Wangs vs. de wereld zijn aan meer dan 10 landen
verkocht. Eind maart is Jade Chang in Europa en beschikbaar voor interviews.

De Wangs vs. de wereld verschijnt 18 april 2017

Titel: De Wangs vs. de wereld | Auteur: Jade Chang | Omvang: ca. 416 pag.
| Prijs: € 21,99 | ɪsʙɴ: 978 90 5672 562 4 | Verschijnt: 18 april 2017 | Ook
leverbaar als e-book | Prijs: € 13,99 | ɪsʙɴ: 978 90 449 7520 8

NB. Graag bij gebruik van de auteursfoto voor de copyright fotografe Teresa
Flowers vermelden.
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The Wangs website

Citaten Changs toon is ironisch, maar ze weet ook de pijn van de crisis en haar
ravage te vangen. Desondanks blijft deze intelligente en boeiende roman
blijmoedig. Misschien wel omdat het uiteindelijke onderwerp, tegen een
kleurrijke achtergrond van verschillende werelden en culturele settingen,
de liefde is. 
— the Guardian

Changs innemende en eigenzinnige personages en grappige observaties
maken deze roman een vrolijke rit om nooit te vergeten. 
— Publishers Weekly

Met een schelmachtig leedvermaak à la Dickens maakt Changs
zelfverzekerde stijl de frisse draai die ze aan de Amerikaanse
immigrantensaga van de Wangs geeft een must-read. Je zult hardop
lachen terwijl je ook nog wat opsteekt over hoe je eerst volledig in de
Amerikaanse droom kunt geloven en hem dan keihard moet laten vallen. 
— Elle

Haar boek is grappig maar ook rauw en werelds — een verhaal over
grote trots, grote boosheid, maar nog grotere liefde. Het laat zien dat er
niet één immigrantenervaring is, maar alleen menselijkheid in al haar
glorieuze, slordige complexiteit. 
— National Public Radio

Jade Chang pakt de Amerikaanse droom beet en keert hem
ondersteboven in deze komische, eigenwijze, uitbundige, riches to rags-
roman. Een serie idiote avonturen bewijst dat er meer in het leven is dan
geld. 
— Sunday Express

Jade Changs scherpe en grappige debuutroman is een van rijk-naar-
arm-verhaal, een immigrantenverhaal en DON QUICHOT-achige roadtrip
in één. Hoewel volgepropt met subplots en omzwervingen, maken
Charles (met een ego groter dan zijn vaderland en zijn eigenwijze
vastberadenheid om “Amerika naar de grond te werken en haar melk en
honing af te pakken”) en de harde afrekening van de auteur met de
Amerikaanse droom, de rit meer dan de moeite waard. 
— The New York Times

“

“

“

“

“

“

http://www.thewangs.com/


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
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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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