
Richard Russo brengt Donald Trump-stemmers tot leven in
nieuwe roman ALLEMANS GEK
Met humor en warmte laat Russo zien wat er in de onderbuik van de
maatschappij gebeurt.
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Samenvatting 'Toen ALLEMANS GEK uitkwam, kreeg ik veel vragen over de
verkiezingen. Ze vroegen voor wie mijn personages zouden stemmen.
Ja, zeer waarschijnlijk Donald Trump. Journalisten door het gehele
land complimenteerden me met mijn “actuele boek”. Heel grappig, ik
schrijf al meer dan dertig jaar op tragikomische wijze over de
onderontwikkelde witte arbeidersklasse in een goedmoedig
plattelandsstadje.’ 

ALLEMANS GEK is de nieuwe roman van Amerikaans schrijficoon en
uitzonderlijk verhalenverteller Richard Russo en verschijnt 27 juni
2017.

Details Het nieuwe gezag in het verpauperde industriestadje North Bath is politiechef
Douglas Raymer. Doug heeft het niet makkelijk: vlak voor zijn pensioen
verongelukt zijn vrouw die op het punt stond om met haar geheime minnaar te
verdwijnen. Hij is vastbesloten die minnaar te vinden, maar met grafschennis,
ontsnapte slangen, brand en tegenwerking komt hij nauwelijks toe aan zijn
missie. De laatste dagen van zijn carrière worden een slopende achtbaan die
hem doen twijfelen of stoppen met werken wel zo verstandig is.

Sully, de onaangepaste held uit Niemands gek, hoeft niet meer te werken, en
heeft inmiddels zware hartproblemen. Koppig weigert hij behandeling terwijl hij
zijn klachten voor zijn geliefden probeert te verbergen. Wie is hier nou de gek?

Met deze onvergetelijke personages vertolkt Russo als geen ander de stem
van het volk.

Titel: Allemans gek | Auteur: Richard Russo | Omvang: ca. 464 pag. | Prijs: €
24,99 | ɪsʙɴ: 978 90 5672 559 4 | Verschijnt: 27 juni 2017 | Ook leverbaar als
e-book | Prijs: € 14,99 | ɪsʙɴ: 978 90 449 7516 1

Relevante links Boekgegevens
Facebook Richard Russo

Citaten Weer zijn Russo’s personages geweldige wezens, aandoenlijk ondanks
zichzelf. 
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— PEOPLE

Laat de lezer grinniken. Het gepingpong van grove maar grappige
dialogen is Russo’s handelsmerk, evenals zijn empathie voor berooide
personages. 
— PUBLISHERS WEEKLY

Een krankzinnige dolle boel, waarin mysterie, spanning en komedie in de
race naar de laatste pagina’s elkaar afwisselen. 
— THE WALL STREET JOURNAL

Een enorme prestatie. Een wereld zo rijk aan details als diegene waarin
we in ons alledaagse leven rondlopen. 
— NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

Russo slaat de spijker weer op zijn kop met zijn drievoudige
handelsmerk: het geeft voldoening, is hilarisch en pijnlijk intens. 
— KIRKUS REVIEWS
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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.

Klik hier voor de laatste brochures.
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