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Samenvatting João Ricardo Pedro won met zijn debuutroman JOUW GEZICHT ZAL
HET LAATSTE ZIJN de prestigieuze Leya Literaire Prijs en wordt op dit
moment gezien als een van de meest succesvolle en geliefde schrijvers
in de nieuwe generatie Portugese auteurs. Voor João Ricardo Pedro's
tweede roman ONDERWEG liet hij zich inspireren door het fatale
treinongeluk op 11 september 1985 in Alcafache. Meer dan honderd
mensen kwamen om of raakten vermist. In ONDERWEG schetst Pedro
op een haast David Lynch-achtige wijze de zoektocht van een jongen
naar de waarheid achter de verdwijning van zijn zus en daarmee zijn
plek in het leven. Zijn rijke, beeldende verhalen slepen je moeiteloos
mee in het mysterie van deze gevoelige jongen en zijn onbereikbare
zus. ONDERWEG verschijnt 4 juli.

Details Na een treinramp in Noord-Portugal ontvangt Marta’s moeder een bericht: de
rugzak van haar dochter, studente aan de kunstacademie, is tussen de
brokstukken gevonden. Haar stoffelijk overschot is echter onvindbaar. Marta’s
jongere broer João, een gevoelige jongen die een diepe bewondering én vrees
koestert voor zijn sterke gewelddadige zus, blijft met veel vragen achter. Aan
de hand van haar tekeningen en zijn herinneringen probeert hij de waarheid
rond zijn zus te achterhalen. Een reeks bonte figuren trekt voorbij, terwijl hij
zelf volledig ontbreekt in het leven dat ze schetst. João’s verhaal is een
boeiende reconstructie van hun leven en roept vragen op over zijn eigen
bestaansrecht. Een pijnlijk mooi verhaal over de dunne grens tussen realiteit
en waanzin.

Over de auteur
João Ricardo Pedro is van huis uit technisch ingenieur en werkte meer dan
tien jaar in telecommunicatie. In de lente van 2009 werd hij ontslagen en kon
hij zijn langgekoesterde droom vervullen: een roman schrijven. Zijn
debuutroman Jouw gezicht zal het laatste zijn werd in meerdere landen
laaiend enthousiast ontvangen door pers en publiek en won de grote Leya
Literaire Prijs. Daarna schreef hij enkele korte verhalen. Onderweg is zijn
tweede roman.

Onderweg verschijnt 4 juli 2017.
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NB: graag bij gebruik van de auteursfoto fotograaf Miguel Manso vermelden.

Relevante links Boekgegevens

Citaten Een boek dat je niet meteen loslaat als je het uit hebt. Pedro toont zoveel
durf, originaliteit en talent voor sterke, beeldende scènes dat je razend
benieuwd bent naar het vervolg van zijn schrijverschap. 
— TROUW over JOUW GEZICHT ZAL HET LAATSTE ZIJN

✶✶✶✶ Overrompelend debuut over een veranderend Portugal. 
— DE VOLKSKRANT over JOUW GEZICHT ZAL HET LAATSTE ZIJN

We zijn op drift in het hoofd [van het hoofdpersonage], maar worden
begeleid door een schrijver met een welomschreven doel: het gaat niet
antwoorden geven, maar je laten leiden door de fantasie om te kunnen
ontsnappen. Dit is geen conventioneel boek en laat de lezer perplex
achter. 
— PUBLICO

Feit en fictie kennen hun grenzen niet (er zit iets van David Lynch in dit
alles) met elementen van metaliteratuur en vragen aan de lezer. Zoals in
het gedicht van Kavafis is het de reis waar het om gaat, niet de
bestemming. 
— TIME OUT
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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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