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Samenvatting Een jonge Turks-Duitse duwt een Duitser voor de metro. Hij sterft, zij
voelt geen berouw. Warm en vurig vertelt Fatma Aydemir over diegenen
die tussen culturen en landen leven en hun plaats op de wereld zoeken.
Het controversiële ELLEBOGEN verschijnt op 10 oktober 2017.

Details Ze is zeventien. Ze is in Berlijn geboren. Ze heet Hazal Akgündüz. Er werd
haar beloofd dat ze alles kon worden wat ze maar wou. Maar steeds opnieuw
moet ze opboksen tegen vooroordelen en discriminatie. Tot ze op een nacht te
veel gedronken heeft en een Duitse student die haar uitdaagt, voor de metro
duwt. Als de politie haar achterna zit vlucht Hazal naar Istanbul, waar ze nooit
eerder is geweest. Ze ziet op krantenfoto’s de grijns op haar gezicht terwijl ze
de jongen aanvalt maar voelt geen berouw.

Ellebogen is een urgent, gewaagd en onverzoenlijk verhaal over de woede van
een migrantendochter in een Europa waar ze zich nooit helemaal thuis voelde.

Fatma Aydemir (1986) is de dochter van Turkse gastarbeiders. Ze heeft Duits
en Amerikanistiek gestudeerd en werkt als redacteur voor de krant Taz. Haar
controversiële debuutroman Ellebogen werd meteen een fenomeen in
Duitsland. Op 11 maart 2017 kopte de Volkskrant al: 'Over dit debuut
schrijven alle Duitse kwaliteitskranten'. Aydemir neemt met regelmaat deel
aan het publieke debat over integratie in Duitsland.

Ellebogen verschijnt op 10 oktober 2017.

Titel: Ellebogen | Auteur: Fatma Aydemir | Omvang: ca. 240 pagina's |
Prijs: € 19,99 | ɪsʙɴ: 978-90-5672-590-7| Verschijnt: 10 oktober 2017 |
Ook leverbaar als e-book | Prijs: € 13,99 | ɪsʙɴ: 978-90-449-7656-4

NB: graag bij gebruik van de auteursfoto fotograaf Bradley Secker
vermelden.
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Citaten ‘Invloedrijk romandebuut. Het kan geen kwaad als de roman- en
kwaliteitskrant lezende Duitser zich wat vaker verplaatst in het hoofd van
een boze migrantenjongere.’ 
— de Volkskrant

‘ELLEBOGEN is een stomp in de maag. Of beter gezegd, twee. Eén voor
de misogyne Turkse gemeenschap. En één voor de huichelarij van onze
o zo liberale samenleving.’ 
— Süddeutsche Zeitung

De vragen waarmee de auteur de lezer achterlaat zijn cruciaal voor een
land waar immigratie allang aan de orde van de dag is. 
— Spiegel online

Een pakkende roman, emotioneel en brutaal – als een elleboogstomp in
de maagstreek. 
— NRD

Aydemirs debuut kan voor de boekenwereld worden wat GEGEN DIE
WIND voor het filmlandschap is. 
— Der Spiegel

***** Een sterk, aangrijpend, belangrijk debuut. 
— stern
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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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