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Samenvatting Vandaag is bekend gemaakt dat Emily Fridlunds debuutroman EEN
GESCHIEDENIS VAN WOLVEN een van de laatste zes finalisten is voor
de Man Booker Prize 2017. EEN GESCHIEDENIS VAN WOLVEN is een
indrukwekkende roman over schuld, extreem geloof en het ontzeggen
van medische hulp. Met haar sterke en inventieve taalgebruik en
verfijnd psychologisch inzicht heeft Emily Fridlund een onvergetelijke
roman geschreven. De winnaar van de Man Booker Prize wordt op 17
oktober bekend gemaakt.

Details Hoe schuldig ben je als getuige van een drama?

Linda heeft een bijzondere jeugd. Haar ouders leven in een afgelegen
hippiecommune en op school is ze altijd de outsider. Ze gaat babysitten bij de
nieuwe buren, die haar aanvankelijk fascineren maar dat ogenschijnlijk
‘normale’ gezin blijkt een stuk complexer wanneer zij hun doodzieke kind
medische zorg ontzeggen. Linda raakt verstrikt in een situatie die ze niet
helemaal begrijpt en probeert uit te zoeken wat het juiste is om te doen.

Lola Baroness Young (juryvoorzitter van de Man Booker Prize) over de
finalisten: ‘Deze romans dagen ons, elk op hun eigen wijze, subtiel uit om na
te denken over onze vooroordelen, over de aard van liefde, de beleving van
tijd, over vraagstukken als identiteit en de dood.’

De winnaar van de Man Booker Prize wordt op 17 oktober bekend gemaakt.
Aan de prijs is een geldbedrag van £ 50.000 verbonden.

Over Een geschiedenis van wolven:

‘Ik heb zelden zo’n verfijnd debuut gelezen. Poëtisch, complex en
hartverscheurend mooi.’ – T.C. Boyle

‘Het schroeit en zingt – een literaire tour de force!’ – Kirkus Reviews

‘Een geschiedenis van wolven is een intrigerende en complexe debuutroman
die smaakt naar meer.’ – Hebban.nl

‘Een meer dan prachtig debuut.’ – De Leesfabriek

‘Fridlund legt het schoolleven op een prachtige manier vast en laat haar
personages tot leven komen.’ – Zin magazine

Meer informatie over Een geschiedenis van wolven:
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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.
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