
'Memoires van een ijsbeer': een literaire parel vol intelligente
observaties en humor

Kafkaësk verhaal over menselijkheid, familie en vervreemding door de ogen van drie generaties

ijsberen

Met 'Memoires van een ijsbeer' heeft Yoko Tawada een prachtig, kafkaësk
verhaal over menselijkheid, migratie en vervreemding door de ogen van
ijsberen geschreven. Haar droge humor en intelligente observaties, haar
empathie en taal maken dit een bijzondere leeservaring. 'Memoires van
een ijsbeer' is verkocht aan 8 landen en verschijnt op 9 januari 2018.

Drie generaties van getalenteerde en wereldberoemde circusartiesten en auteurs, die toevallig

ijsberen in de mensenwereld zijn, vertellen hun verhaal. De grootmoeder, een voormalig

circusartieste schrijft per ongeluk een zeer succesvolle autobiografie in de Sovjet-Unie, maar

vlucht via West-Duitsland naar Canada, waar het klimaat een stuk beter is. Haar dochter Tosca

vertrekt juist weer naar de DDR en wordt een wereldster in het circus daar. Als haar zoon Knut

wordt geboren, laat ze de zorg aan mensen in de dierentuin over. Knut heeft een prima leven

onder de omstandigheden, totdat zijn verzorger Matthias verdwijnt…

Titel: Memoires van een ijsbeer | Auteur: Yoko Tawada | Omvang: ca. 288 pagina's | Prijs: €

19,99 | s : 978 90 449 7670 0 | Ook verkrijgbaar als e-book | Prijs: € 12,99 | Verschijnt: 9

januari 2018



OVER SIGNATUUR

‘Verontrustend en opwindend vreemd. Met een behendige zwaai met haar
literaire staf, laat Tawada de grens tussen mensen en dieren verdwijnen.’ –
Charles Foster, auteur van Leven als een beest

‘Een gedurfd en grandioos koorddansnummer.’ – WDR (Westdeutschen
Rundfunk)

‘Een auteur met diepe empathie. Haar taal is een personage op zich.’ – New
York Times Magazine  

Spokespeople

Marije Lenstra
marije.lenstra@awbruna.nl
Telefoon: + 31 (0)20 218 1605 
Mobiel: +31 (0)6 2120 9450

mailto:marije.lenstra@awbruna.nl
http://signatuur.pr.co/images/265202
http://signatuur.pr.co/images/265203


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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