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Samenvatting
DE DRIE BRUILOFTEN VAN MANOLITA, Almudena Grandes’ nieuwe en bejubelde roman, verschijnt in
september 2015 in het Nederlands. Grandes is en blijft een van Spanjes meest geliefde en best verkopende
literaire auteurs, volgens Mario Vargas Llosa is ze één van de beste romanschrijvers van onze tijd. Bij
Signatuur verscheen eerder o.a. HET IJZIG HART waarvan ruim 20.000 exemplaren zijn verkocht.

Zaterdag 14 november 2015 komt de auteur naar het Crossing Border festival in Den Haag en is ze
beschikbaar voor interviews.
Details

Manolita is net 18 als het leven haar op de proef stelt. Ze is een pientere maar nuchtere jonge vrouw die liefst
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zo weinig mogelijk op de voorgrond treedt. Als haar broer Antonio haar echter komt smeken om hulp bij het
verzet tegen de dictator Franco, gaat ze er toch op in. Manolita ontpopt zich als de sterke en passionele
spilfiguur in de hechte vriendengroep die strijdt voor de democratie. De rustige en op het oog weinig
aantrekkelijke verzetsstrijder Silverio blijkt haar ware liefde te zijn, en dat verandert haar leven voorgoed. Maar
onder de dictatuur zijn zelfs de vertrouwdste gezichten onbetrouwbaar. Het verraad komt akelig dichtbij en hun
vriendschap en liefde komen op het spel te staan.

Een overweldigend verhaal over liefde, vriendschap en moed.

De drie bruiloften van Manolita verschijnt 10 november 2015.  

Relevante links
 Boekgegevens DE DRIE BRUILOFTE... http://issuu.com/awbruna/docs/najaars...

http://issuu.com/awbruna/docs/najaarsaanbieding_2015_uitgeverij_s/1
Citaten
Aangrijpend en schitterend geschreven.

— DE VOLKSKRANT over HET IJZIG HART
Het gebeurt je niet elke dag (niet eens elk jaar) dat je een boek in handen krijgt waarvan je beseft dat het ooit
op dezelfde bibliotheekplank zal staan als Tolstoj, Victor Hugo, Thomas Mann en aanverwante onverwoestbare
groten.

— NU.NL over HET IJZIG HART
DE DRIE BRUILOFTEN VAN MANOLITA toont opnieuw het absolute meesterschap van Almudena Grandes
als romanschrijver.

— EL PAIS
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LAATSTE TWEETS

Tweets

Over Signatuur

'De boeken van Signatuur zijn van het kaliber dat je ze blind uit het schap kunt trekken als je iets bijzonders
wilt.' - NU.nl

Sinds 2002 is Signatuur bij A.W. Bruna Uitgevers ondergebracht. In vrij korte tijd is dit fonds uitgegroeid tot een
erkend literair internationaal georiënteerd kwaliteitsfonds; prachtige pareltjes uit India, Frankrijk,
Spanje, Oostenrijk, Australië, Scandinavië en Schotland.

Bijzonder trots zijn wij op onze grote verhalenvertellers. Met auteurs als Carlos Ruiz Zafón, Richard Russo,
Charles Lewinsky, Jaume Cabré, Juan Gabriel Vásquez, Hilary Mantel en Jonas Jonasson biedt Signatuur een
groep auteurs die echte verhalenvertellers zijn die boeken schrijven waar je ingezogen wordt en die je
meenemen naar een andere wereld; boeken waarvan je het jammer vindt als je de laatste pagina omslaat.
Mooie gebonden boeken met sfeervolle omslagen. Kortom, boeken voor echte lezers.

Klik hier voor de boeken die in de zomer van 2015 gaan verschijnen. 
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