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Samenvatting Op 5 november 2015 verschijnt WAT DE GOLVEN BRENGEN, de nieuwe
roman van de Italiaanse auteur Fabio Genovesi. Met dit tragikomische
avontuur in het mondaine dorp Forte dei Marmi, waarin oude legendes,
spoken uit het verleden, onmogelijke liefdes en dromen een rol spelen,
overtreft Genovesi zichzelf. Na het eerder verschenen VISSEN VOEREN
is ook deze roman over opgroeien in een klein Italiaans dorp, een
aanrader voor allen die met plezier de romans van Ammaniti en
Giordano lazen.

Details Het valt niet mee om albino in Italië te zijn, slecht zicht te hebben en in de
schaduw te moeten leven. Luna zet daarom haar verbeeldingskracht in om het
leven kleur te geven. Haar oudere broer Luca is blond, knap, sterk en een
talentvolle surfer die hele dagen aan zee te vinden is. Tot de zee hem opslokt.
Terwijl Luna's moeder Serena als een zombie thuis zit, probeert Luna weer de
draad op school op te pakken. Intussen voelt Sandro, de hulpleraar van Luna,
zich vreselijk schuldig. Hij had Serena aangespoord om Luca naar het
surfkamp te laten gaan. Tijdens een uitstapje zoekt hij weer toenadering terwijl
Luna leert dat de zee geeft en neemt. Zonder haar broer weet ze haar plek in
de wereld te vinden.

Over de auteur

Fabio Genovesi (1974) is geboren in het Italiaanse kustplaatsje Forte die
Marmi en woont daar nog steeds. Naast zijn romans schrijft hij o.a. voor de
Corriere della Sera en Glamour met een voorkeur voor sport en muziek.
Daarnaast vertaalt hij vanuit het Engels. 
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Relevante links Boekgegevens

Citaten Een tijdloos verhaal over de kracht van de verbeelding en de kracht van
hen die nog in staat zijn zich te verwonderen. 
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— La Stampa

Een boek dat je laat huilen en lachen. 
— Il Giornale

Als een klassieke coming of age roman zo lang boeit en zo vaak doet
glimlachen, dan is hij goed geschreven. 
— De Standaard over VISSEN VOEREN

Er ligt een melancholiek en tijdloos evenwicht in deze roman besloten. 
— Trouw over VISSEN VOEREN

Een geweldig kijkje achter de toeristische façades, geschreven door een
groot verteltalent. 
— Flow over VISSEN VOEREN

Afbeeldingen

“

“

“

“

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/36275/images/175395-GENOVESI_golven_VP_300-20ef53-large-1438681074.jpg


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 het najaar van 2015 gaan verschijnen.
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