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Samenvatting Eén van de meest bijzondere auteurs wordt Guadalupe Nettel genoemd.
Guadalupe Nettel (Mexico 1973) heeft Spaanstalige Literatuur aan de
Universiteit van Mexico gestudeerd en is gepromoveerd in
Taalwetenschappen in Parijs. Ze heeft vier verhalenbundels en drie
romans geschreven. Haar werk werd bekroond met verschillende
prestigieuze literaire prijzen en is vertaald in meer dan tien talen. Ze
wordt beschouwd als een van de beste schrijvers van haar generatie.

Details Twee levens, twee steden. In New York probeert Claudio met strakke routines
het chaotische stadsleven in te dammen en zijn verleden in Cuba los te laten.
De jonge Mexicaanse Cecilia krijgt een studiebeurs in Parijs, waar ze een
nieuw leven begint. Ze houdt ervan om mensen te observeren en alleen te
zijn. Als de strenge winter aanbreekt, trekt ze zich terug in haar flat. Dan leren
Claudio en Cecilia elkaar kennen, een ontmoeting als een bliksemschicht. Het
lijkt de liefde van hun leven. Maar al snel slaat dat gevoel om in haat. Opnieuw
alleen, terug in New York en Parijs, breekt de lente aan.

Guadalupe Nettel ontleedt haarfijn hoe relaties werken en schrijft aangrijpend
en met gevoel voor humor over de onstuitbare kracht van het leven.
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Relevante links Boekgegevens

Citaten Een verpletterend verhaal over liefde en ontgoocheling. 
— EL PAÍS
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Nettel is niet meer een van de best bewaarde geheimen van de
Mexicaanse literatuur: ze is een schrijver geworden die erin slaagt een
volstrekt persoonlijke wereld op te bouwen, die oprijst uit het
verontrustende, het vreemde. 
— EL PERIÓDICO

9/10 - Een verhaal van een gekwetste gevoeligheid, met een wijze
combinatie van emotionele spanning en dramatische tegenslagen… Een
uitmuntende roman. 
— LA RAZÓN

Het is lang geleden dat ik in de literatuur van mijn generatie zo'n
persoonlijk en uniek universum gevonden heb als dat van Guandalupe
Nettel. 
— Juan Gabriel Vásquez
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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, Charles Lewinsky, Hilary Mantel, Almudena Grandes, Richard Russo,
Jonas Jonasson, Stieg Larsson, 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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