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Samenvatting Na de Pulitzer Prize voor GESTOLEN LEVEN in 2013, heeft Adam
Johnson nu ook de National Book Awards 2015 gewonnen voor de
verhalenbundel ALS HET LOT LACHT. In dit boek dat Uitgeverij
Signatuur zal uitbrengen op 16 februari 2016 beschrijft Adam Johnson
in zes meesterlijke verhalen het leven van gewone mensen in
ongewone situaties. Johnson werd al eerder bekroond met diverse
prijzen zoals de Dayton Literary Peace Prize en de California Book
Award. Hij geeft les aan Stanford University en woont met vrouw en
kinderen in San Francisco.

Details Een programmeur die troost vindt in een digitaal evenbeeld van de president
van de Verenigde Staten; een jonge man die naar de moeder van zijn zoon
zoekt in een door de orkanen totaal geruïneerd Louisiana; een beklemmend
perspectief van een vrouw met kanker die tussen slaap en wake leeft; een
voormalige bewaker van een Stasi-gevangenis in Oost-Duitsland die fel zijn
verleden ontkent, zelfs als de stukjes daarvan voor zijn deur worden gelegd.
En last but not least twee deserteurs uit Noord-Korea die zich proberen aan te
passen in het Zuid-Koreaanse Seoul terwijl een van hen de vrouw die hij heeft
achtergelaten maar niet kan vergeten.

Deze verontrustende, aangrijpende, onvergetelijke en tijdloze verhalenbundel
over liefde en verlies, natuurrampen, de invloed van technologie en hoe het
politieke klimaat persoonlijkheden kan vormen, is een onmisbare gids voor
onze nieuwe eeuw. De bekroning met de National Book Award 2015 bevestigt
Johnsons positie als een van Amerika’s grootste hedendaagse schrijvers.
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Citaten Een episch hoogstandje van vertelkunst. 
— Zadie Smith
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Het briljante van deze verhalen zit hem in het conflict tussen hart en
hoofd en het rijke proza dat je laat meeleven. 
— THE HUFFINGTON POST

Bitterzoet, elegant, vol van door schade en schande verkregen wijsheid:
geen gewoon boek. 
— KIRKUS REVIEW

Johnson dient zes verhalen op die choqueren en verrassen in zijn
ongewone, maar uitnodigende verhalenbundel. 
— ELLE

De verhalen zijn krachtig, grappig en memorabel. Zelfs wanneer ze
hartverscheurend treurig zijn, bieden ze een van de meest ware
voldoeningen van lezen: wegzinken in werelden die we niet tot nauwelijks
kennen. 
— PUBLSHERS WEEKLY
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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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