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Samenvatting David Lagercrantz weet op fascinerende wijze fictie en feiten te
verweven in zijn nieuwe roman DE VAL VAN TURING. Net als in het
vervolg op de Millennium-serie toont Lagercrantz in dit boek zijn
veelzijdigheid en meesterschap in het portretteren van genieën en
bijzondere mensen. Met vaardige en meevoelende pen zet hij twee
mannen neer wiens kansen, talenten en geest getest worden: de
fictieve Leonard Correll en de vader van de moderne informatica: de
excentrieke, onconventionele en vrijdenkende Alan Turing. Turing, een
briljant wiskundige heeft in de Tweede Wereldoorlog een grote rol
gespeeld bij het kraken van codes van de nazi's waardoor ontelbare
levens gespaard bleven. DE VAL VAN TURING verschijnt 2 februari
2016.

Details Op het nachtkastje ligt een half opgegeten appel gedrenkt in cyanide. Alles
wijst op zelfmoord. De dode man is niemand minder dan Alan Turing, een
briljant wiskundige. De jonge rechercheur Leonard Corell leidt het
politieonderzoek. Hij komt onder grote druk van zijn superieuren te staan
omdat het een uiterst gevoelige en complexe zaak blijkt te zijn. Niet alleen
vanwege Turings geaardheid, homoseksualiteit was strafbaar, maar vooral
vanwege zijn geheime werk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Turing blijkt een
grote rol gespeeld te hebben bij het kraken van de Enigmacode van de nazi’s
waardoor vele levens gespaard bleven. Was zijn rol na de oorlog nog niet
uitgespeeld?

David Lagercrantz studeerde filosofie en religie aan de universiteit en ging
naar de school voor journalistiek in Göteborg. Hij schreef verschillende
thrillers, romans en non-fictieboeken. Wereldwijd is hij het meest bekend van
zijn biografie over de profvoetballer Zlatan Ibrahimović en het vervolg op de
Millennium-serie van Stieg Larsson, Wat ons niet zal doden.
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Citaten Fascinerend. Zet de zenuwen op scherp. Lagercrantz voelt zich duidelijk
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thuis bij een beschadigde held die meer affiniteit met computers heeft
dan met mensen. 
— SUNDAY TELEGRAPH

Lagercrantz verweeft de feiten van Turings leven nauwgezet met de
fictieve zoektocht van rechercheur Corell naar de waarheid en creëert
een onrustbarend verhaal van staatsgeheimen en hypocrisie. 
— SUNDAY TIMES

Lagercrantz is scherpzinnig in hoe hij de tragiek van Turing beschrijft. De
grootste prestatie is nog wel dat hij op slimme wijze twee verhaallijnen
met elkaar versmelt. 
— THE INDEPENDENT
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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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