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Samenvatting Jaume Cabré is een van Europa’s grootste hedendaagse auteurs. Met
DE STEMMEN VAN DE PAMANO brak hij internationaal door. Na het
succes van DE BEKENTENIS VAN ARIÀ verschijnt in april DE
SCHADUW VAN DE EUNUCH, dat veelvuldig werd bekroond. Het is een
overweldigend en tijdloos verhaal over cruciale keuzes in het leven, de
bagage van een familie en de onvolprezen rol van muziek en kunst.

Details Miquel Gensana wordt opgeschrikt door de plotse dood van zijn jeugdvriend
en politicus Bolós. Ook Júlia, een journaliste en vriendin, blijft met vragen
achter en ze nodigt Miquel uit voor een etentje. Miquel weet niet dat Júlia
jarenlang een verhouding had met Bolós. Júlia weet niet dat Bolós mogelijk is
vermoord uit wraak voor iets uit Miquels en Bolós' verleden.

Tijdens het etentje blikt Miquel terug op zijn leven. Zijn bewogen tijd samen
met Bolós bij het Spaanse verzet blijft een schaduw op het heden werpen,
zeker na Bolós' verdachte dood. Maar ook Miquels obscure en grootse
familiegeschiedenis vol intriges komt naar boven: de opkomst en ondergang
van de rijke en machtige Gensana's.
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400 pag. | Prijs: € 21,99 | ɪsʙɴ: 978 90 5672 548 8 | Verschijnt: 12 april
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Relevante links Boekgegevens

Citaten Wie deze overweldigende roman na meer dan 500 bladzijden dichtslaat,
is dan ook niet alleen inwoner geworden van een wereld die hem nog
lang zal heugen. Hij heeft moeten meevoelen met een paar mensen van
wie hij met moeite afscheid neemt. 
— NRC HANDELSBLAD over DE STEMMEN VAN DE PAMANO

***** Dit is een zeldzaam persoonlijk boek, en een zeldzaam boek omdat
er antwoorden op dringende, actuele vragen in te vinden zijn. 
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— NU.NL over DE STEMMEN VAN DE PAMANO

Deze roman heeft alles in zich om een moderne klassieker te worden. 
— HET PAROOL over DE STEMMEN VAN DE PAMANO

Al na twee bladzijdes weet je dat je in een achtbaan terecht bent
gekomen die je door de eeuwen heen sleurt. 
— DE TELEGRAAF over DE BEKENTENIS VAN ADRIÀ
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Signatuur brengt de wereld dichterbij.

Signatuur is al 20 jaar een literair internationaal georiënteerd kwaliteitsfonds;
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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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