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Samenvatting Stefanie de Velasco studeerde Europese Etnologie en Politicologie en
ze volgt nu een opleiding voor scenarioschrijvers en woont in Berlijn.
In 2011 ontving zij voor het eerste hoofdstuk van haar debuutroman de
literatuurprijs Prenzlauer Berg. Stefanie geldt als een grote belofte in
Duitsland en heeft met TIJGERMELK een ijzersterk boek geschreven
over twee pubermeisjes, waar de problematiek van immigratie en
uitzetting een rol speelt. Ze is genomineerd voor de Duitse Literatuur
Prijs 2014. De filmrechten zijn inmiddels verkocht en TIJGERMELK zal
dit jaar als theaterstuk in diverse Duitse theaters te zien zijn.
TIJGERMELK is urgent, onthullend en hartverscheurend.

Details Soms kan de muziek niet hard genoeg staan, zodat je het leven niet hoort.

Nina en Jameelah scheppen hun eigen wereld en ze kleuren die met hun
eigen taal en wetten. Hun vriendschap compenseert het gemis aan
ouderliefde en zolang ze samen zijn, voelen ze zich onkwetsbaar. Dan zijn ze
getuige van een gewelddaad in de familiesfeer en dat verandert alles.

Met een meeslepende, even lichtvoetige als onbarmhartige, even barokke als
tedere sound vertelt Stefanie de Velasco het verhaal van twee meisjes die het
leven omarmen, maar nog moeten leren het te verdragen. 
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Citaten TIJGERMELK weet de toon te treffen van den losgeslagen, verwilderde
generatie. Aan het eind heb je de indruk dat je een draai om je oren hebt
gekregen - waar je ook nog dankbaar voor bent. 
— DIE WELT

Met TIJGERMELK heeft Stefanie de Velasco een indrukwekkend debuut
geschreven, dat nieuwsgierig maakt naar meer romans van deze
zelfbewuste jonge schrijfster. 
— NDR1

Groots debuut vol kracht, pijn en liefde. 
— EXPRESS
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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. Recent zijn we prachtige pareltjes op het spoor
gekomen uit India, Zwitserland, 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 dikke 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.
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