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Samenvatting Victus van Albert Sánchez Piñol is een avonturenroman vol historische
meedogenloosheid, een liefdesverhaal en de beschrijving van het
eerste grote pan-Europese conflict. 
In september is het 300 jaar geleden dat met de val van Barcelona de
Catalanen hun onafhankelijkheid kwijtraakten. Deze strijd is nog
steeds niet gestreden en met een mogelijk referendum in november
2014 over deze onafhankelijkheid is Victus een onontkoombaar en
noodzakelijk boek geworden.

Details Victus wordt verteld door Martí Zuviría, een jonge man uit Barcelona die een
uitstekende militaire bouwmeester wordt. Het grillige lot maakt dat hij aan de
ene kant de stad bouwkundig moet versterken, en aan de andere kant een
strategie moet bedenken om haar te belegeren en te vernietigen.

Victus is een roman vol gevechten, avonturen, liefde, politiek en humor. Een
boek dat je in één adem uitleest en met dezelfde gretigheid als waarmee je
meesterwerken van Dumas, Victor Hugo of Tolstoj leest.

Albert Sánchez Piñol (Barcelona, 1965) is antropoloog en schrijver. Hij is
medewerker van het Centrum voor Afrikaanse Studies van de Universiteit van
Barcelona. Hij werd op slag wereldberoemd met zijn eerste roman La pell
freda (Nachtlicht), die in 31 talen is vertaald. Pers en publiek vergeleken hem
met schrijvers als Conrad, Stevenson en Lovecraft. Niet eerder werd een van
oorsprong Catalaans boek zo'n enorm succes in heel Spanje als Victus.

Auteursbezoek: Albert Sánchez Piñol is op 3 en 4 september 2014 in
Nederland en beschikbaar voor interviews.

Victus verschijnt op 26 augustus 2014, is rijk geïllustreerd en voorzien van
een uitvouwbare historische kaart.

Bij gebruik van auteursfoto graag copyright vermelden: © Ferran Forné.

Relevante links Boek gegevens

Citaten Een goede historische roman, een goede avonturenroman, een goede
humoristische roman. 
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— El País

Mo-nu-men-ta-le roman. 
— Arturo Pérez-Reverte, auteur van De club Dumas

Levendig geschreven, met memorabele episodes en het leest als een
trein. 
— El Cultural

Victus is een grote roman. Geen twijfel mogelijk. 
— Qué Leer
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'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 Vasquez, 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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