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Samenvatting Bernardo Fernández combineert in WITTE BOORDEN het beste wat het
noir-genre heeft te bieden met elementen uit de popcultuur tot een
fantastische, explosieve mix waar de lezer duizelig van achterblijft. Met
Lizzy en Andrea heeft Fernández twee briljante vrouwelijke personages
gecreëerd, terwijl er ondertussen een fantastisch én onthutsend beeld
wordt geschetst van de drugkartels, de overheidsinstanties en de
Mexicaanse maatschappij zelf.

Details Lizzy Zubiaga, de koningin van de synthetische drugs, besluit om zich vol in
witwasoperaties te storten: ze wil een internationale bank opzetten voor
topcriminelen. De enige die haar kan tegenhouden is ex-politievrouw Andrea
Mijangos, die er nog steeds op gebrand is om Lizzy achter de tralies te krijgen.

Elders in de stad wordt een dode striptekenaar gevonden, in een kamer die
vanbinnen op slot zit. Ogenschijnlijk is er geen sprake van geweld of een
motief. Mijangos wordt gevraagd dit te onderzoeken, haar eerste opdracht als
privédetective.

Bernardo Fernández (1972, Mexico-Stad) schrijft romans, kinderboeken en
graphic novels, waarbij hij zelf de tekeningen maakt. Met Zwart ijs, de
voorganger van zijn nieuwste noir, won hij de eerste Premio Grijalbo de
Novela. Signatuur gaf eerder ook Drakenogen van hem uit.
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Relevante links Boekgegevens Witte boorden

Citaten Een schitterend zootje. (...) Fabuleuze plot als waardige afsluiting. 
— DE VOLKSKRANT over ZWART IJS

**** ZWART IJS is een woelige broeierige thriller. Een cult-thriller,
caramba. 
— NU.NL
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Elk woord is raak, geen zin te veel 
— ELSEVIER over DRAKENOGEN

Afbeeldingen

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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