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Samenvatting DE ONDRAAGLIJKE DROOMWERELD VAN CHAMPA DE CHAUFFEUR
speelt zich af in Lhasa en Beijing en is een donkere en humoristische
roadnovel die de harde kant van justitie in de Chinese steden vandaag
de dag laat zien. De vorige roman van Chan Koonchung, VETTE JAREN,
is door miljoenen Chinezen in het geheim gelezen. Chan Koonchung
studeerde in Hongkong en aan de Boston Universiteit. Sinds jaren
woont hij weer in Beijing om zo dicht mogelijk bij de politieke bron te
zitten. Ook deze roman is verboden literatuur.

Details Champa heeft een zorgeloos leven in zijn geboorteplaats Lhasa, Tibet, waar
hij een baan heeft als chauffeur van Mei, een pittige zakenvrouw en
kunstverzamelaar. Wanneer hij naast het chauffeuren ook met haar naar bed
begint te gaan, wordt zijn leven een stuk ingewikkelder. En spannender. Hij
geniet net zoveel van het onstuimige seksleven met Mei als het rondrijden in
haar grote Toyota. Maar er ontstaan problemen als Mei een boeddhabeeld
mee naar huis neemt – een boeddhabeeld van zo’n uitzonderlijke schoonheid
dat Champa’s leven volkomen op zijn kop komt te staan.

De ondraaglijke droomwereld van Champa de chauffeur is gesitueerd in
Lhasa en Beijing en is een donkere en humoristische roadnovel die de harde
kant van de justitie in de Chinese steden vandaag de dag laat zien. Het boek
verschijnt in augustus 2014.

Relevante links Boekgegevens

Citaten DE VETTE JAREN is een combinatie van een thriller en een
genuanceerd exposé over China in 2013. 
— DE VOLKSKRANT over DE VETTE JAREN

Koonchung weet zijn lezer zijn wereld in te zuigen. 
— ELSEVIER
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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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