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Samenvatting In zijn nieuwe roman DE REPUTATIES speelt Juan Gabriel Vásquez,
auteur van o.a. de roman HET GELUID VAN VALLENDE DINGEN,
opnieuw met thema's die hem sterk bezighouden: het gewicht van het
verleden, het feilbare geheugen en de manier waarop ons leven en de
politieke wereld elkaar kruisen.

Details Javier Mallarino is een levende legende. Hij is de meest invloedrijke
spotprenttekenaar van het land, ‘een man die ervoor kon zorgen dat wetten
werden herroepen, rechters hun vonnis herzagen, burgemeesters moesten
aftreden en ministeries ernstig aan het wankelen werden gebracht, en dit alles
slechts met behulp van papier en Oost-Indische inkt.’ Politici vrezen hem, de
regering brengt hem een eerbetoon. Na een glansrijke carrière van veertig jaar
kan hij op zijn vijfenzestigste zeggen dat het land aan zijn voeten ligt.

Dit alles verandert echter wanneer hij onverwacht bezoek krijgt. Hij wordt
gedwongen terug te denken aan een lang vervlogen nacht en wat er daarna
gebeurde. Had hij schuld aan het drama dat zich ontvouwde? Reikte zijn
invloed echt zo ver? Mallarino zal zijn hele leven in een nieuw daglicht moeten
plaatsen en zijn positie in deze wereld in twijfel moeten trekken.

Over de auteur

Juan Gabriel Vásquez (Bogota, 1973) vertrok op 17-jarige leeftijd uit
Colombia. Hij studeerde enkele jaren aan de Sorbonne in Parijs, woonde een
jaar in België en daarna lange tijd in Barcelona. Hij is vertaler van onder meer
Victor Hugo en E.M. Forster. In 2011 won hij de Premio Alfaguara en onlangs
de IMPAC Dublin Literary Award 2014 voor Het geluid van vallende dingen. 

Eerder verschenen bij Signatuur De informanten (2008), De geheime
geschiedenis van Costaguana (2010) en Het geluid van vallende dingen
(2012).
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Citaten Vásquez is een meesterlijk verteller. En wat een stijl! Lyrisch en
spannend zijn zijn boeken. 
— Adriaan van Dis in Hier is... Adriaan van Dis

Een meesterlijk auteur. 
— Nicole Krauss

Vásquez ontpopt zich als een troonopvolger van zijn wereldberoemde
landgenoot Gabriel García Márquez 
— Trouw

Een van de origineelste nieuwe stemmen van Latijns-Amerika. 
— Mario Vargas Llosa

Een van de briljantste schrijvers van zijn generatie 
— Le Monde
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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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