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Samenvatting Hilary Mantal schreef elf romans en woonde met haar man op diverse
plekken in Afrika en het Midden-Oosten. Met WOLF HALL, het verhaal
over de opkomst van Thomas Cromwell als rechterhand van Henry VIII,
brak ze internationaal door. WOLF HALL werd uitgegeven in 32 landen
en heeft diverse prijzen gewonnen, waaronder de MAN BOOKER PRIZE.
EEN VEILIGER OORD is een monumentale roman over de Franse
Revolutie en is in drie delen verschenen: VRIJHEID, GELIJKHEID,
BROEDERSCHAP. Mantel is een rasschrijver en beschrijft de
geschiedenis als een avontuur.

Details Frankrijk, 1792. De jonge Republiek wordt vanbinnen verscheurd door
burgeroorlog en vanbuiten bedreigd door de grootmachten van Europa, die de
monarchie met geweld willen herstellen. De Revolutie hangt aan een zijden
draadje. In de oplopende spanning klinkt steeds luider de roep om
daadkrachtig optreden van de overheid, totdat de Terreur niet meer te stoppen
is.

Botsten in Gelijkheid republikeinen en royalisten op elkaar, in Broederschap
komt het tot een treffen tussen de wapenbroeders van het eerste uur:
onkreukbare idealist Robespierre en pragmatische levensgenieter Danton.
Dantons manoeuvres maken hem rijk - en kwetsbaar voor chantage.
Robespierres rigide opvattingen maken hem machtig - en angstaanjagend.
Desmoulins, vriend van beiden, levert zijn messcherpe kritiek zonder aanziens
des persoons en raakt verpletterd in de titanenstrijd, waarvan maar één de
overwinnaar kan zijn. 
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Citaten Wemelt van de interessante historische observaties die je niet wilt
missen. 
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— NRC HANDELSBLAD

VRIJHEID maakt indruk. 
— DE TELEGRAAF

Mantels stijl is beeldend en op de huid. Een drama met
actualiteitswaarde. 
— NU.NL

Mantel excelleert in de historische roman. 
— ELSEVIER
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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
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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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