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Samenvatting Michel Bussi is vandaag de dag een van de populairste auteurs in
Frankrijk, met al meer dan 600.000 exemplaren van zijn werk verkocht.
LAAT MIJN HAND NIET LOS is de eerste titel die in Nederland
verschijnt, waarvan in Frankrijk binnen een paar weken 50.000
exemplaren zijn verkocht. Het is in meer dan twintig landen
verschenen. Naast een spannende roman is LAAT MIJN HAND NIET LOS
een psychologisch verhaal over een gezin op vakantie. Bussi ontving
vele literaire prijzen voor zijn werk.

Details Liane en Martial, een stel uit Parijs, hebben een droomvakantie op het
exotische eiland Réunion met hun zesjarige dochtertje Sofa. Op een middag
gaat Liane even naar hun kamer, maar komt niet meer terug. Als Martial naar
boven gaat om te kijken waar ze blijft, ziet hij dat de kamer doorzocht is, zijn
vrouw verdwenen is en overal bloed ligt. Hoewel Martial in eerste instantie met
de politie meewerkt, slaat hij binnen 24 uur met zijn dochtertje op de vlucht. In
plaats van gekwetste echtgenoot is hij nu hoofdverdachte.

Zo begint een klopjacht zoals Réunion nooit heeft meegemaakt. Heeft Martial
zijn vrouw vermoord of is hij het slachtoffer van een vooropgezet plan? Want
het is niet de eerste keer dat Martial op het eiland is. Het verleden komt
gevaarlijk dichtbij.

Laat mijn hand niet los verschijnt in november 2014.
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humor, het zweet, de doortastendheid, de overgave aan wiet, het is er
allemaal, ingeklemd tussen de zee en de vulkaan. 
— LE POINT

Réunion: vier vierkante kilometer die representatief zijn voor de
ongelijkheid tussen de volkeren van de vijf continenten. Welkom in het
laboratorium van de mensheid. 
— L'INDEPENDANT

Een adembenemende wedren in de tropen en een politieonderzoek dat
in drie exploderende dagen wordt afgerond. 
— LIBERATION

Bussi weet opmerkelijk goed de verschillende verwikkelingen tot op de
laatste pagina aan elkaar te weven. 
— FIGARO MAGAZINE
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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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