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Details Op maandag 3 november werd bekend gemaakt dat Guadalupe Nettel
voor haar nieuwe roman Después del invierno de Premio Herralde
(uitgeverij Anagrama) heeft gewonnen, een van de meest prestigieuze
literaire prijzen in Spanje. Redacteur Jacoba Casier van uitgeverij
Signatuur las het boek meteen en was er zo door geraakt dat ze het
heeft gepre-empt.

“Guadalupe Nettel heeft een briljante, ambitieuze en intense roman
geschreven over twee levens in twee steden en het moment waarop ze elkaar
kruisen. Claudio en Cecilia beschrijven ieder afzonderlijk hoe ze verliefd
worden, van elkaar leren houden en uiteindelijk elkaar haten. Nettel zet op
meesterlijke wijze een bijzonder universum neer, waar mensen altijd net iets
afwijken van de norm, vervreemd raken van zichzelf en op zoek gaan naar
een thuishaven. Met deze roman bevestigt ze haar naam als een van de
belangrijkste hedendaagse auteurs van Latijns-Amerika.” – Jacoba Casier

Guadalupe Nettel (Mexico, 1973) wordt in meer dan 10 talen uitgegeven.
Haar boeken werden bekroond met verschillende belangrijke internationale
prijzen. Después del invierno zal begin 2016 verschijnen bij uitgeverij
Signatuur.

NB. Bij gebruik van de auteursfoto graag copyright © Maria Teresa Slanzi
gebruiken.

Relevante links Website uitgeverij Signatuur

Citaten Het heeft lang geduurd voor ik in de literatuur van mijn eigen generatie
zo’n persoonlijk en uniek universum heb gevonden als in het werk van
Guadalupe Nettel. 
— Juan Gabriel Vásquez

Een van de meest bijzondere Mexicaanse schrijvers. 
— La Vanguardia

Haar blik op zachte of vernietigende krankzinnigheid, maniëen en anders
zijn is zo scherp dat ze ons op onze eigen obsessies wijst. 
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— Le Monde

Deze nieuwe literaire stem, die even verfijnd is als origineel. 
— Arcadia

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; prachtige pareltjes uit India, Frankrijk,
Spanje, Oostenrijk, 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 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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