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Samenvatting De roman DE KLEINE ROEMEENSE DIE NOOIT GLIMLACHTE vertelt het
verhaal van ex-turnster Nadia Comăneci die ondanks haar verbetenheid
en discipline verraden werd door haar lichaam en de buitenwereld. Met
bravoure en een wervelende stijl beschrijft Lola Lafon een wereld die
kleine meisjes graag klein houdt uit angst dat ze hun magie verliezen.
Het verhaal wordt afgewisseld met fictieve gesprekken tussen de
auteur en Nadia. Daarin komen het onbegrip en de spanningen tussen
het kapitalistische Westen (de schrijfster) en de communistische
Oostbloklanden (Nadia Comăneci) aan bod. De opkomst en ondergang
van Ceaușescu verweven met het succes en de val van de jonge Nadia. 
DE KLEINE ROEMEENSE DIE NOOIT GLIMLACHTE is Lafons vierde
boek en haar grote doorbraak in Frankrijk met meer dan 85.000
exemplaren verkocht.

Details Ze was als een elfje, de kleine Roemeense turnster die de wereld veroverde
in de jaren van de Koude Oorlog. Geroemd om haar sierlijkheid en perfect
uitgevoerde bewegingen, haalde ze de hoogste score ooit tijdens de
Olympische Spelen. Ze groeide uit tot een idool en werd in eigen land het
symbool van het succes van het communisme. Maar op een dag groeide de
kleine fee op en veranderde het meisje in een vrouw. Sportcommentatoren
betreurden de transformatie van hun idool, en hoewel de medailles nog
bleven komen, begon de mythe af te nemen.

De kleine Roemeense die nooit glimlachte is het fascinerende en iconische
verhaal over Nadia Comăneci, het wonderkind uit Roemenië, dat om leert
gaan met roem, volwassen en vrouw worden tegen de achtergrond van de
strijd tussen Oost en West, het communisme en het kapitalisme en
heldendom en ondergang.

Over de auteur:

Multitalent Lola Lafon, Frans-Russich-Pools van origine, opgegroeid in
Boekarest en Parijs, had zich eerst aan dansen gewijd, voordat ze muzikante
werd en ging schrijven.  Haar eerdere romans zijn alom gelauwerd en de
derde is voor theater bewerkt en wordt momenteel verfilmd.
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NB. Bij gebruik van auteursfoto graag copyright Roch Armando gebruiken. 

Relevante links Website uitgever
Boek gegevens

Citaten DE KLEINE ROEMEENSE DIE NOOIT GLIMLACHTE is een verhaal over
sierlijkheid dat zelf ook sierlijk is. 
— Le Monde

Een indrukwekkende, meesterlijke en poëtische roman, net zo kunstig als
Comaneci’s bewegingen. Haar tekst is goud waard. 
— Télérama

Lola Lafon speelt een zeer geraffineerd spel. 
— Lire

Iedereen heeft het al over de vierde roman van Nadia Comaneci.
Geweldig! 
— Elle
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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; 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.

Klik hier voor de boeken die in het voorjaar van 2015 gaan verschijnen. 
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