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Samenvatting HEMELSTRAND is de nieuwe literaire thriller van John Ajvide Lindqvist
en een van zijn beste tot nu toe. Lindqvist lezen is als in de mist rijden,
met als enige zekerheid de auteur als navigatiesysteem. Hij trekt je het
verhaal in en laat je niet los. Hij creëert een wereld die beklemmend,
absurd en beangstigend is, maar aan het einde van de rit laat hij je zien
wat juist in bange tijden het belangrijkste is: vriendschap, liefde,
verbondenheid. HEMELSTRAND gaat over niet achtergelaten worden en
raakt daarmee aan een van de diepste angsten van de mens. Met zijn
scherpe psychologische inzicht en filmische vertelstijl, kruip je in de
huid van de personages en maak je het allemaal zelf mee. Een aanrader
voor liefhebbers van films als DOGVILLE en series als LES
REVENANTS.

Details Op een morgen worden ze wakker in hun caravan. Het lijkt een ochtend als
ervoor. En toch is er iets veranderd. Al snel realiseren ze zich dat ze op de
camping zijn waar ze de avond ervoor zijn gaan slapen. En toch ziet het er
anders uit. Het gras is verzorgd. Groen, fris, kort gemaaid. Maar er is iets
mee. En waarom staan alleen deze vier caravans er? Waarom alleen deze
tien mensen? Acht volwassenen en twee kinderen. Een kat en een hond. Wat
doen ze precies op dit eindeloze grasveld, onder een strakblauwe hemel?
Waar is de zon? Waarom is er geen bereik met de rest van de wereld te
krijgen? En waarom zijn er op de radio alleen maar liedjes van de populaire
smartlappenzanger Peter Himmelstrand te horen? Wat is dit voor
niemandsland? Een keurig aangelegde speelweide aan de rand van het niets?
Dit is hoe Hemelstrand begint. En misschien ook wel hoe het eindigt...

Over de auteur

John Ajvide Lindqvist (1968) groeide op in Blackeberg, een voorstad van
Stockholm. Hij rondde een studie literatuurwetenschap af, werd illusionist en
vervolgens standupcomedian. Lindqvist schreef ook diverse toneel- en tv-
scripts. Na zijn debuut LAAT DE WARE BINNENKOMEN - een internationale
bestseller die ook succesvol werd verfilmd - verschenen ook DE DODEN
KEREN TERUG, HET ZEEWEZEN en WOLFSKINDEREN bij Signatuur. 
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Relevante links Boekgegevens

Citaten Ajvide Lindqvist heeft dezelfde drive als Stephen King, dezelfde
fundamentele liefde voor de mensheid. 
— Dagens Nyheter

De horror is fysiek, psychologisch en metafysisch en dat maakt
HEMELSTRAND zo'n fantastische roman, misschien wel Lindqvists beste
tot nu toe. 
— Literaturmagasinet
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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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