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Samenvatting SYNDAFALL I WILMSLOW van David Lagercrantz verscheen in Zweden
in 2009. Dat was ook het jaar waarin Gordon Brown namens de Britse
overheid excuses aanbood voor de veroordeling en behandeling van de
homoseksuele Alan Turing, onderwerp van Lagercrantz’ roman. Alan
Turing was een briljante wiskundige die in de Tweede Wereldoorlog
een grote rol heeft gespeeld bij het kraken van codes van de nazi’s.

Details Dit voorjaar verschijnt in Engeland de vertaling van Lagercrantz’ roman als
Fall of Man in Wilmslow. Het boek is daar actueler dan ooit nu er in Engeland
hard gestreden wordt voor rechten van homoseksuelen. Onlangs was Alan
Turing ook onderwerp van de veelgeprezen The Imitation Game met Benedict
Cumberbatch als Turing in de hoofdrol. 

Cumberbatch heeft mede een open brief aan de Britse overheid ondertekend
waarin wordt aangedrongen gratie te verlenen aan duizenden homoseksuele
mannen die veroordeeld zijn voor grove onfatsoenlijkheid. Zijn verzoek aan
prins William en prinses Kate om zich aan te sluiten werd afgewezen omdat
het zij het een zaak vinden voor de Britse overheid.

Over het boek:

Engeland in 1954. De dagen van koloniale macht zijn voorbij. In de Verenigde
Staten trekt Joseph McCarthy fel van leer met zijn heksenjacht op
communisten en homoseksuelen. En in Wilmslow, Cheshire, wordt een man
dood in zijn huis gevonden. Op het nachtkastje ligt een half opgegeten appel
gedrenkt in cyanide. Alles wijst erop dat hij zelfmoord heeft gepleegd. De dode
man is niemand minder dan Alan Turing, wiskundige en cryptograaf . 

Met zijn fictieve hoofdpersoon Corell neemt David Lagercrantz de lezer mee
terug naar de jaren vijftig in Engeland en laat hij ons kennismaken met de
vader van de moderne informatica: de excentrieke, onconventionele en
vrijdenkende Alan Turing.

Het boek verschijnt in januari 2016 in Nederland. 

De auteur David Lagercrantz is een Zweedse journalist en bestsellerauteur
van Ik, Zlatan. Het boek wordt bestempeld als een van de beste
voetbalautobiografieën van de afgelopen jaren. Lagercrantz heeft in opdracht
van de erven van Stieg Larsson het vierde deel geschreven in de Millennium-
serie. Dit boek zal in augustus 2015 verschijnen. 
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Info over het boek

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.

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