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Samenvatting Beeldend en indringend beschrijft Hasan Ali Toptaş in de roman
VERLOREN LEVENS de verpletterende bruutheid van mensen, geeft hij
de schoonheid van de natuur extra glans en doorgrondt hij de waarde
van het leven met grote helderheid. VERLOREN LEVENS werd bekroond
met de Best Novel of the Year Award in Turkije en de Sedat Simavi
Literature Award. De roman is blijvend actueel met de aanhoudende
strijd in Syrië. Het is een aanrader voor liefhebbers van het werk van
Orhan Pamuk, Isabel Allende en Khaled Hosseini. VERLOREN LEVENS
verschijnt op 30 juni 2015.

Details Dertig jaar na zijn militaire dienst ontvlucht Ziya het tumult van de stad, op
zoek naar de serene rust van een dorp waar hij fantastische verhalen over
heeft gehoord. Door zijn gruwelijke en vernederende diensttijd, en het verlies
van vrouw en kind in een terroristische aanslag, is hij nooit echt in staat
geweest de draad weer op te pakken. Tot hij zich losmaakt en vertrekt.
Aangekomen in het dorp wordt hij warm ontvangen door zijn oude
strijdmakker Kenan en diens familie, maar zijn verblijf brengt hem niet de rust
waar hij op had gehoopt. Herinneringen en dromen aan vroeger dringen zich
steeds weer aan hem op. Terwijl hij met het verleden in het reine probeert te
komen, merkt hij dat zijn vriend iets voor hem verbergt. Kenan blijkt koste wat
het kost alsnog de rekening te willen vereffenen voor een gebeurtenis tijdens
hun diensttijd aan de Turks-Syrische grens.

Over de auteur: 
Hasan Ali Toptaş (Denizli, 1958) staat in zijn geboorteland bekend als de
Kafka van Turkije vanwege het surrealisme en magisch-realisme in zijn werk.
Voor zijn boeken heeft hij vele literaire prijzen gekregen. In het Nederlands
verscheen eerder De Schaduwlozen.
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Citaten De roman VERLOREN LEVENS gaat over de mens. Over dat je niet kan
vluchten van mensen, van de mensheid. 
— Sabitfikir

Zonder twijfel een van de grootste Turkse auteurs. Onvergetelijk. Het is
krachtig, mooi en barst van het leven. 
— Aksam

De nieuwe naam van onze Franz [Kafka] is Hasan. 
— Frankfurter Allgemeine Zeitung

Een indrukwekkend verhaal. 
— Vatan
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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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