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Samenvatting Michel Bussi is een van de succesvolste auteurs in Frankrijk. Al meer
dan 1,2 miljoen exemplaren van zijn boeken werden verkocht en ze zijn
in meer dan 20 landen verschenen. Hij ontving ook vele literaire prijzen.
Na LAAT MIJN HAND NIET LOS is dit zijn tweede boek dat in het
Nederlands verschijnt. ZWARTE LELIES is een verbluffende, literaire
thriller over een moordzaak in een Frans dorpje, waar iedereen een
verdachte is. Tot het laatst blijft de lezer gissen naar hoe het nu echt
zit. ZWARTE LELIES verschijnt 16 juni 2015.

Details Het pittoreske Franse dorpje Giverny, waar Claude Monet ooit zijn
wereldberoemde waterlelies schilderde, wordt opgeschrikt door moord. Het lot
van drie vrouwen staat centraal: een meisje van elf met een verbazend
schildertalent, een bijzonder aantrekkelijke schooljuffrouw en een oude vrouw
die alles ziet en alles weet. Hoe zijn zij bij de zaak en bij elkaar betrokken?
Detective Sérénac leidt het onderzoek in dit impressionistische landschap
waar duistere geheimen goed verborgen blijken te zijn. Zoals de geruchten
over verloren of gestolen schilderijen, met name de befaamde Zwarte lelies.
Verloren of gestolen, het is even onduidelijk als de illusies die ontstaan als
verleden en heden met elkaar verweven worden. Als Sérénac verliefd wordt op
de mysterieuze Stéphanie, wier man de hoofdverdachte is, wordt de zaak nog
complexer…

Een verbluffende literaire thriller waar elk personage een raadsel is en die je
opnieuw wilt lezen zodra je het uit hebt.

Fragment:

Er woonden eens drie vrouwen in een dorp. De eerste was gemeen, de
tweede was een leugenaarster, de derde was egoïstisch. […] De eerste, de
oudste, bezat een mooi schilderij, de tweede had veel belangstelling voor
kunstenaars, en de derde, de jongste, kon goed schilderen. […] Op een keer
gingen de hekken van Giverny open, dertien dagen lang, slechts dertien
dagen. Voor hen alleen, dachten ze. Maar er gold een wrede regel, er kon er
maar een ontsnappen. De andere twee moesten sterven. Zo was het nu
eenmaal. […] Die tussenpoos begon op de eerste dag met een moord, en
eindigde met een andere, op de laatste dag. Vreemd genoeg had de politie
alleen belangstelling voor de tweede vrouw, de mooiste… […] De derde, de
jongste, heette Fanette Morelle, de tweede heette Stéphanie Dupain; de
eerste, de oudste, dat was ik.
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Relevante links Boekgegevens Zwarte lelies

Website Michel Bussi
Facebook Michel Bussi

Michel Bussi 5e auteur in Fran...

Citaten **** Een naar meer smakende kennismaking met de auteur Bussi. 
— HEBBAN.NL over LAAT MIJN HAND NIET LOS
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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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