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'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek
had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het
dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen
Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in
New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden
verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug
te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In
datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een
van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom
en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years
a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder
anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe
voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling.
Met een voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
Twee samenhangende tragedies van de Griekse
tragicus (ca. 480-406 v.Chr.).
Over deel één, Tribuun van Rome: 'Geschiedenisles
boordevol actie!' - NRC Handelsblad Rome, 63 na
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Christus. De onvoorspelbare keizer Nero benoemt
Vespasianus tot gouverneur van Afrika en geeft hem
opdracht naar het afgelegen koninkrijkje Garama af
te reizen. Hij moet de honderden Romeinse burgers
die daar als slaaf worden gehouden zien te
bevrijden. Vespasianus hoopt de klus snel te klaren
en als held naar Rome terug te keren om zo bij Nero
in de gunst te komen. Hij heeft de Romeinse burgers
nog maar net vrij gekregen of de andere slaven in
Garama komen in opstand en in het kleine
woestijnrijk breekt een bloederige strijd uit.
Vespasianus moet de stad ontvluchten en begint
met tweehonderd Romeinse burgers aan een lange
en verraderlijke tocht door de woestijn. Intussen lijdt
Rome onder de uitspattingen van Nero. De situatie
verslechtert met de dag en de bovenlaag van Rome
vreest voor zijn leven. Kan iemand de keizer stoppen
voor hij Rome in de afgrond stort?
Jonh le Carrés Spion buiten dienst is een
angstaanjagende beschrijving van onze tijd. Een
hartverscheurend en licht satirisch verhaal met
onverflauwde spanning. Spion buiten dienst is de
25ste thriller van meesterverteller John le Carré en
schetst een angstaanjagend actueel beeld van onze
wereld. Nat, een 47-jarige veteraan van de geheime
inlichtingendienst van Groot-Brittannië, gelooft dat
zijn jaren bij de geheime dienst voorbij zijn. Hij is
terug in Londen met zijn vrouw, de zachtmoedige
Prue. Maar met de groeiende dreiging vanuit het
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Moskou Centrum heeft het kantoor nog een taak
voor hem. Nat zal De Haven overnemen, een
overbodig geworden onderstation van London
General, samen met het uitschot van alle spionnen.
Het enige lichtpuntje in het team is de jonge
Florence; zij heeft haar ogen gericht op het
Russische ministerie en op een Oekraïense oligarch,
die een vinger in de Russische pap heeft. Nat is niet
alleen een spion, hij is ook een gepassioneerde
badmintonspeler. Zijn vaste
maandagavondtegenstander, de introspectieve en
eenzame Ed, is een stuk jonger dan hij. Ed heeft een
hekel aan de Brexit en Trump, en hij haat zijn baan
bij een zielloos mediabureau. Het is uitgerekend Ed
die Prue, Florence en Nat op het pad van de
politieke woede zal brengen, die hen allemaal zal
verstrikken.
'Als er één ding is waar Elizabeth George goed in is,
dan is het het bedenken van mysteries en
geheimen.' - Marije Kok, Fantasywereld 'De
schrijfstijl van George is ongekend sterk. Ze neemt
de lezer zo mee in het verhaal, waardoor het boek
leest als een trein.' - Hebban 'Het plot is
verschrikkelijk spannend (...) Laat er alstublieft een
deel 4 komen...' - Bezetenboeken.nl
Overdenkingen in proza en poëzie over filosofische
vraagstukken door de in ongenade gevallen Romeinse exconsul (480-524).
‘Dood van een duivelin’ is het vervolg op de bestseller
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‘Leven en liefdes van een duivelin’, de beroemdste roman
van Fay Weldon, die in 1983 verscheen. ‘Leven en liefdes
van een duivelin’ werd maar liefst twee keer verfilmd, onder
anderen met Meryl Streep in de hoofdrol, en in meer dan
twintig landen vertaald. Het was een verhaal zoals we van de
eeuwige dwarsligger Weldon mogen verwachten, geschreven
pal tegen de feministische revolutie in: het verhaal van de
lelijke, bedrogen huisvrouw Ruth Patchett, en haar zoete
wraak op haar man en diens minnares. In het vervolg op de
briljante zwarte komedie geeft Weldon de tijdgeest wederom
haar karakteristieke draai in dit verhaal van de kleinzoon van
Ruth Patchett, een zelfverzekerde, mooie twintiger die
schijnbaar alles heeft – behalve het juiste geslacht. Fay
Weldon is een van de meest gerespecteerde en geliefde
Britse romanschrijfsters. In 2001 werd Weldon geridderd voor
haar werk ‘in dienst van de literatuur’.
Een pannendeksel, een behangershamer en een bevlekte
das, dat zijn de drie opvallende voorwerpen die de politie
vindt op een plaats delict in Solna. Je hoeft geen technisch
rechercheur te zijn om te bedenken dat het slachtoffer van
het leven beroofd is met behulp van deze objecten. De
onnavolgbare hoofdinspecteur Evert Bäckström wordt op
deze schijnbaar eenvoudige moordzaak gezet. Hoewel het
doktersvoorschrift om zijn manier van leven aan te passen
zijn humeur geen goed doet, zijn Bäckströms analytische
vaardigheden niet aangetast. Hij ontdekt dat de moord in
verband staat met een uit de hand gelopen overval op een
geldtransport. En alleen Bäckström is in staat ongeacht de
consequenties deze zaak op te lossen. Leif G.W. Persson
(Stockholm, 1945) is hoogleraar criminologie en een grote
bestsellerauteur in Zweden. Zijn boeken worden in meer dan
twintig landen vertaald. Persson mocht reeds vele
prestigieuze prijzen in ontvangst nemen, waaronder The
Glass Key voor beste Scandinavische Crime 2010 en de
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Swedish Academy of Crime Writers Award voor beste
Zweedse Crime in 1982, 2003 en 2010. `Briljant, grappig en
vreselijk spannend. Liza Marklund `Persson overtreft zijn
concurrenten in het Zweedse thrillergenre met gemak.
Svenska Dagbladet `De taal is onderkoeld geestig en grappig
grof en de ideeën van de ellendeling Bäckstrom blijken een
flexibel instrument om maatschappijkritiek te spuien en een
robuuste thriller te componeren. NRC Handelsblad
Autobiografie van de Oostberlijnse travestiet en
emancipatiestrijder.
The one-act play stands apart as a distinct art form with some
well known writers providing specialist material, among them
Bernard Shaw, Tom Stoppard, Harold Pinter, Caryl Churchill.
Alan Ayckbourn, Edward Albee and Tennesee Williams.
There are also lesser-known writers with plenty of material to
offer, yet sourcing one-act plays to perform is notoriously
hard. This companion is the first book to survey the work of
over 250 playwrights in an illuminating A-Z guide. Multiple
styles, nationalities and periods are covered, offering a
treasure trove of compelling moments of theatre waiting to be
discovered. Guidance on performing and staging one-act
plays is also covered as well as essential contact information
and where to apply for performance rights. A chapter
introducing the history of the one-act play rounds off the title
as a definitive guide.

Praktische informatie over voeding en verzorging.
Episch, deels allegorisch, deels burlesk gedicht over
de liefde door twee verschillende Franse auteurs uit
de dertiende eeuw, waarin de hoofse minnezang uit
het eerste deel uitgroeit tot een satirisch pleidooi
voor waarachtigheid in het tweede deel.
Encyclopedie van symbolen in de westerse kunst
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van de Middeleeuwen tot nu, zowel uit de klassieke
mythologie als uit de christelijke traditie.
Neda wordt in 1983 geboren in de gevangenis in
Teheran. Ze mag een paar maanden bij haar
moeder blijven, maar op een dag wordt ze
weggehaald. Omid, drie jaar oud, zit met zijn ouders
aan de keukentafel te eten wanneer de politie
binnenvalt. Hij blijft alleen in huis achter. Sheida
ontdekt twintig jaar na de beruchte massaexecuties
dat haar vader een van de slachtoffers was. Neda,
Omid en Sheida zijn slechts drie van de vele
kinderen die zich hun ouders niet herinneren. Ze
worden gedwongen de confrontatie aan te gaan met
hun verleden, terwijl nieuwe golven van politieke
terreur en protest hun vaderland verscheuren.
In een dorp op de Shetlandeilanden wordt in een
vissershut een man met een clownsmasker op zijn
gezicht en een strop om zijn nek gevonden. Het is
lastig om de identiteit van de man te achterhalen
omdat hij niet van de eilanden kwam. Detective
Jimmy Perez onderzoekt de zaak en als hij er
eindelijk achter komt wie het slachtoffer is, maakt dat
de zaak alleen maar complexer. Want wat had deze
man op de Shetlands te zoeken? Wie zou hem daar
dood willen hebben? Naarmate het onderzoek
vordert, moet Jimmy zich steeds verder in de
geschiedenis van de plaatselijke hechte
gemeenschap verdiepen. De bewoners zijn echter
niet allemaal even spraakzaam en blijken zelfs van
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elkaar niet hun diepste geheimen te kennen.
In zijn oratie belicht Peter Timmerman het vakgebied
van therapeutische vaccins, een vrij nieuwe vorm
van immuuntherapie die nog in ontwikkeling is, maar
mogelijk toepassing gaat vinden voor behandeling
van kanker. Therapeutische vaccins activeren het
immuunsysteem om antistoffen te maken tegen
hormonen die overgereguleerd zijn. Deze hormonen
stimuleren tumorgroei. Door ze weg te vangen met
behulp van antilichamen kan de tumorgroei
afgeremd worden. De werking van therapeutische
vaccins lijkt sterk op die van therapeutische
antilichamen, die in toenemende mate een vast
onderdeel vormen van bestaande
antikankertherapieën. Eiwit-mimics staan in de oratie
van Timmerman centraal. Hij ontwikkelde de CLIPStechnologie. Daarmee kunnen flexibele peptides
gefixeerd worden, zodat ze het eiwit waarvan ze zijn
afgeleid beter nabootsen. Dit heeft kortgeleden
geleid tot de ontwikkeling van een therapeutisch
vaccin tegen het groeihormoon VEGF, dat massaal
door tumoren wordt uitgescheiden om tumorgroei te
stimuleren.
Wat heeft God te maken met post van een overleden
moeder, Kafka die vegetariër is geworden en
honden die hun penning verliezen? Deze zeer korte
verhalen zijn een verkenningstocht van onze
dagelijkse interactie met God. Williams’ personages
komen God op de meest onverwachte plaatsen
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tegen: bij een hotdogeetwedstrijd, een chic gala en
in de apotheek. Ook God heeft namelijk soms last
van gordelroos.
Frans van der Steg is de meester van de vijfde klas.
Hij vertelt zijn leerlingen avonturen die hij
zogenaamd zelf heeft beleefd. De kinderen geloven
er geen woord van, maar ze luisteren vol spanning.
Op een dag kan Frans niets verzinnen. Daarom zegt
hij dat hij wacht op een brief met een opdracht. En 's
avonds, met een bliksemflits en een donderslag,
komt die brief binnenwaaien! Is het een grap van de
kinderen? Het boek dat ook werd verfilmd tot een
spannende televisieserie.
De oude stad Djenné in Mali – bekend vanwege haar
fascinerende architectuur – is al eeuwenlang een
van de belangrijkste centra van islamitische cultuur
in West-Afrika. Nog steeds woont er een groot aantal
marabouts: Koranleraren en religieuze specialisten.
Geert Mommersteeg verrichtte antropologisch
veldwerk in Djenné en sprak met marabouts over
hun denken en handelen. Geleidelijk aan verkreeg
hij toegang tot hun wereld en inzicht in de twee
vormen van kennis waarin zij gespecialiseerd zijn:
openbare kennis en geheime kennis. In de stad van
de marabouts werd genomineerd voor de Eureka!
Non-fictieprijs (1999-2000) en de Prix des
Ambassadeurs (shortlist 1999) en werd in het Frans
vertaald (Éditions Grandvaux 2009). Deze herziene
en uitgebreide uitgave bevat o.a. een nieuw
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hoofdstuk (‘Djenné anno 2007’) en wordt met
foto’s geïllustreerd. In de stad van de marabouts
verschijnt in de reeks Antropologie Academie.
Cultureel antropologisch onderzoek geeft inzicht in
boeiende en indringende menselijke thema’s. Het
kan bij uitstek antwoorden op vragen over cultuur en
culturele dynamiek, zowel in samenlevingen elders
als in de Nederlandse multiculturele samenleving.
De reeks Antropologie Academie wil voor een breed
publiek de resultaten van antropologisch veldwerk
en andere door antropologen gebruikte
onderzoeksmethoden belichten. Daarbij wordt een
scala aan onderwerpen uit het ruime studieveld van
de culturele antropologie belicht. De boeken uit de
Antropologie Academie hebben een inleidend
karakter, zijn toegankelijk geschreven en geschikt
voor studenten op BA- en MA-niveau, maar ook voor
anderen, zoals reizigers en docenten, die zich
afvragen hoe mensen met een verschillende
culturele achtergrond in de wereld staan. De reeks
Antropologie Academie wordt uitgegeven in
samenwerking met de Antropologen
Beroepsvereniging (Abv)
Je zou zo verliefd kunnen worden op het Ierse stadje
Redstone. De mensen zijn aardig en in de winkels en
cafés heerst een gezellige drukte. Ook Francesca voelt
zich hier thuis. Hoewel haar man werkloos en depressief
is, en bij haarzelf de overgang opspeelt, probeert ze
vrolijk en energiek te blijven om haar gezin bij elkaar te
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houden. Peggy is altijd een rusteloze ziel geweest. Nu ze
de dertig nadert is het eindelijk gelukt haar droom te
verwezenlijken. Ze heeft haar eigen winkel geopend,
midden in de stad. Zal ze nu ook de liefde toelaten in
haar hart? Wanneer de Australische weduwe Lillie op
zoek gaat naar haar roots in Ierland, belandt ze in
Redstone waar ze al snel nieuwe vrienden maakt. Maar
Lillie kan niet met haar eigen grote verdriet omgaan.
Cathy Kelly, bestsellerauteur van onder andere Speciaal
voor jou, Dan komt alles goed, Het huis aan het plein en
Het hart van een vrouw, was journaliste voordat ze
romans begon te schrijven. Haar werk, geïnspireerd op
de boeken van Maeve Binchy, wordt in meer dan vijftien
landen uitgegeven. Cathy Kelly is Ierlands ambassadeur
voor UNICEF. Ze woont met haar gezin in Wicklow,
Ierland.
Bruiloften en dates zijn goed materiaal. Dat weet
Hollywood en dat wist Shakespeare ook, toen hij de
komedie 'Een Midzomernachtsdroom' schreef. Het
verhaal speelt zich af in Athene, waar Hertog Theseus
zijn bruiloftsplannen doorneemt met de
amazonekoningin Hippolyta. Alsof ze hun handen niet al
vol hebben aan hun eigen bruiloft komt Egeus binnen
met de kwestie van zijn dochter Hermia, die hij wilt laten
trouwen met de adelaar Demetrius. Maar Hermia wil
alleen met haar geliefde Lysander trouwen. Theseus
besluit dat Hermia mag kiezen: trouwen met Demetrius,
intreden in het klooster, of de doodstraf. Hermia besluit
met Lysander het bos in te vluchten waar de wet van
Athene niet geldt. Maar in dat diepe stille bos zijn er ook
relatieproblemen: hier is het de plaaggeest Puk die
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vertelt dat er problemen zijn tussen elfenkoning Oberon
en elfenkoningin Titania. Oberon is jaloers en maakt
ruzie met Titania. Hij wil wraak nemen met een magisch
sap, dat in de verkeerde handen eindigt. Dit brengt een
kettingreactie van amoureuze verwikkelingen met zich
mee voor zowel de mensen als voor de elfen en alsof dat
nog niet genoeg was, krijgen we ook nog het
bruiloftsvermaak te zien van zes bouwvakkers die een
theaterstuk moeten opvoeren voor Theseus en
Hippolyta‘s bruiloft. De komedie is opgebouwd uit vele
lagen en is een klassieker geworden, omdat het stuk niet
alleen de eeuwig hinderlijke liefde op een geestige
manier behandeld, maar ook speelt met de relatie tussen
werkelijkheid en illusie. Het stuk is ontelbare keren
verfilmd, o.a. in 1935 door Max Reinhardt en William
Dieterle, in 1968 door Peter Hall en in 1982 door Woody
Allen. William Shakespeare (1564-1616) wordt gezien
als een van 's werelds belangrijkste auteurs. Als
dramaturg schreef hij tragedies, historische
toneelstukken en komedies die 400 jaar later nog steeds
worden opgevoerd. Daarnaast schreef hij gedichten,
zogenaamde sonnetten. Enkele van zijn meest
beroemde en vaakst gespeelde toneelstukken zijn
"Hamlet", "Macbeth", "Othello" en "Romeo en Julia". In
de kern van zijn weren plaatst Shakespeare de
algemene vraag: wat is een mens? Wat maakt een
menselijk wezen tot een mens? Een van de antwoorden
daarop wordt gegeven in de komedie "Een
Midzomernachtsdroom".
Toneelstuk over een ex-bankdirecteur met grootse
plannen, voortkomend uit verlangen naar macht
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