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Caïro, 1167 voor Christus. Aan de oevers van de rivier de
Nijl, vanuit een paleis van goud en lapis lazuli, regeert Kalief
Fatimid al Hadid over een uiteenvallend rijk. In de schaduw
van de Grijze Moskee verdringen generaals en emirs elkaar
voor een positie in de hofhouding van de machtige
grootvizier, en in de overvolle Souk heerst moord en terreur
om iedere vorm van oppositie het zwijgen op te leggen. Het
verdeelde Egypte bloedt en de geur ervan trekt vijanden aan
als haaien. De dreiging komt zowel van binnen als van buiten
de grenzen. De Kalief van Caïro heeft een onverwachte
handlanger: een oude man die leeft op een plaats waar zelfs
adelaars niet durven te komen. Hij heet Shaykh al-Jabal, alias
de Oude Man op de Berg, en hij bezit de ultieme macht over
leven en dood. Hij stuurt de Kalief zijn geheime wapen: een
huurmoordenaar. Het is slechts één man, maar zijn
veelzeggende bijnaam is de Emir van het Mes
In zijn roman ‘De katholieke school’ beschrijft Edoardo
Albinati hoe in het Rome van de jaren zeventig een chique
buurt wordt opgeschrikt door een brute verkrachtings- en
moordzaak, een van de meest beruchte misdrijven van de
eeuw. Enkele ex-leerlingen van een particulier katholiek
lyceum blijken de daders. Albinati zat bij hen op school.
Veertig jaar lang worstelde hij met de vraag hoe zo’n
welgestelde omgeving zulke monsters kon voortbrengen.
Voor het antwoord moet hij de spoken uit zijn verleden
bezweren: zijn briljante, getroebleerde vriend Arbus en diens
mooie zus Leda, de knappe, fanatiek linkse Stefano Jervi, het
streng katholieke gezin Rummo, de neofascistische Max, en
de favoriete leraar Cosmo met zijn wijze lessen. Wat wilden
ze toen van het leven, wat is er van hen geworden, veertig
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jaar later? En kan Albinati zichzelf zijn eigen jeugdzondes
vergeven? Seks, religie, vriendschap, verloren onschuld en
geweld: het komt allemaal aan bod in deze grote roman van
de Italiaanse twintigste eeuw, een wervelende mengeling van
autobiografie, Gesellschaftsroman, essay, true crime en
coming of age.
De fantasierijke roman van de Ierse schrijver Jonathan Swift
over de avontuurlijke reizen van scheepsarts Lemuel Gulliver
naar de verste delen van de wereld is al zo'n 300 jaar een
klassieker en een groots werk in de Engelstalige literatuur.
Eerst bezoekt Gulliver's schip het eiland van de kleine kuil,
waar de bewoners slechts 15 centimeter hoog zijn. De hoogte
komt overeen met het niveau van de politieke discussies van
deze mensen. Zijn tweede reis leidt hem naar naar
Brobdingnag, dat wordt geteisterd door veldslagen, en naar
een vliegend eiland. Hij ontmoet mensen die onsterfelijk zijn
en ontmoet hoogst intelligente paarden die hebben geknoeid
met primitieve geëvolueerde menselijke wezens. De roman is
uit 1725, een tijd waarin de wereld onontgonnen was en wie
weet hoeveel verbazingwekkende ontdekkingen nog
wachtten, maar het is ook een satire over de menselijke
natuur en ontoereikendheid. De roman is als een spiegel voor
de mensen en toont ze, onder andere, klein, fantasierijk en
belachelijk. Daarnaast kon het behalve als een vermakelijk en
avontuurlijk boek ook worden gelezen als een doldwaze
politieke satire, die zo riskant was dat de auteur lange tijd
alleen anoniem durfde te zijn. Sinds 1902 is "Gulliver's
reizen" meerdere malen omgezet naar film, radio en televisie.
Jonathan Swift (1667-1745) was en Iers-Engelse schrijver,
satirist, dichter and politiek commentator, die ook lange tijd
decaan was in Dublin. Jonathan Swift is het meest bekend
van zijn satirische roman "Gullivers reizen" uit 1726, maar hij
schreef vele werken in talloze genres.
Officiële auteurswebsite Fansite Word fan van John Grisham
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op Facebook
Elena's leven staat totaal op zijn kop. Ze heeft haar relatie
verbroken om bij haar grote liefde Leonardo te zijn, maar hij
blijkt een geheim te hebben. Alles ontglipt haar: haar baan,
de liefde, vriendschappen en haar geluk. Elke avond stort ze
zich in een nieuw avontuur met een andere man, tot ze een
ongeluk krijgt. Ze komt bij in het ziekenhuis, waar tot haar
verbazing Leonardo aan haar bed staat. Hij wil haar verdriet
wegnemen. Maar Leonardo heeft nog niet afgerekend met
een demon uit zijn verleden... De Italiaanse nachten-serie is
de sensuele Italiaanse trilogie die lezeressen diept raakt.
'Romantische en spannende trilogie' - Italië Magazine
`Leonardo mag bij mij wel langskomen in de keuken!' Wil
`Boeiend en aantrekkelijk. Ik ben verliefd op de personages!'
Valerie Voor de lezers van Mijn Man en Negentig dagen
Genevieve.

Morgenster is het derde deel van de Mars Trilogie van
bestsellerauteur Pierce Brown. En het vervolg op Rood
en Gouden Zoon, de meedogenloos spannende boeken
over Darrow, de held van Mars. Darrow had in vrede
kunnen leven, maar zijn vijanden verklaarden hem de
oorlog. De Gouden overheersers eisten zijn
gehoorzaamheid, hingen zijn vrouw op, en hebben van
zijn volk slaven gemaakt. Maar Darrow is vastbesloten
terug te vechten. Hij riskeerde alles door zichzelf te
transformeren en zo in de Gouden maatschappij te
infiltreren. Hij heeft gevochten om de genadeloze
rivaliteit te overleven die de machtigste krijgers van de
Gemeenschap voortbrachten, hij wist op te klimmen tot
de hoogste rangen, en hij heeft geduldig gewacht met
het ontketenen van de revolutie die de hiërarchie van
binnenuit zal breken. Eindelijk is de tijd gekomen. Maar
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het plichtsbesef en het verlangen naar wraak zitten diep,
aan beide kanten. Darrow en zijn wapenbroeders staan
tegenover een vijand zonder geweten of genade. Onder
die vijanden zijn er die Darrow ooit als vrienden
beschouwde. Om te winnen moet Darrow degenen die
geboeid en gebroken in de duisternis opgroeiden zien te
inspireren. En moet hij ervoor zorgen dat ze hun ketenen
verbreken, om een einde te maken aan de wereld die
hun wrede meesters hebben gemaakt, en om zo het
bestaan op te eisen dat hun zo lang geleden is
ontnomen. Een bestaan dat te mooi is om op te geven.
Dokter Alexandra Blake - getrouwd, twee kinderen en
met een heel leuke baan - staat op het punt zich in een
gewaagd avontuur te storten. Als ze voor een serie
belangrijke lezingen in Sydney is, komt ze haar oude
vlam Jeremy Quinn tegen met wie ze spannende
herinneringen aan een turbulente studententijd deelt.
Gevaarlijk èn aantrekkelijk! Na een paar glazen
champagne in zijn penthouse, stelt de nog even
onweerstaanbare Jeremy haar voor mee te doen aan
een gewaagd, psychologisch en lichamelijk spel. Als ze
zich vervolgens helemaal aan hem overgeeft, liggen er
ook andere gevaren op de loer. Ze komt terecht in een
wereld die extremer en veel gevaarlijker is dan zij ooit
had kunnen vermoeden. Voor de lezers van Negentig
dagen Genevieve en Vijftig tinten grijs
Vóór 1871 was Italië een samenraapsel van kleine
stadstaatjes en gebieden die bezet waren door Frankrijk,
Spanje of Oostenrijk. Zo kon het gebeuren dat Carlino
Altoviti zijn Belijdenissen opent met de woorden: `Ik werd
geboren als Venetiaan, maar zal [...] sterven als Italiaan.
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Tegen de achtergrond van de roerige jaren van de
Italiaanse eenwording, het Risorgimento, blikt Carlino
openhartig terug op de hindernissen die een jongeman
moet overwinnen om volwassen te worden en op zijn
worsteling met de liefde en politieke idealen. Carlino
groeit op in kasteel Fratta, in de provincie van Veneto.
Gegrepen door nationalistische gevoelens trekt hij al
jong naar alle Italiaanse centra van de macht: Venetië,
Genua, Rome, Milaan en Napels. Ook de liefde kruist
zijn pad: Pisana, met haar temperamentvolle karakter,
trekt hem voortdurend aan, maar stoot hem ook af. In
Belijdenissen van een Italiaan schetst Nievo een
weergaloos en gepassioneerd portret van het verval van
het eeuwenoude feodale regime dat in Italië zo lang de
scepter zwaaide. Bovenal is het een boek over
hartstocht, moed, vergeving, opoffering en deugd een
boek vol vitaliteit.
Alexandra keert met gemengde gevoelens terug naar
haar alledaagse leven nadat ze werd ontvoerd en de
hoofdrol speelde in een bijzonder en opwindend
experiment. Ze is nu vrij, maar haar gevoelens van
opwinding maken plaats voor angst, niet in de laatste
plaats doordat haar minnaar Jeremy Quinn nog
wanhopig zoekt naar kennis die Alexandra heeft... Ze
moet zich verzoenen met beslissingen die ze tijdens
haar gevangenschap heeft genomen en accepteren dat
deze haar toekomst bepalen. Op zoek naar antwoorden
gaat ze op reis en leert ze over lang vergeten en uiterst
spannende rituelen. Zal Alexandra de ware betekenis
van vrijheid nog leren? En zal ze nu eindelijk de rol
omarmen die ze is voorbestemd te spelen? Kom met mij
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is het vervolg op Speel met mij en Voel met mij. Voor de
lezers van Negentig dagen Genevieve en Vijftig tinten
grijs.
Geschiedwerk van de Romeinse historicus (ca. 55 tot
120 na Chr.) over de periode na de dood van Nero, het
zg. vierkeizerjaar (69-70 na Chr.).

Vijf tragedies van de Griekse toneelschrijver (ca.
480-406 v.Chr.).
Stalingrad: de wreedste veldslag van de Tweede
Wereldoorlog, de titanenstrijd tussen Stalin en Hitler,
die zes donkere maanden duurde en een keerpunt in
de geschiedenis zou betekenen. Van een weelderige
stad aan de oevers van de Wolga veranderde
Stalingrad in een inferno, waarin honderdduizend
mensen zouden verschroeien in het vuur van
bombardementen of bevriezen in de meedogenloze
Russische winter. In Stalingrad doet Antony Beevor
niet alleen verslag van een oorlogsstrategie, maar
laat hij vooral de persoonlijke stemmen klinken van
Russische en Duitse soldaten en van gewone
mannen, vrouwen en kinderen in hun uiterste
krachtmeting met oorlog, honger en kou.'
Standaardwerk over de rol van Nederland bij de 18eeeuwse Verlichting, die veel groter blijkt dan
traditioneel wordt aangenomen.
Tijdens het opruimen van oma Elisabeths huis
stuiten Felicity en haar moeder Martha op een
dagboek. Stukje bij beetje ontdekken ze het
donkerste hoofdstuk uit hun familiegeschiedenis.
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Duitsland, 1937. Hitler staat aan de voet van zijn
verwoestende succes. De Joodse dokter Gustav en
operazangeres Elisabeth proberen met hun twee
kinderen naar Londen te vluchten. Maar het plan
mislukt en Elisabeth moet uitwijken naar Berlijn,
waar ze de invloedrijke SS’er Albrecht Brunnmann
ontmoet. Elisabeth staat voor een moeilijke keuze,
maar besluit alles op alles te zetten. Hoe ver gaat ze
om haar kinderen te redden?
Als kind groeit Frankie Kane op in een weeshuis en
heeft geen idee wat liefde en geborgenheid
betekenen. In de onstuimige straten van New York
brengt hij zijn tijd door en weet zich van kinds af aan
te vermannen in de harde jaren ‘30. Hij belandt in
het criminele circuit om geld te verdienen en een
beter leven op te bouwen. Toch laat hij niemand toe
in zijn hart, ook niet de vrouw die zielsveel van hem
houdt. Hoe bouw je een beter leven op, als je niet
weet wat het inhoudt? De in New York geboren
Harold Robbins (1916-1997) is een van de meest
gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750
miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn
boeken zijn vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij door
met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’
dat door enkele expliciete seksuele passages de
aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook
werden maar liefst twaalf romans verfilmd met
niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in
‘King Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’,
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later ook verfilmd, vertelt Robbins over de
filmindustrie in Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd
is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam
was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’
(1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De
avonturiers’ (1966). Hoewel sommige romans bijna
zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse
onderwerpen aan bod zoals prestige, geld en macht.
Sale da gioco, slot machine, sale scommesse: le
occasioni di gioco sono ovunque, e la situazione
negli ultimi anni si è aggravata in modo crescente. In
Italia si gioca sempre di più: il giro di affari nel 2011
ha superato i 79 miliardi di euro all’anno, in forte
crescita rispetto ai 61 del 2010 e agli appena 16 del
2003. E la crisi economica ha reso l’azzardo ancora
più appetibile. Dai casi più disperati a questioni di
ordine pubblico, dalle pubblicità che incentivano il
gioco alle figure che invece aiutano a difendersi dalla
dipendenza, passando per un confronto con gli altri
Paesi e le analogie con il fenomeno droga, ecco un
libro che aprirà gli occhi a molti. Un’analisi sulla
dimensione del fenomeno, la normativa vigente, le
tipologie del gioco e l’aumento delle patologie
connesse rivela uno scenario drammatico del nostro
Paese, in merito al quale il ruolo dello Stato e delle
istituzioni è oscuro e intriso di preoccupanti interessi.
Antonella Beccaria è giornalista e scrittrice.
Collabora con «il Fatto Quotidiano», con la
trasmissione di RaiTre Lucarelli racconta condotta
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da Carlo Lucarelli e con il mensile «La voce delle
voci». Ha alle spalle numerose pubblicazioni, tra cui:
Divo Giulio. Andreotti e sessant’anni di potere in
Italia e Piccone di Stato. Francesco Cossiga e i
segreti della Repubblica. Dal 2004 ha un blog,
Xaaraan, dove trovano posto alcuni dei suoi
interessi, dalla saggistica politica alle nuove
tecnologie, passando per la letteratura e la
fotografia. Emiliano Liuzzi è giornalista del «Fatto
Quotidiano» e del fattoquotidiano.it, dove è stato
chiamato da Peter Gomez. Ha 43 anni, è sposato,
ha due figli e un grande amico che si chiama Marco
Marozzi. Ha lavorato per il «Corriere delle Alpi»,
l’«Alto Adige», «Il Tirreno», «l’Espresso» e
«Panorama». È stato, suo malgrado, anche direttore
del «Corriere di Livorno».
Verbeelding van fantasiewezens en -voorwerpen,
met bijschriften in een fantasieschrift. Bedoeld als
pseudo-encyclopedische satire op de moderne
informatiemaatschappij.
In Italia tra Cinquecento e Seicento convivere senza
essere sposati diventò un delitto, represso con
asprezza dalle Curie vescovili, non dalle autorità
statali. Scomuniche, irruzioni domiciliari, carcere,
multe colpirono migliaia di coppie di fatto e
raggiunsero presto chiunque vivesse relazioni
proibite: anche gli amanti subirono in misura
crescente conseguenze così pesanti. Ancor più
rischioso fu difendere il diritto di vivere la sessualità
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in modo difforme dall’etica ufficiale. In quei casi
interveniva l’Inquisizione e apriva processi d’eresia.
Per la Chiesa il bilancio non fu lusinghiero: poche
regolarizzazioni, contromisure dei conviventi spesso
efficaci, vescovi appiattiti su logiche repressive. Per
le coppie di fatto si moltiplicarono le sofferenze:
famiglie distrutte, donne criminalizzate, bambini
privati dei genitori. Ma molti difesero con forza le
proprie scelte, anche perché il clero stesso aderì con
freddezza all’accresciuto rigore dei vertici diocesani,
e non mancarono reazioni dure, talora dissacranti.
Le pagine di Giovanni Romeo, tessute di una
ricchissima documentazione inedita, raccontano
quell’aspra battaglia, con particolare attenzione alla
più grande città italiana di antico regime, Napoli, e
invitano a riflettere – contro ogni facile revisionismo –
sul peso dell’intolleranza religiosa nella storia
d’Italia.
Amare un bastardo, è già una vera e propria sfida,
ma amare Tristan Quinn, è un’impresa disperata!
Quando il padre di Liv si risposa, è una catastrofe: il
suo nuovo fratellastro Tristan e lei non si possono
vedere! A tal punto che Tristan va in collegio per i tre
anni di liceo. Ma quando torna, la situazione
precipita! Tristan ha diciotto anni, è insopportabile
quanto irresistibile…E lo sa. Per Liv, cedere è
escluso! Cioè, forse… Tra Liv e Tristan, la questione
è chi resisterà più a lungo. Senza cedere. Senza
commettere un omicidio. O peggio, senza
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innamorarsi perdutamente… Scoprite in questa storia
integrale la penna sensuale di Emma Green.
Brönte valt als een blok voor Logan, maar de
verschillen tussen hen zijn miljoenen keren groter
dan ze denkt... De miljonairsclub is een geheim
genootschap van zes mannen die hebben gezworen
dat ze de top zullen bereiken – tot elke prijs.
Inderdaad zijn ze allemaal onvoorstelbaar rijk
geworden. Maar in de liefde hebben ze minder
succes... In dit eerste deel van een nieuwe serie
ontmoeten multimiljonair Logan Hawkings en
serveerster Brontë elkaarin een exotisch
vakantieoord. Van rust komt echter weinig terecht
zodra ze elkaar in de ogen hebben gekeken. Ze
beleven enkele heerlijke nachten samen, maar net
als Brontë bereid is zich volledig aan Logan over te
geven, ontdekt ze dat de verschillen tussen hen veel
groter zijn dan ze dacht. Miljoenen keren groter...
Ogni generazione, senza dubbio, si crede destinata a
rifare il mondo. La mia sa che non lo rifarà. Il suo
compito è forse più grande: consiste nell'impedire che il
mondo si distrugga. Albert Camus «Non so mai se abbia
senso parlare in termini generazionali. D'altra parte, è
pur vero che c'è qualcosa che mi accomuna a quelli che
hanno vissuto il passaggio tra i millenni. Sono cresciuto,
come chiunque abbia la mia età, con i miti – i feticci, alle
volte – politici del Sessantotto e del Settantasette:
qualunque gesto somigliasse anche vagamente a una
rivolta, mi è stato detto di misurarlo con quel metro
simbolico. E lo stesso è stato per le sconfitte e i reflussi.
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Di quegli anni e di quelle lotte, però, ho conosciuto
anche la tinta della sconfitta. Il terrorismo da una parte e
l'eroina di massa dall'altra. In una generazione come la
mia, che non ha mai avuto simili esplosioni se non in
forme minori e spesso emulative, il confronto con i
momenti di sconfitta è più interessante. Siamo per lo più
degli sconfitti, dei reduci, dei superstiti, senza aver
ingaggiato alcuna battaglia. Molti sono semplicemente
implosi, spesso tornati a vivere a casa dei genitori, molti
agganciati agli psicofarmaci. L'espressione assente, il
tono di voce distratto, il disincanto che si sclerotizza in
apatia, il cinismo di maniera che non riesce nemmeno
più a proteggere. Non faccio che chiedermi perché la
condizione di sofferenza comune solo raramente abbia
prodotto un atto di ribellione. E soprattutto, perché non è
scattato un senso di fratellanza nella condivisione di una
condizione materiale, sociale, simbolica simile?» ? tempo
di tornare a essere animali politici.
Vuur en Bloed is het eerste deel van een tweedelige
geschiedenis over het huis Targaryen van Westeros uit
de boeken van Game of Thrones-auteur George R.R.
Martin. Driehonderd jaar voordat Het Lied van IJs en
Vuur begon veroverde Aegon Targaryen met zijn zussengemalinnen en hun drie draken het continent Westeros.
Meer dan 280 jaar hielden zijn nakomelingen de
heerschappij in stand. Ze doorstonden opstanden,
burgeroorlogen en familieruzies... totdat Robert
Baratheon de waanzinnige koning Aerys II van zijn troon
stootte. Dit is de geschiedenis van het grote Huis
Targaryen, opgeschreven door aartsmaester Gyldayn,
getranscribeerd door George R.R. Martin.
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Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie reist historicus
Fluke Kelso van Oxford naar Moskou voor een
conferentie. Op een avond wordt hij in zijn hotelkamer
bezocht door een oud-bewaker van Lavrenti Beria,
voormalig hoofd van de Russische geheime politie. De
oude man beweert dat hij aanwezig was toen Stalin stierf
en vertelt over een mysterieus schrift dat Beria toen
heeft ontvreemd. Kelso besluit het verhaal te
onderzoeken, maar wat begint als een onopvallend
bezoek aan de staatsarchieven ontaardt in een
levensgevaarlijke achtervolging tot in het uiterste
noorden van Rusland, naar de eindeloze bossen nabij de
havenstad Archangelsk,waar het grootste geheim van
Josef Stalin al vijftig jaar verborgen is.
Giuseppe Tomasi, de laatste prins van Lampedusa
(1896-1957) kan met recht de schrijver van één boek
genoemd worden. Zijn leven lang heeft hij niet veel meer
gedaan dan lezen en reizen. Desondanks heeft dat leven
een prachtige, compact geschreven roman opgeleverd,
een visionair, poëtisch en geestig werk: De tijgerkat, dé
klassieker van de moderne Italiaanse literatuur. Sicilië,
1860. Garibaldi landt bij Marsala om het eiland in te
lijven bij de nieuwe, liberale eenheidsstaat Italië. Het is
gedaan met de Bourbons en met de feodaliteit: de platte,
alles berekenende burgerij neemt de macht over. Don
Fabrizio, prins van Salina, ziet deze ontwikkeling met
lede ogen aan, maar voelt zich machteloos tegenover de
geschiedenis en zoekt troost in zijn studie van sterren en
planeten. Zijn pupil Tancredi echter weet zich aan te
passen aan het nieuwe bestel. Hij sluit zich aan bij
Garibaldi, trouwt met de dochter van een steenrijke
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dorpsburgemeester en zal hoge posities bekleden in de
nieuwe staat. De roman schetst een bedwelmend beeld
van Sicilië; het landschap wordt in geuren en kleuren
beschreven, je hoort de honden blaffen, ruikt de
verwaarloosde tuinen en de stoffige interieurs, de
mensen komen tot leven, niet alleen de adellijke en de
burgerlijke heren, maar ook de boeren, de priesters, de
soldaten, de verliefde jonge meisjes, de verbitterde oude
vrouwen. De beschrijving van de dood van de prins, in
1883, is een van de mooiste sterfscènes van de
wereldliteratuur, in 1910 is het verval van de familie
compleet, de grandioze aristocratische levenswijze
verworden tot een bigotte vormendienst. De Tijgerkat
heeft in Italië inmiddels meer dan zeventig drukken
beleefd, is verfilmd door Visconti en in alle talen vertaald.
Anthonie Kee levert met zijn nieuwe vertaling van deze
klassieker een prestatie van topniveau.
Sinds 150 jaar is de klassieker van Charles Dickens een
onmisbaar ingrediënt in de Britse kersttraditie. Eigenlijk
is het een spookverhaal, maar met een positieve
boodschap, waarin geesten proberen vat te krijgen op de
harteloze vrek en geldschieter Ebenezer Scrooge.
Charles Dickens was een van de grote Victoriaanse
schrijvers met oog en hart voor de kwetsbaren - in het
bijzonder kinderen. Hij schreef een 'kerstavontuur' nadat
hij in 1843 een school bezocht voor de ondervoede en
ongeletterde straatkinderen in Londen. Daarnaast heeft
het betrekking op de eigen herinneringen van de auteur
aan Kerstmis en aan de kersttraditie. Het verhaal heeft
veel van wat we nu associëren met Kerstmis
gedefiniëerd: het familiebedrijf, Kerstspelletjes,
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Kerstvoedsel en -dranken, vrijgevigheid en geschenken.
De laatste twintig jaar van zijn leven tot 1870 had
Dickens zelf groot succes in het rondreizen en
voorlezen. Sindsdien is "A Christmas Adventure" niet
alleen vele malen verfilmd, ook als tekenfilm, en werd
het ook geproduceerd als theater, musical, ballet en
opera. Op kerstavond krijgt hij bezoek van de gekwelde
geest van zijn overleden zakenpartner, Jacob Marley, en
vervolgens van drie geesten die kerst in het verleden,
heden en toekomst vertegenwoordigen, en wordt het een
harde les in vrijgevigheid en mededogen, oftewel de
ware geest van Kerstmis. Charles Dickens (1812-70) is
een van de grote namen in de Britse literatuur. Zijn
boeken zijn sinds zijn leven voortdurend gelezen en
gepubliceerd, terwijl het werk doorgaat op het gebied
van film, televisie en theater. Als auteur schreef Dickens
met humor over hoe de Engelse industrialisatie vaak
gruwelijke menselijke gevolgen kent, en hij heeft in zijn
werken een bijzonder oog voor de armen, vooral
kinderen. Verschillende van zijn protagonisten zijn
kinderen, zoals Oliver Twist, David Copperfield en kleine
Dorrit. Naast grote, kleurrijke romans schreef hij kort
proza en toneelstukken, reisboeken en kinderboeken.
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