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Samenvatting Charles Foster is wetenschapper, advocaat, dierenchirurg, schrijver en
reiziger. Hij is verbonden aan de Universiteit van Oxford en hij is
gepromoveerd in medische rechten en ethiek aan de Universiteit van
Cambridge. Het houdt Charles Foster al zijn hele leven bezig hoe het
zou zijn om als een wild dier te leven. Hij probeerde het uit in een
aanstekelijk avontuur onder de grond en in het water. Dit is zijn
intelligente en met humor geschreven verslag. Het LEVEN ALS EEN
BEEST verschijnt 23 mei 2017.

Details Charles Foster wilde weten hoe het is om een dier te zijn. Dus probeerde hij
het uit.
Als das leefde hij wekenlang in een hol terwijl hij regenwormen leerde eten.
Als otter zwom hij ’s nachts in de rivieren van Devon. Als (stadse) vos wroette
hij in Londense vuilnisbakken. Als edelhert struinde hij Exmoor en de Schotse
hooglanden af. En als een gierzwaluw volgde hij obsessief de trektocht tussen
Oxford en West-Afrika.

In dit wervelende en prikkelende verslag van zijn ervaringen en gedachten
houdt Charles Foster een warm pleidooi voor empathie en moedigt hij ons aan
om al onze zintuigen weer te gaan gebruiken.

Van Leven als een beest zijn de rechten voor een tv-documentairereeks
verkocht en er ligt een optie op de filmrechten.

Over de auteur
Charles Foster is de winnaar van de Ig Nobel Prize for Biology in Harvard: een
bekroning voor onderzoek dat mensen laat lachen en nadenken.

Leven als een beest verschijnt 23 mei 2017. 
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Citaten Alsof je Julian Barnes in het bos zet met alleen maar een mueslireep en
een puntige stok. 
— THE NEW YORK TIMES

Foster moedigt je aan om op handen en knieën te zakken en te gaan
snuffelen. 
— THE ECONOMIST

Grappig, diepgaand, zowel eerlijk als spottend, zowel lichtvoetig als
doodserieus. 
— THE GUARDIAN

In zijn briljante (en beetje krankzinnige) memoir legt Foster uit hoe een
groter begrip van wilde dieren hem geholpen heeft om als mens vooruit
te komen. Lyrisch en authentiek en onstuimig. 
— THE SPECTATOR
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Over Signatuur

Signatuur brengt de wereld dichterbij.

Signatuur is al 20 jaar een literair internationaal georiënteerd kwaliteitsfonds;
prachtige pareltjes uit onder meer Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk,
Duitsland, Engeland, Verenigde Staten, Finland, China en Scandinavië.
Stuk voor stuk van geweldige verhalenvertellers die je meenemen naar een
andere wereld of die de wereld dichterbij halen. Auteurs als Carlos Ruiz
Zafón, Almudena Grandes, Richard Russo, Stieg Larsson, David
Lagercrantz, Judith Schalansky, Adam Johnson, Joachim Meyerhoff, Fabio
Genovesi en Jaume Cabré hebben deze kwaliteiten al aan vele lezers
bewezen. Als enthousiaste lezers willen we zelf ook steeds weer opnieuw
verrast worden. Daarom blijven op zoek naar nieuw schrijftalent en boeken
waardoor je je als lezer weer kunt verwonderen over het leven en
ontdekkingen doet. Boeiend, indringend, meeslepend en vaak met een
vleug (zwarte) humor. Voor echte boekenliefhebbers.
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