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Samenvatting Vanaf 9 november start NPO 2 met de uitzending van de BBC-serie van
WOLF HALL. Dit zesdelige kostuumdrama is gebaseerd op de
gelijknamige roman van schrijfster Hilary Mantel. Wolf Hall speelt zich
af in de tijd van de Engelse koning Hendrik VIII. Met dit boek won Hilary
Mantel in 2009 de belangrijke MAN BOOKER PRIZE. 

In de serie spelen Mark Rylance als Thomas Cromwell en Damian
Lewis (HOMELAND) als Henry VIII de hoofdrol. De serie is genomineerd
voor een Emmy Award voor beste miniserie. 

Uitzending is elke maandag van 9 november tot en met 14 december om
23.00 uur op NPO 2.

Details Zoon van een brute smid, homo universalis, politiek genie, omkoper,
mannetjesputter en charmeur: Thomas Cromwell. In zijn niet te stuiten
opmars naar de macht heeft hij al heel wat regels van een rigide
klassenmaatschappij gebroken, en als het moet breekt hij er nog wat meer.
Cromwell staat op uit de puinhopen van persoonlijke rampspoed - het verlies
van zijn jonge gezin en van kardinaal Wolsey, zijn geliefde leermeester - en
behendig vindt hij zijn weg naar en door het koninklijk hof, waar man is wolf to
man. Tegen alles en iedereen in is hij bereid Engeland te hervormen naar
Henry's wensen.

Wolf Hall is een superieure roman waarin Cromwell en zijn tijdgenoten worden
neergezet op een manier die de beperking van het historische verhaal volledig
ontstijgt.

Naast de BBC-serie is het boek ook bewerkt voor theater. Momenteel staat de
uitvoering door de Royal Shakespeare Company op Broadway. 

Hilary Mantel is auteur van elf boeken en tweevoudig winnaar van de MAN
BOOKER PRIZE.

Van Wolf Hall werden in Nederland en Vlaanderen meer dan 40.000
exemplaren verkocht.
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Citaten Het zindert en dendert van begin tot einde. 
— TROUW

672 bladzijden meesterwerk. 
— NRC HANDELSBLAD
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'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 najaar van 2015 gaan verschijnen.
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