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OMSCHRIJVING
Een tijdloos verhaal over vriendschap, loyaliteit en de mechanismen van de macht. Door de auteur van
Stoner en Butcher's Crossing.In zijn derde grote roman, winnaar van de National Book Award, vertelt
John Williams het verhaal van de stichter van het Romeinse rijk, wiens grootsheid even legendarisch was
als zijn grenzeloze ambitie: Augustus. Vanaf de moord op zijn oom Julius Caesar tot aan de laatste dagen
van het keizerrijk volgen we Augustus op zijn tocht over het glibberige pad van de macht: niemand is te
vertrouwen, de senaat wordt beheerst door eigenbelang en allianties zijn even snel gevormd als
gebroken.Augustus is een meerstemmige roman: via de gefingeerde brieven, dagboekaantekeningen,
memoires en reisverslagen van historische figuren als Marcus Antonius, de dichter Cicero en Augustus'
dochter Julia, maar ook van een eenvoudige soldaat in de legers van de keizer, verrijst het levensechte
beeld van een man die ervan droomt het corrupte Rome te bevrijden van het wispelturige juk van
megalomane warhoofden en roofzuchtige rijken. Net als in Stoner en Butcher's Crossing onderzoekt
Williams in Augustus waarden als de verantwoordelijkheid van het individu, vriendschap en de zucht naar
macht, en weet hij de dilemma's in een mensenleven als geen ander invoelbaar te maken.'Augustus is een
meesterwerk' Los Angeles Times'De lezer wordt diep in een wereld gezogen die in al haar complexiteit,
luxe, politiek cynisme, publieke goedgelovigheid en geweld, verdacht veel op die van ons lijkt' The New
YorkerJohn Williams (1922-1994) is wereldwijd herontdekt als schrijver van een uniek en
hartverscheurend oeuvre. Alleen al in Nederland werden van Stoner en Butcher's Crossing samen meer dan
300.000 exemplaren verkocht.Over Butcher's Crossing schreef de pers: 'Niet elk jaar lees je een boek dat
zo meeslepend is dat je er bijna in verdwijnt en alles om je heen vergeet. Butcher's Crossing is zo'n boek.
Nog beter dan Stoner' nrc Handelsblad *****'Butcher's Crossing zingt, in een andere toonsoort, maar
mooier, hetzelfde sombere lied als Stoner. Ziedaar de verrassing van 2013' de Volkskrant *****'Net zo
sterk en verpletterend als de vergeten parel Stoner. Lees dit boek, het zal je niet berouwen' De Standaard
der Letteren ****
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
Naam un Titel vun Augustus. Boren is de latere Augustus unner den Naam vun Gaius Octavius. Na
Sueton hett he an un for sik den Binaam Thurinus harrt, Cassius Dio ...
While his paternal family was from the town of Velletri, approximately 40 kilometres (25 mi) from
Rome, Augustus was born in the city of Rome on 23 September 63 BC ...
Welkom bij Augustus. Augustus is al sinds 1997 het gezelligste plekje van de Reinkenstraat. u kunt bij
ons terecht voor lunch, diner of een borrel.
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