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I den gribende erindringsbog Tolv år som slave fra 1853 fortæller Solomon Northup historien om, hvordan
han levede som fri, afroamerikansk mand i New York, men på en rejse til sydstaten Washington DC blev
forgiftet, taget til fange og solgt som slave. De næste 12 år oplevede han på egen krop volden, tvangen og

ydmygelsen i det slavesystem, der herskede i Syden i USA inden borgerkrigen. Det lykkedes Northup efter 12
år at slippe fri og komme tilbage til sin familie - men ikke uden store fysiske og psykiske arv.

Tolv år som slave er bogen bag den Oscar-vindende storfilm Twelve Years a Slave af instruktør Steve
McQueen. Bogen er en uomgængelig klassiker i amerikansk litteratur og er så dramatisk og indlevende

fortalt, at den efter 150 år stadig griber læseren i spænding og indignation. Nu kommer bogen for første gang
på dansk i oversættelse af Hans-Jørgen Birkmose, der de seneste år bl.a. har nyoversat Edgar Allan Poe,
Nathaniel Hawthorne samt en anden klassisk slavefortælling, En amerikansk slaves beretning af Frederick

Douglass.
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