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Jasje (Joshua) Tak uit de Amsterdamse Govert Flinckstraat is een dromer en een dief. Voor de rest is hij doodgewoon een wat slome 12-jarige. Waarom wordt hij dan met nachtelijke telefoontjes achtervolgd door een internationale handelsonderneming, die hem tot elke prijs in dienst wil nemen? Waarom denkt dit roemruchtige handelshuis dat al sinds 1017 in uitvindingen handelt, dat uitgerekend
Jasje weet hoe een grenzeloze nieuwe markt veroverd kan worden - namelijk, het verleden? De gevleugelde kat is een fantastisch avonturenverhaal en een filosofie van de hebzucht; een raadselspel over leven en dood, en een mythologie van de commercie; en tussen alles door een loflied op de rommelige migrantenstad Amsterdam.
Speloefeningen
Festivalmoord

De gevleugelde katQuerido Kinderboek
Het is 1949. Valdimar Haraldsson, hoofdredacteur van het tijdschrift Vis en cultuur, wordt uitgenodigd om met een Deens handelsschip mee te varen naar de Zwarte Zee. Het schip strandt in een Noorse fjord. Om de tijd te verdrijven luistert de bemanning elke avond in de
eetzaal naar de verhalen van tweede stuurman Caeneus, over de tijd dat hij voer op de Argo, het legendarische schip van Jason. Valdimar zet daar zijn eigen verhalen over Vikingen en vis tegenover. Op geheel eigen wijze verweeft Sjón oude Griekse en noordse mythen met
zeemansverhalen in kleurrijke, sterke, gruwelijke en uitermate erotische verhalen.
De fluisterende muze

Op het eerste gezicht levert het jaarlijkse rockfestival in Kingsmarkham geen problemen op. Totdat een jong verliefd stelletje op hetzelfde terrein het verminkte lijk van een jonge vrouw in een rode jurk vindt. Inspecteur Wexford wordt op de gruwelijke zaak gezet, maar het enige wat hij lijkt te kunnen ontdekken is de vreemde relatie met de stermuzikant van het festival...
Oefeningen in lichaamsexpressie en toneelspel.
De gevleugelde kat
Onder valse vlag
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