Boekentips

Persoonlijk advies van uw eigen boekverkoper

Carina

Lisan

Carina is vol van:
Het circus
Jonas Karlsson

Lisan is vol van:
Circe
Madeline Miller

“De hoofdpersoon wordt door zijn vriend Magnus meegenomen naar
het circus. Nadat hij heeft meegedaan aan een goochel act, verdwijnt
Magnus echter. Er is geen spoor meer van hem te bekennen, totdat
de hoofdpersoon mysterieuze telefoontjes krijgt. Zou het Magnus
zijn? We leren onze hoofdpersoon via aangrijpende verhalen over zijn
jeugd en zijn speurtocht naar zijn vriend steeds beter kennen. Totdat
niets blijkt te zijn wat het lijkt. Een intrigerend en uniek boek, dat nog
dagen in je hoofd blijft zitten.”

“Ik ben al zo lang ik me kan heugen gek op de Griekse mythes en
Circe van Miller is dan ook al snel een van mijn favoriete boeken
geworden. Miller geeft haar eigen draai aan de mythe en slaagt erin
om de wat obscure Circe en haar bekendere lotgenoten menselijk te
maken. Ze zet Circe zo liefdevol neer, je gaat van haar houden en
leeft met haar mee.”

Paperback

19,99

Annemarie

23,99

Monique

Annemarie is vol van:
De onsterfelijken
Chloe Benjamins

Monique is vol van:
Zoeklicht op het gazon
Auke Hulst

“Vier jonge broertjes en zusjes bezoeken een waarzegster en horen
één voor één hun sterfdatum. Deze gebeurtenis bepaalt hun hele
verdere leven. Wordt deze datum een self fulfilling prophecy? Ga je
anders leven als je weet dat je vroeg sterft? Of kan je zo’n verpletterende boodschap negeren? Vier verhalen volgen om de beurt het
leven van een van de kinderen. Vier verhalen over angst, familiebanden, sterfelijkheid, controle, losbandigheid, liefde; kortom het leven.
Maar dan met een intrigerende voorkennis.”

“Auke Hulst heeft met Zoeklicht op het gazon (de codenaam voor
Richard Nixon) een fantastisch boek geschreven over Amerika’s
meest verguisde president. Op cynische wijze beschrijft Hulst Nixons
strijd tegen de populaire, charismatische Kennedy. Maar het is vooral
een gevecht tegen zichzelf en de geesten uit zijn jeugd. Je gaat
Nixon bijna sympathiek vinden.”

Hardback

Hardback

19,99

Janine

20,00

Margreet

Janine is vol van:
Tinker Creek
Annie Dillard

Margreet is vol van:
Goede mannen
Arnon Grunberg

“Annie Dillard woont in 1971 een jaar in de staat Virginia in een vallei
waardoor de rivier Tinker Creek stroomt. Ze neemt je gedurende de
seizoenen mee langs Tinker Creek en laat zien aan welke veranderingen de natuur onderhevig is.
Dit boek staat vol met de meest prachtige natuurbeschrijvingen. Een
heerlijk rustgevend boek in deze hectische tijden. Annie Dillard won
in 1974 de Pulitzer prijs met Pelgrim langs Tinker Creek. Een must
read voor elke natuurliefhebber.”

“Alhoewel we het in deze Boekenkrant. m.b.t. het thema van de
Boekenweek, voornamelijk over sterke vrouwen hebben, mag wat
mij betreft “De goede mannen” van Arnon Grunberg niet ontbreken. De eerste Grunberg waarbij mij de tranen over de wangen
rolden. Ontroerend hoe de Goede man, de Pool, zijn best doet, en
hoe onmachtig hij is het noodlot te bedwingen en zijn leven een
positieve draai te geven. Grunberg weet zoals altijd zijn vinger
meesterlijk op de zere plek te leggen.”

Paperback

Hardback

24,99

Hardback

25,99
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