
Plukker boekentips

Monique is vol van: 
Op aarde schitteren we even
Ocean Vuong
“De Vietnamese moeder van Hondje reageert haar oorlogstrauma 
regelmatig op gewelddadige wijze af op haar zoon. Op een dag vindt 
hij het genoeg en besluit haar een brief te schrijven om haar te 
vertellen hoe hij zich voelt. 
Op prachtige poëtische wijze beschrijft Ocean Vuong welke gevolgen 
het verleden van ouders kan hebben op hun kind. Dit boek schittert 
langer dan even. Van alles wat ik de laatste tijd gelezen heb, is dit 
boek een van de mooiste.”

Lisan is vol van: 
Beste mevr. Bird
A. J. Pearce
“Een boek dat zich tijdens WO2 afspeelt en niet alleen kommer en 
kwel is, maar ook knus en hoopvol, kan dat? Ja dat kan! Emmy heeft 
een droom: oorlogscorrespondente worden. Ze solliciteert meteen 
als ze een advertentie ziet. Ze heeft alleen niet door dat ze op de 
verkeerde baan solliciteert; ze moet lezersvragen beantwoorden bij 
een damesblad en alle onbehoorlijke vragen versnipperen en 
weggooien. Emmy besluit het heft in eigen handen te nemen en de 
brieven toch te beantwoorden...”

Carina is vol van: 
De testamenten
Margaret Atwood 
“Na 35 jaar is het eindelijk zover: het vervolg op Het verhaal van de 
dienstmaagd, is verschenen. 15 jaar na de gebeurtenissen in het 
eerste boek, we volgen drie vrouwen wiens levens steeds meer met 
elkaar verstrikt raken: Tante Lydia, een van de grondlegsters van 
Gilead, Agnes, die opgroeide in Gilead en Daisy, die opgroeide in 
Canada. Wat hebben deze vrouwen met elkaar te maken? En wat 
hebben zij te maken met de ondergang van Gilead? De testamenten
geeft het antwoord op deze vragen.”

Natasja is vol van: 
De enorm eigenwijze eenhoorn- (7-9 jaar) 
Pip Bird 
“Eindelijk is het zover. Mira gaat naar de Eenhoornschool! Daar krijgt 
ze haar eigen eenhoorn. Mira kan niet wachten om beste vrienden te 
worden met haar eenhoorn. Nu moet ze hem alleen nog even 
ontmoeten. Samen met haar eenhoorn, moeten Mira en haar 
vrienden hun klasgenoten helpen op een reddingsspeurtocht. Gaat 
ze dit lukken? Dit boek is echt GlitterFlatsig Fantastisch!”

Margot is vol van: 
De zeven gehangenen
Leonid Andrejev 
“Een hartverscheurend verhaal over zeven gevangenen in het 
tsaristische Rusland die ter dood zijn veroordeeld. Een fantastisch 
mooi beschreven innerlijke strijd tussen behoud van eigenwaarde en 
de doodsangst. Waar Andrejev weinig vertelt over de omgeving 
weet hij alle karakters tot in detail, zowel innerlijk als uiterlijk bijna 
beeldend te beschrijven. Tijdens het lezen voel je de eenzaamheid 
en de wanhoop van het naderende lot.”

Margreet is vol van: 
Wie liefheeft wint
Amélie Nothomb
“Als je dit sprookjesachtige boekje met een zucht en pijn in het hart 
dichtslaat, zal je blij zijn de hoopvolle titel terug te lezen. Amélie 
Nothomb heeft je namelijk met een messcherp psychologisch 
inzicht deelgenoot gemaakt van een verhaal waarin een moeder en 
dochter ten onder dreigen te gaan aan wraak en bedrog. Claude 
beheerst hun leven, en niet met oprechte bedoelingen. Nothomb 
weet als geen ander in een kort, origineel, helder maar ook kil 
verhaal, de diepste emoties te verwoorden.”
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