Persoonlijk advies van je eigen boekverkoper

Plukker leestips
Lisan is vol van:
Zonder gezicht
Robert Bryndza
“Een nieuwe serie van thriller auteur Robert Bryndza, minstens net
zo goed als zijn Erika Foster serie.
We volgen Kate wiens carrière, nadat ze een seriemoordenaar
ontmaskert, in een schandaal eindigde. Jaren later worstelt ze nog
steeds met de gevolgen hiervan, maar ze krijgt de kans om zich te
wreken wanneer er een copycat moordenaar actief blijkt te zijn...
Een gevallen rechercheur, een copycat moordenaar en een
seriemoordenaar die zint op wraak. Alle ingrediënten voor een
nagelbijtend spannend boek.”
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Carina is vol van:
De vrouwen van Vardø
Kiran Millwood Hargrave

kiran millwood hargrave

“Door een grote storm op zee verdrinken alle mannen van het eiland
Vardø. De achtergebleven vrouwen blijken echter prima in staat zichzelf
te kunnen redden. Koning en kerk vinden dit maar niks: toezichthouder
Absalom en zijn vrouw Ursa worden naar het eiland gestuurd om orde
op zaken te stellen. Terwijl de vriendschap tussen Ursa en eilandbewoonster Maren steeds hechter wordt, word de dorpsgemeenschap
langzaam verwoest door onderling wantrouwen en ambitieuze mannen.
Indrukwekkend en beklemmend, maar ook een prachtig verwoord
verhaal over liefde.”
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Monique is vol van:
Viktor
Judith Fanto
“Fanto’s op waarheid gebaseerde roman over haar Weens-Joodse
familie en haar oud-oom Viktor is zowel verontrustend als mooi. De
wreedheid waarmee Wenen haar Joodse bevolking na de Anschluß in
1938 aan de Nazi’s heeft uitgeleverd is schokkend. Het verhaal laat de
kracht van vriendschap en familie in tijden van nood zien, maar ook de
worsteling van latere generaties met het oorlogsverleden van hun
familie.
Met Viktor schreef Judith Fanto wat mij betreft een van de beste
debuut-romans van 2020.”
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Margreet is vol van:
Het leugenachtige leven van volwassenen
Elena Ferrante
“Ferrante weet je als geen ander een verhaal in te zuigen. De
13-jarige Giovanna gaat van onschuldig kind naar volwassene
wanneer ze meer leert over haar nette ouders en haar volkse tante.
De sfeer van de chique wijk en volkse buurt in Napels is prachtig
neergezet.
Giovanna’s worsteling wordt zo beeldend beschreven,
dat je zelf weer de openbaring voelt van een 13- jarige die leert
over het leven van volwassenen.”
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