Plukker boekentips
Karlijn is vol van:
Jouw afwezigheid is duisternis
Jón Kalman Stefánsson
“Wat schrijft Stefánsson toch prachtig! Hij weeft de levens van
verschillende personages, in heden en verleden, op sublieme
manier aan elkaar. Graag nodig ik u uit om u te laven aan Stefánssons unieke taalgebruik en u tegelijkertijd te verdiepen in de
lotgevallen van de boeiende personages. Hun verhaallijnen lopen
dwars door elkaar heen waardoor je stapje bij beetje ontdekt op
welke manier zij met elkaar verbonden zijn. Een ontroerende
familiesaga ontvouwt zich zo voor uw ogen.”
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Monique is vol van:
Land van sneeuw en as
Petra Rautiainen
“Met Land van sneeuw en as heeft Petra Rautiainen een intrigerende
historische roman met een randje spanning geschreven. Niet alleen
laat ze de onderdrukking van de Samí zien, ook wijst ze op een duister
deel van de Finse geschiedenis dat het land het liefst wil vergeten:
hun rol in de Tweede Wereldoorlog.”
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Lisan is vol van:
De grootste bankoverval aller tijden
Frank Krake
“Frank Krake is een van mijn favoriete auteurs, hij heeft een talent om
pareltjes van verhalen te vinden. Net als De laatste getuige leest De
grootste bankoverval aller tijden als een spannend jongensboek. Een
groep verzetsvrienden neemt na vier jaar bezetting de wapens op en
plegen verschillende overvallen. Maar er is dringend geld nodig, dan
krijgt leider Derk Smoes een tip: in de kluizen van twee banken in het
oosten van het land ligt meer dan 200 miljoen gulden in contanten…”
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Lisanne is vol van:
Het kamermeisje
Nita Prose
“Molly is het type kamermeisje dat totaal niet opvalt, totdat ze
tijdens haar dagelijkse ronde Mr Black, een vaste gast van het
hotel, dood aantreft. Ze wordt verdacht en gaat op onderzoek uit,
waarbij haar enigszins onhandige sociale vaardigheden je als
lezer regelmatig doen glimlachen. Een heerlijke feelgood met een
verrassend plot voor de zomer!”
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