BOEKEN

(In samenwerking met Storytel)

VOOR U ALVAST

UITGELEZEN

JEUGDROMAN (12+)

PSYCHOLOGISCHE
ROMAN

Boek: Borealis
Auteur: Marloes Morshuis
Uitgeverij: Lemniscaat
Prijs: € 14,95
✪✪✪

Boek: Hier kom ik weg
Auteur: Annette Maas
Uitgeverij: Nijgh & Van Ditmar
Prijs: € 19,99 ✪✪✪

DE SCHRIJFGEHEIMEN VAN…
Nanda Roep (45) is vooral bekend
als kinderboekenschrijfster. Sinds
2008 publiceert ze ook romans
voor volwassenen, waaronder
Twijfelgeval Eva, Bitter & Glamour
en Dik druk en dronken. Op dit
moment werkt ze aan Sable.

S

imone worstelt met relatieproblemen, de
zorg voor twee dochters en zichzelf. ‘Is dit
alles?’, vraagt zij zich af. Gaandeweg het boek
– door flashbacks – blijkt hoeveel impact de
scheiding van haar ouders heeft op de rest
van haar leven. Om met zichzelf in het reine
te komen, keert ze terug naar haar roots in
Oost-Groningen. Met Hier kom ik weg levert
Annette Maas een, deels autobiografisch,
fijngevoelige en aangrijpende debuutroman
af. Prachtig dicht op de huid geschreven,
waardoor het intens ontroert. Erg mooi.

J

oppe is een van de tweehonderd kinderen die is ontvoerd en gevangen gezet in
Borealis, een speciale internationale jeugdgevangenis, ver van de bewoonde wereld.
Een plek om te overleven als delen van de
aarde onbewoonbaar zullen worden door
verpletterende droogte, overstromingen en
superstormen. Op deze veilige plek kunnen
de kinderen de voorspelde klimaatramp
overleven en een nieuwe start maken voor
de mensheid. Maar Joppe zit daar helemaal
niet op te wachten en trekt zijn eigen plan.

Op welk boek ben je het meest trots?

Hoe ontspan je na het schrijven?

“Ik schrijf vooral ’s ochtends. Daarna hou
ik een eindeloze lunchpauze. Niet zozeer
om veel te eten, maar om los te komen uit
die andere wereld. Ik lees een krant of boek,
snij alvast groenten voor het avondeten,
soms wandel ik de stad in en lunch met mijn
partner. Die lange pauze heb ik echt nodig.”
Welke boeken lees je zelf het liefst?

“Ik lees graag boeken van Nederlandse
auteurs, ik voel me verwant met het
Hollandse taalgebruik. Mijn collega
Chantal van Gastel geeft een leuke eigen
draai aan het genre chicklit. In haar boek
Ik wist het valt de hoofdpersoon voor een
tostiverkoper en op mijn beurt viel ik, als
tostiliefhebber, voor het lekkere verhaal.”
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LUISTERTIP

VAN DE WEEK
Journalist en boekenwurm
Weija Steffens selecteert
voor u elke week een luisterboek van Storytel. Dit keer: Verbroken van Linda Jansma, voorgelezen
door actrice Ellen van Rossum.

W

e – mijn vriend en ik – gaan naar
Boedapest, met het vliegtuig. Mijn
trolley is volgepropt met jurkjes, vestjes,
shirtjes, hoge hakken, een warme trui en
een overvolle beautycase. Wat fijn dat ik
extra veel kan meenemen, nu ik niet drie
dikke paperbacks hoef mee te sjouwen.
Met de app van Stortytel op mijn tablet
heb ik duizenden audioboeken bij de hand

en kan ik ter plekke kiezen waar ik zin in heb.
in Verbroken ontdekt Mara, ethisch hacker,
tijdens een routineklus, informatie die niet
voor haar ogen is bestemd. Ongewild raakt
ze betrokken bij een complot dat haar voor
een duivels dilemma stelt: meewerken of
haar kinderen, die door haar ex-man naar
het buitenland zijn ontvoerd, nooit meer
terugzien. Met Verbroken snijdt Linda Jansma
een beangstigend, actueel onderwerp aan
dat ze door goede research zeer geloofwaardig heeft uitgewerkt. Het boek is met vaart
geschreven en luistert lekker weg. Zeker
naar het einde toe wil en kan je niet meer
stoppen. Wel je koppie erbij houden, want
het verhaal verspringt van heden naar verleden, en van het ene land naar het andere.
En dat is soms wat verwarrend.
Titel: Verbroken van Linda Jansma
Voorgelezen door: Ellen van Rossum
Lengte: 10 uur en 34 minuten
Uitgeverij: De Crime Compagnie
Score: ✪✪

Met Storytel luister je onbeperkt naar duizenden audioboeken.
Probeer nu de eerste 14 dagen gratis! Ga naar www.storytel.nl en meld je aan.

FOTO MAUREEN MIJNE

“Ik ben nu twintig jaar schrijfster, maar
de boeken die ik de laatste drie jaar maak,
geven me een extra trots gevoel. Dit is het
soort boek dat ik altijd wilde schrijven. Nu
ik mijn eigen uitgeverij heb, krijg ik daar
alle kans voor. Vaak krijg ik terug dat mijn
boeken zo lekker lezen. Daar besteed ik veel
aandacht aan. Ik zoek naar vlotte zinnen en
een prettig lopend verhaal dat niet inzakt.”

