BOEKEN

(In samenwerking met Storytel)

FOTO CARLI HERMES

NIEUW!

Wat is jouw grootste uitdaging bij het
schrijven?

“Omdat mijn boeken zijn gebaseerd op historische gebeurtenissen is mijn eerste uitdaging het verhaal zo compleet mogelijk
bij elkaar te puzzelen door archiefonderzoek en interviews. Ik reis mijn hoofdpersonen vaak achterna. Ik wil weten waar
ze hebben geleefd en gewoond, hoe het er
daar uitziet en ruikt. Als het verhaal als een
film in mijn hoofd zit, is de tweede uitdaging het zó te vertellen dat ik mijn lezers
geboeid hou, liefst van de eerste tot de
allerlaatste pagina.”
Waar kun jij niet zonder als je schrijft?

“Rust, orde en muziek. En de mensen die
ik liefheb. Het lekkerst schrijf ik overdag
in een opgeruimd huis waar niemand me
stoort. Maar wel in de veilige wetenschap
dat ik om vier uur de hond ga uitlaten met
mijn schoonzus, dat mijn man ’s avonds
thuiskomt en dat in het weekend vrienden
op bezoek komen.”
Welk boek geef je graag cadeau?

“Op dit moment Life after Life, een historische roman van de Brits-Amerikaanse
schrijfster Kate Atkinson. Zij schrijft intelligent en meeslepend en met een bepaald
soort onderhuidse humor die ik echt
geweldig vind.”
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UITGELEZEN

ROMANTIEK

ZELFHULP

Titel: Van wie hou je?
Auteur: Jennifer Weiner
Uitgeverij: De Boekerij
Prijs: € 17,50
✪✪✪

DE SCHRIJFGEHEIMEN VAN…
Annejet van der Zijl (54) kennen
we van Sonny Boy en Anna, over
het leven van Annie M.G. Schmidt.
Haar laatste boek De Amerikaanse
Prinses, over de peetmoeder van
prinses Beatrix, is genomineerd
voor de Libris Geschiedenisprijs.

VOOR U ALVAST

H

et liefdesverhaal tussen Rachel en Andy
begint bij een toevallige ontmoeting
in het ziekenhuis als ze acht jaar oud zijn.
Ze hebben niets met elkaar gemeen. Rachel
komt uit een keurig beschermd milieu,
Andy wordt aan zijn lot overgelaten door
zijn alleenstaande moeder. In dertig jaar
kruisen hun wegen zich keer op keer. De
grote vraag is: zijn ze voor elkaar bestemd?
Een lekker boek, met twee verhaallijnen,
voor een herfstachtige zondagmiddag.

LUISTERTIP

VAN DE WEEK
Journalist en boekenwurm
Weija Steffens selecteert
voor u iedere week een
luisterboek van Storytel. Dit keer:
Huidpijn van Saskia Noort dat wordt
voorgelezen door actrice Carly Wijs.

I

k moet iets bekennen. Niets maakt mij
blijer dan boeken lezen in een warm bad.
Even relaxen na een dag werken of achter
de kinderen aan rennen. Diezelfde euforie
ervaar ik als ik word voorgelezen via een
luisterboek. Heerlijk om een keer niet zo’n
zwaar boek te hoeven vasthouden en nooit
meer natte bladzijden. Met één druk op de
knop dompel ik me onder in een andere
wereld.
In Huidpijn verliest talkshowhost Anne
Koster haar grote liefde en daarmee ook
haar droom: samen een kindje krijgen.

Boek: Op de tweesprong
van moeten en willen
Auteur: Elle Luna
Uitgeverij: Lev.
Prijs: € 19,99 ✪✪✪✪

E

r zijn twee wegen in het leven: wat we
denken te móeten en wat we eigenlijk
wíllen. Dit boekje helpt je een middenweg
te vinden. En geeft oplossingen voor beren
op de weg (‘maar ik heb drie kinderen en
een hypotheek!’). Mij maakte dit boekje
blij. Het geeft je een schop onder de kont:
kies voor het leven dat jij wilt leiden.
Vrolijk vormgegeven, met fraaie illustraties. Boordevol bruikbare tips en inspirerende quotes (fotografeer ze en print uit!).

Ex Sam is er vandoor met de stagiaire. Anne
is radeloos. Haar verdriet wordt breed uitgemeten in de pers. Als Sam verdwijnt van
de aardbodem en Anne de laatste is die hem
heeft gezien, moet ze alles op alles zetten
om niet door haar vrienden, familie en
eigen verstand in de steek gelaten te worden.
Huidpijn luistert net zo lekker weg als haar
boeken lezen. Ik wil, zoals bij elke thriller
van Saskia Noort, vanaf hoofdstuk 1 weten
hoe het afloopt. Lukte het me eerst amper
het boek weg te leggen, nu kan ik niet
stoppen met luisteren. Actrice Carly Wijs,
bekend van Divorce, heeft een heerlijke
stem. Ze weet met haar timbre spanning in
het toch af en toe voorspelbare verhaal te
brengen. Deze thriller kabbelt lekker door,
maar wordt tegen het einde écht spannend.
Titel: Huidpijn van Saskia Noort
Voorgelezen door: Carly Wijs
Lengte: 6 uur en 40 minuten
Uitgeverij: Ambo/Anthos
Score: ✪✪✪✪
Neem een abonnement en luister de eerste
14 dagen gratis! Ga naar www.storytel.nl

