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ROMAN

ROMANTIEK

Boek: Grootser dan ik
Auteur: Suzanne Brink
Uitgeverij: Ambo/Anthos
Prijs: € 9,99
✪✪✪

Boek: Stemmen uit het
verleden
Auteur: Tamara McKinley
Uitgeverij: Fontein
Prijs: € 18,99 ✪✪✪✪

Daniela Hooghiemstra (49)
is historica en journalist. Ze
schreef enkele bestsellers over
het hofleven. Met Wat echt is
maakt ze haar romandebuut.
Waardoor heb jij je laten inspireren?

“Alles wat ik zie en hoor, inspireert mij.
Door te schrijven ga ik anders naar de
werkelijkheid kijken, er komt als het ware
een leven bij. Mijn roman Wat echt is is
een mengelmoes van observaties en ervaringen. Van wat me verbaast, wat ik goed
of slecht vind, van wat ik denk te weten
en waarover ik twijfel, vroeger en nu.”
Leer je jezelf door te schrijven beter kennen?

“Ik beschouw het niet als een manier om
mijzelf te onderzoeken. Maar het resultaat
zegt vast iets over mij, ik weet alleen niet
wat. Mijn hoofdpersoon Vanessa merkt
dat ze beter naar haar man had moeten
luisteren. Die les spreekt mij wel aan.”
Wat voor soort boeken staan er in jouw
boekenkast?

“In mijn werkkamer staan twee boekenkasten, een voor non-fictie en een voor
fictie. Ik lees graag fictie die realistisch en
toch een beetje betoverend is: Tom Wolfe,
Michel Houellebecq en Ian McEwan. Ook
favoriet zijn de biografieën De Dianalegende
door Tina Brown en Marie Antoinette door
Antonia Fraser. Gedegen onderzocht en
toch meeslepend opgeschreven.”
We geven 20 exemplaren weg van
Wat echt is. Kijk voor 21 oktober op
VROUW.nl/acties
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H

et ontroerende liefdesverhaal tussen
de Baskische Henri en de Engelse
Annabelle speelt zich af in Parijs, 1936. Als
het hopeloos verliefde stel besluit te gaan
strijden in de Spaanse Burgeroorlog, slaat
het noodlot toe. Een bombardement
ruïneert hun vurige liefde. Twintig jaar
later probeert Annebelle’s dochter het
mysterie van haar moeders liefdesverleden
te ontrafelen. Een verrukkelijke love story!
Vol hartstocht, jaloezie, verdriet, woede
en spanning. Een absolute aanrader.

LUISTERTIP

VAN DE WEEK
Journalist Weija Steffens
verslindt boeken. Voor u
selecteert ze elke week een
luisterboek van Storytel. Dit keer:
Het geheim van mijn man van
Liane Moriarty, voorgelezen door
zangeres Beatrice van der Poel.

K

ent u dat? Zit je net lekker met je hoofd
in het verhaal, moet je je boek wegleggen. Omdat het maandagavond is, je vaste
sportavond. Voor mij vaak reden genoeg,
om niet te gaan – ik wil doorlezen. Dat
smoesje is nu verleden tijd. Want audioboeken neem je overal mee naartoe, en kun
je luisteren waar en wanneer je maar wilt.
Ideaal! Dus vind je me tegenwoordig in de

A

ls Sara naar de kunstacademie gaat,
grijpt ze haar kans om het strenggelovige milieu waarin ze is opgegroeid
te ontvluchten. Ze verliest zich in haar
nieuwverworven vrijheid en een obsessieve
liefde. Met deze roman keer je terug naar
je eigen roekeloze studententijd, eerste
grote liefde en inmiddels overwonnen
onzekerheden. Deze luchtige coming-ofage roman – formaatje ansichtkaart – is
lekker vlot geschreven. Met korte zinnen,
weinig dialogen en levendige situaties.

sportschool met een koptelefoon op.
De roman Het geheim van mijn man draait
om Cecilia, Rachel en Tess. Als Cecilia een
brief van haar man vindt waarop staat
‘pas lezen na mijn dood’ raken de levens van
deze drie vrouwen langzaam maar zeker
steeds meer in elkaar verweven. Een zalige
roman om naar te luisteren. In het begin
is het even wennen, als blijkt dat het verhaal vanuit meerdere personages wordt
verteld. Maar al snel wordt je meegezogen
in het avontuur en vallen de puzzelstukjes
in elkaar. De bedeesde stem van zangeres
Beatrice van der Poel leidt je door de belevenissen, gedachten en emoties van de
drie vrouwen en zorgt ervoor dat je wilt
ontdekken op welke manier zij met elkaar
verbonden zijn.
Titel: Het geheim van mijn man van
Liane Moriarty
Voorgelezen door: Beatrice van der Poel
Lengte: 11 uur en 40 minuten
Uitgeverij: Bruna 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.
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