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ROMANS 
 

  Ashley Audrain Psychologische roman 
Blythe is in de steek gelaten door haar moeder. Als zij zelf zwanger wordt van een dochter wil ze 
haar alle liefde geven die een kind verdient. Alle liefde die haar eigen moeder haar niet gaf. Maar 
al vanaf de geboorte krijgt Blythe het gevoel dat ze niks goed kan doen bij haar dochter Violet. Dat 
er misschien iets mis is, met haar of met haar dochter. Haar man Fox zegt dat ze zich geen zorgen 
moet maken, dat er niks aan de hand is, maar bij hem gedraagt Violet zich heel anders. Niemand 
lijkt haar te geloven, terwijl er steeds meer vreemde dingen gebeuren als zij alleen is met Violet. 
Deze psychologische roman laat een duistere kant van het moederschap zien. Je leest het verhaal 
vanuit Blythe die het complete verhaal vertelt aan haar ex-man. Daarnaast lees je ook delen uit het 
verleden van Blythe’s moeder. Het een mengeling van verschillende persoonsvormen en dat is iets 
waar je in het begin een beetje aan moet wennen, maar zeker zijn vruchten afwerpt. 
Debuutroman van de Canadese auteur (1982), die in veel landen verschijnt. 
 
 

  Reggie Baay Historische roman 
Dit boek speelt in het eerste deel van de 18e eeuw in Oost-Indië en in Amsterdam. Het bestaat uit 
brieven die een Amsterdamse wijnhandelaar aan zijn zoon in Batavia schrijft, afgewisseld met het 
levensverhaal van een vrouw die als jong meisje van het huidige eiland Sulawesi ontvoerd werd en 
als slavin haar verdere leven doorbracht. Ze werd misbruikt door haar eigenaar en toen zij 
weigerde om weer zijn bed te delen door hem mishandeld en doorverkocht. Nu echter aan een 
vriendelijke eigenaar, waar zij een kind van kreeg. Toen deze met een Hollandse vrouw ging 
trouwen, werd zij prompt verkocht en kwam zij uiteindelijk in Amsterdam terecht. Zij vond troost 
in haar vaak mensonterend bestaan in een lied (zie titel). De wijnhandelaar toont zich een 
bekrompen denkende calvinist die niet-blanken als minderwaardig beschouwt en slavernij 
rechtvaardigt met teksten uit de Bijbel. Het slot is zowel triest als tevredenstellend. Het vlot 
lezende boek geeft op aangrijpende wijze een onverkwikkelijk beeld van de buitensporig wrede 
manier waarop tot slaaf gemaakten in die tijd behandeld werden. Bevat een lijst van ‘Indische’ 
woorden. De auteur (1955) schreef eerder o.a. 'Het kind met de Japanse ogen', dat op de longlist 
van de Libris Literatuur Prijs 2019 stond.  
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   Brit Bennett  Sociaal-historische roman 
 
Overtuigende, intrigerende en succesvolle roman van de Amerikaanse schrijfster (1990). De auteur 
is een ras verteller die een frisse draai weet te geven aan de overgangsgebieden tussen ras, 
geslacht en identiteit. Dit speelt ze genuanceerd en diepgaand uit aan de hand van een verhaal 
over de levens van de lichtgekleurde tweeling Desiree en Stella Vignes (de een extravert en koppig, 
de ander introvert en slim), van de jaren ‘50 tot en met de jaren ‘80. Beiden ontvluchtten hun 
geboortedorp Mallard in Louisiana, uit verveling maar vooral omdat ze getuigen waren van het 
lynchen van hun vader. Na een zware tijd samen in New Orleans, verlaat Stella onverwacht Desiree 
en volgen we hun gescheiden levens. Desiree keert na een gewelddadig huwelijk terug naar 
Mallard en heeft omgang met een gekleurde man die verdwenen mensen opspoort. Stella trouwt 
met een blanke man en leeft steeds met de angst om ontdekt te worden. Sterk is dat hun 
dochters, die elkaar ontmoeten maar niets van elkaar weten, gedwongen lijken het lot van hun 
moeders te spiegelen. New York Times bestseller. Voor haar debuut ‘The mothers’ (2016, nog niet 
vertaald) en deze roman bestaan filmplannen, wat aangeeft hoe populair ze zijn. 
 
 

  Gerda Blees Psychologische roman 
 
Na een verhalenbundel en een poëziedebuut volgt nu de debuutroman van de auteur, die eerder 
het C.C.S. Crone Stipendium won. Uitgangspunt zijn de ontwikkelingen in 2017 rondom een 
spirituele woongroep in Utrecht, die in het nieuws kwam omdat een van de leden was bezweken 
aan hun zelfverkozen dieet van licht en lucht. De roman start in de nacht van dat overlijden en 
blikt terug en vooruit op hoe het de woongroep in die dagen vergaat. Het verhaal wordt verteld 
aan de hand van 25 verschillende personages en vooral niet-menselijke entiteiten die allemaal het 
‘wij’-perspectief hanteren. Voorbeelden van dit soort ‘vertellers’ zijn de nacht, het dagelijks brood, 
de plaats delict, de feiten, een sinaasappelgeur en zelfs het verhaal zelf, dat reflecteert op zijn 
eigen verloop. De auteur geeft deze perspectieven menselijke vermogens tot observeren, 
registreren en zelfs oordelen. Zo stelt de lezer zich via al die verschillende wegen vooral de vraag: 
wat vind ik zelf van wat er is gebeurd? Een invoelende roman van een talentvolle auteur, 
overtuigend in een literair vernieuwende vorm gegoten. Winnaar Boekhandelsprijs 2021, stond 
tevens op de shortlist van de Libris Literatuurprijs.  
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  Janet Skeslien Charles Oorlogsroman 
 
Tegen het decor van het Parijs van 1939 wordt het verhaal verteld van Odile Souchet, een jonge 
vrouw die nog maar net is begonnen aan haar baan in de Amerikaanse bibliotheek wanneer de 
nazi’s de stad bezetten. Joden zijn vanaf dat moment niet meer welkom in de bibliotheek. Odile en 
haar collega’s kunnen dit niet verkroppen en gaan de boeken thuisbezorgen bij hun Joodse leden. 
Dit is een prachtige, meeslepende oorlogsroman over een dappere jonge vrouw die in 
gewetensnood komt wanneer zij er achter komt dat haar vader een rol in de oorlogsconflicten 
speelt waar zij zich niet mee kan verenigen. Een verhaal bovendien over moed, verraad, 
vriendschap en liefde. Liefde voor anderen en de liefde voor boeken. Fraaie karakteriseringen en 
een rijke schrijfstijl die naadloos aansluit bij het verhaal. De tijdswisselingen tussen heden en 
verleden zijn voor de auteur geen hindernis, doch een extra nuance en langzaam wordt duidelijk 
waarom Odile haar leven in Parijs achter zich liet en naar Montana vertrok. Gebaseerd op het 
waargebeurde verhaal van de heldhaftige bibliothecarissen van de Amerikaanse bibliotheek in 
Parijs. 
 
 

.. Heidi Chiavaroli Historische roman 
 
Met een paar prachtige openingszinnen zit de lezer direct middenin het verhaal. Eerst in het 
eigentijdse verhaal van Hayley, een stoere jonge vrouw die zeer ambitieus in training is als 
marinier. De strijd die ze daar ervaart, is misschien wel een excuus om niet de confrontatie met 
haar verleden van verwaarlozing en misbruik aan te hoeven gaan. De tweede verhaallijn gaat over 
Emma, een jonge vrouw die in de 18e eeuw de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog meemaakt 
en daar een rol in gaat spelen die haar vader totaal niet voor haar op het oog had. Zowel Hayley als 
Emma zijn personages die heel overtuigend worden neergezet. Hun uitdagingen zijn vergelijkbaar, 
hoewel op het eerste gezicht totaal verschillend. Een roman met een spannend en romantisch 
tintje, dat zeker niet zoetsappig is. De Amerikaanse auteur schreef inmiddels vijf romans, dit is de 
eerste die in het Nederlands verschijnt. Een aanrader voor liefhebbers van historische roman. 
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  Lorna Cook Romantisch verhaal 
 
In 1940 redt Constance een piloot die bij het landgoed van haar ouders neerstort. Hij vraagt haar 
om zijn aanwezigheid geheim te houden. In 2020 krijgt Kate het aanbod om de PR te verzorgen 
voor een nieuwe Bed & Breakfast in een kasteel in Schotland. Als ze aankomt blijkt het kasteel 
vervallen en moet het nog helemaal opgeknapt worden. De eigenaars hebben het kasteel geërfd 
van een verre oom. Kate ontdekt dat er twee kinderen waren die spoorloos verdwenen zijn. Ze 
gaat op zoek naar de geheimen van het kasteel en van Constance. Deze roman heeft twee 
verhaallijnen. Dat van Constance in de beginjaren van de oorlog en het verhaal van Kate die na 
nare ervaringen geen enkele relatie wil met een werkgever. Het is een spannend verhaal dat 
steeds op het juiste moment wisselt zodat je langzaam de geschiedenis van Constance gaat 
begrijpen. Het is ook een boeiend verhaal over een hechte gemeenschap waarbij iedereen 
samenwerkt om het gebied aantrekkelijk te maken voor toeristen. Het einde is bijzonder 
verrassend. Een aanrader voor liefhebbers van romantiek en geschiedenis. 
 
 

..Elisabeth Day Psychologische thriller 
 
De levens van vier heel verschillende Britse mensen raken met elkaar verbonden als miljonair Sir 
Howard Pink een zwart kamermeisje in een Londens hotel heeft aangerand. Pink, zoon van Joodse 
immigranten die voor de nazi’s vluchtten en in Londen op de markt kleding verkochten, deed dat 
ook op zijn 15e, kocht op zijn 21e een eerste winkel, op zijn 35e een succesvolle keten 
kledingwinkels, maar treurt nog om zijn langgeleden verdwenen dochter. Esme is een ambitieuze, 
jonge journaliste van een zondagskrant, Carol een 50+ weduwe die sinds de dood van haar man 
veel tijd heeft, ook voor de buren. Beatrice vluchtte uit Oeganda omdat ze houdt van een vrouw 
die op die vlucht verdween. Als ze na de aanranding een artikel van Esme over Pink leest, vraagt ze 
een gesprek met hem en doet een voorstel. Deze goed vertaalde derde roman van de Engelse 
journaliste (1958) wier vierde ‘Het feest’ (2017) een internationale bestseller was, is meeslepend. 
Door de uitstekende opbouw die de vier hoofdpersonen om de beurt aan het woord laat, wordt 
stap-voor-stap onthuld wat nu en vroeger is gebeurd en wat deze mensen verbindt. 
.  
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  Adriaan van Dis Politiek/sociale roman 
 
In het Nederland van rond 2030, een republiek onder leiding van een populistische president die 
de media controleert, heeft als gevolg van de klimaatverandering een orkaan huisgehouden. 
Slachtoffers zijn er in een laaggelegen woonoord van vluchtelingen en verschoppelingen. 
Overlevenden worden ondergebracht in de woning van de 84-jarige ex-bibliothecaris Jákob 
Hemmelbahn, in 1956 met zijn ouders gevlucht uit Hongarije. De regering ontkent de gevolgen en 
als gevolg daarvan groeit bij Jákob de woede. Hij verzamelt de verhalen van slachtoffers en schrijft 
een pamflet (‘Klifi’, Klimaat Fictie), maar ziet zich genoodzaakt tot zelfcensuur om kans op 
publicatie te maken. De gevolgen daarvan ziet de lezer in de tekst. De door een grote letter en 
ruime interlinie tot romanlengte opgedikte grillige vertelling toont de zorg van de populaire auteur 
(1946), die ook in eerder werk maatschappelijke betrokkenheid toonde. Hier haalt hij veel 
overhoop in kort bestek, waarbij vooral de bijfiguren niet echt tot leven komen. Een actueel boek, 
maar te luchtig voor een dystopie en niet komisch genoeg voor een satire. 
 
 

  Jessica Durlacher Psychologische roman 
 
De welgestelde Zelda en Bor nemen een Somalische vrouw uit het nabijgelegen 
asielzoekerscentrum als oppas in dienst, Amal. Ze blijkt slim te zijn en over een geweldige stem te 
beschikken. Ze krijgt de kans mee te doen aan een talentenshow op televisie. Tijdens de eerste 
uitzending ontdoet ze zich van haar bedekkende gewaden en doet uitspraken over de islam. Het 
gebaar brengt gebeurtenissen op gang die Zelda’s leven ondersteboven gooien. Zelda blikt terug 
op deze periode en de weerslag ervan op haarzelf, haar man en haar kinderen. Durlacher neemt 
het innerlijk geworstel van Zelda zeer gedetailleerd onder de loep. Daarbij schetst ze een beeld van 
het Nederland uit de roerige periode rond de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. De 
roman is geïnspireerd op de periode dat Jessica Durlacher bevriend was met de bedreigde politica 
Ayaan Hirsi Ali, maar een sleutelroman is het niet. Dit is de eerste roman van Durlacher sinds ‘De 
held’ (2010). Haar debuutroman ‘Het geweten’ werd meermaals bekroond. 
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.. Edith Eger Waar gebeurd; Eger 
 
Edith Eva Eger wordt in 1944 als zestienjarige met haar familie naar Auschwitz gedeporteerd. Ze 
overleeft als enige en wordt meer dood dan levend in 1945 bevrijd. Edith trouwt, gaat naar de 
Verenigde Staten, krijgt kinderen en gaat klinische psychologie studeren. Het gruwelijke verleden 
laat haar niet los. Het werken met haar getroebleerde patiënten confronteert haar met haar eigen 
onverwerkte verleden. Dit leidt tot een langzame heling en meer inzicht in haar patiënten. Deze 
herinneringen overstijgende inhoud tilt dit boek uit boven andere Holocaust-literatuur. Daarom 
interessant voor een breder publiek. 
 
 

  Ciara Geraghty,  Psychologische roman 
 
De Ierse Terry en Iris zijn beste vriendinnen, maar Iris heeft progressieve MS en vertrekt naar 
Zwitserland om euthanasie te plegen. Terry komt hier bij toeval eerder dan verwacht achter en 
reist achter Iris aan, met haar demente vader op de achterbank van de auto. Ze laat haar man en 
studerende dochters achter in Dublin. Wat volgt is een ontroerende, humoristische en bijzondere 
roadtrip naar Zwitserland. Terry probeert Iris op andere gedachten te brengen en reflecteert 
ondertussen op haar eigen leven. De Ierse auteur brengt een bijzondere vriendschap tot leven én 
belicht lastige thema’s als euthanasie en dementie. Ze debuteerde met ‘Verdronken in jou’. 
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  Esther Gerritsen Psychologische roman 
 
Twintig jaar geleden koos Gerrit voor de dood als uitweg uit zijn depressies. Hij liet zijn vrouw en 
twee jonge kinderen achter. Nu zit dochter Jennie met vragen en herinneringen. Ze gelooft niet 
dat haar vader zelfmoord pleegde. Zoon Max leeft met een onderdrukt trauma over het leven met 
een depressieve vader, zijn dood en de zorg voor hun moeder. Het gewroet van zijn zus haalt zijn 
leven overhoop. Ondertussen begint moeder te dementeren en wil Jennie haast maken om nog 
antwoorden te krijgen. Vader Gerrit kijkt toe en vindt er zelf ook wat van, maar niemand, behalve 
de lezer, hoort hem. Prachtig geconstrueerde roman over verlies, trauma en wat depressie en de 
dood doen met een gezin. Met soms bijna staccato geschreven situaties en gedachten wordt het 
gezin beschreven. Het laat zien hoe herinneringen door de tijd worden aangetast en hoe ieder 
gezinslid de gaten op eigen wijze invult. De overleden vader heeft ook een stem, wat zorgt voor 
een apart perspectief. Eerder werk van de schrijfster (1972) werd bekroond met de Frans 
Kellendonk-prijs en stond op de shortlist van de Libris-literatuurprijs. 
 
 

  Megan Goldin Thriller 
 
Als haar misdaadpodcast Schuldig of Niet Schuldig al twee jaar een groot succes is, heeft Rachel 
Krall uit de fictieve stad Neapolis behoefte aan verandering en richt ze zich op de controversiële 
rechtszaak van een populaire zwemkampioen uit de stad die de kleindochter van de politiechef 
zou hebben verkracht maar in alle toonaarden ontkent. In dezelfde periode krijgt ze een anonieme 
brief van een vrouw die haar vraagt de mogelijke verkrachting, mishandeling en dood van haar zus 
Jenny, 25 jaar terug, te onderzoeken omdat ze niet gelooft dat die dood een ongeluk was zoals de 
politie zei. Rachel voelt er weinig voor, maar krijgt meer brieven van de vrouw, die haar 
nieuwsgierig maken en dan merkt ze al gauw dat er verbanden zijn tussen beide zaken. Dit is de 
tweede thriller van de nu in Australië wonende journaliste, die debuteerde met het goed 
ontvangen ‘De escaperoom’*. Deze goed vertaalde tweede is wat minder intens, maar beslist 
spannend, goed opgebouwd en speelt mooi met de intriges en reputaties in een kleine stad. De 
ontknoping is spannend, niet heel verrassend, wel heel bevredigend. 
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..Lale Gul Sociale roman, islamitisch milieu 
 
Debuutroman van Lale Gül (1997) die de lezer een kijkje geeft in de steng-islamitische 
gemeenschap waarin zij opgroeide. Ze schreef een verhaal dat gebaseerd is op haar eigen leven en 
beschrijft het leven van een Amsterdams meisje dat zich ontworstelt aan haar milieu. 
Onopgesmukt maar ook met gevoel voor humor vertelt Gül over het leven van een jonge vrouw 
die deel wil uitmaken en deel moet uitmaken van de samenleving waarin ze opgroeit, maar die 
anderzijds te maken heeft met ouders, familie en vrienden die niet willen dat ze naar muziek 
luistert of films kijkt, die niet willen dat ze met jongens omgaat en die nauwelijks Nederlands 
spreken. De belevenissen van de ‘ik’ worden afgewisseld met bespiegelingen over de Koran. Uit 
haar woordkeuze blijkt duidelijk dat ze niet bepaald te spreken is over de regels en de wetten van 
de islam en ook niet over haar ouders die blindelings aan die regels gehoorzamen. Het boek toont 
de lezer hoe problematisch het leven kan zijn van iemand die tussen twee zulke andere culturen 
moet laveren. Geschikt voor een breed lezerspubliek dat geïnteresseerd is in de problemen van 
islamitische meiden die opgroeien in Nederland tussen twee culturen in. 
 
 

  Sally Hepworth  Psychologische roman 
 
Alice Stanhope, alleenstaande moeder van de 15-jarige Zoe, krijgt te horen dat ze uitgezaaide 
eierstokkanker heeft. Ze heeft geen sociaal netwerk wat vooral komt omdat Zoe een sociale 
angststoornis heeft met paniekaanvallen. Omdat ze met het oog op de toekomst van haar dochter 
niet anders kan, zoekt Alice hulp en vindt die bij oncologie-verpleegster Kate en maatschappelijk 
werkster Sonja. Als het tussen Kate en Zoe klikt, is Alice zelfs jaloers op Kate. Het verhaal van Sonja 
gaat een heel andere kant uit. Een roman waarin stap voor stap en op een gevoelige manier 
verteld wordt hoe een terminale moeder met veel moeite haar tienerdochter moet loslaten. Zoe 
op haar beurt moet proberen haar angsten de baas te worden met hulp van mensen die om haar 
heen komen. De privéproblemen die zowel Kate als Sonja hebben vragen ondertussen om een 
oplossing. Het slotdeel van het boek is enigszins verrassend en daarna voor Zoe heel realistisch. De 
tekst is makkelijk leesbaar en ingedeeld in korte hoofdstukken. De schrijfster debuteerde in 
Nederland met ‘De schoonmoeder’ (2019). 
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  Laila Ibrahim Sociaal/historische roman 
 
Als de zwarte Amerikaanse Mattie in 1894 in Chicago op sterven ligt, sturen haar dochter en 
kleindochter een brief naar Lisbeth, de blanke vrouw met wie ze een hechte band had en die nu in 
Californië woont. De weduwe besluit meteen met haar getrouwde dochter Sadie naar Chicago te 
reizen om afscheid te nemen. Toen ze slavin was op een plantage in Virginia was Mattie min en 
verzorgster van de kinderen van Lisbeth, dochter van de eigenaar, en kregen de twee vrouwen 
ondanks de verschillen in kleur en status, een hechte band. Op Matties uitdrukkelijke verzoek 
vestigen na haar dood Jordan en Naomi zich in Californië, blijven hecht bevriend met Lisbeth en 
Sadie en raken betrokken bij de strijd voor gelijke (vrouwen)rechten. Deze derde goed vertaalde 
roman van de Amerikaanse auteur in een serie over rassenrelaties (met Mattie en Lisbeth), het 
vervolg op ‘De eerste krokus’* en ‘Mosterdzaad’**, is ook weer helder geschreven. In het prettig 
leesbare verhaal is veel goede informatie over de verhoudingen tussen blank en zwart rond 1894 
in diverse staten van de VS verwerkt. 
 
 

  Julie Klassen Romantisch/historische roman 
 
Laura Callaway (23) woont sinds haar ouders zijn overleden bij haar oom ds. Matthew aan de kust 
van Cornwall. Laura is altijd langs het strand op zoek naar schatten, die ze zorgvuldig bewaart of 
als het even kan terugstuurt naar de rechtmatige eigenaar. Alexander komt als schipbreukeling 
terecht in het huis van Laura’s oom. Tot aan zijn herstel zorgt Laura voor hem, terwijl haar vragen 
alleen maar toenemen: wie is hij? Wat verbergt hij? Waar komt hij vandaan? Elk hoofdstuk begint 
met een citaat uit zeer gevarieerde bronnen. De bekende auteur heeft weer een aangename mix 
gemaakt van spanning en romantiek, in combinatie met de sfeer van Cornwall met z’n 
strandjutters en smokkelaars, tijdens de oorlog met Napoleon. Voor liefhebbers van historische 
romans, met een romantisch accent. 
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..Judith de Laat Ziekte van Alzheimer 
 
In dit boek doet de auteur verslag van het ziekteverloop van haar moeder. Het verhaal begint in de 
spreekkamer van de arts die de diagnose alzheimer en depressie geeft. En het eindigt in het 
verzorgingshuis waarnaar haar moeder uiteindelijk verhuist omdat ze niet langer zelfstandig kan 
wonen. Daar kijkt ze met een lege blik in haar ogen voor zich uit zonder haar dochter te 
herkennen. Het is een zeer persoonlijk, minutieus verslag van de indrukken en de emoties die de 
auteur beleeft en de weerslag daarvan op de relatie met haar man en andere naasten. In 
verschillende hoofdstukken wisselt ze van perspectief en laat ze haar moeder aan het woord over 
haar belevenissen als jong meisje, opgroeiend in een Brabants gezin in de jaren vijftig. Het 
resultaat is een beeldend geschreven, zeer invoelend, zeer persoonlijk verslag van een dochter die 
langzaam afscheid neemt van haar dementerende moeder.  
Herkenbaar voor mensen in soortgelijke situatie. Speelt zich o.a.af in Heeswijk-Dinther. 
 
 

.. Ulla Lenze Historische spionageroman 
 
Anno 1939 leeft de Duitse emigrant Josef Klein in zelfverkozen anonimiteit in New York. Als 
zendamateur vestigt hij de aandacht van nazispionnen op zich. Eerst vrijwillig, dan met tegenzin 
wordt hij een klein radertje in hun netwerk.  
Op historische feiten gebaseerde roman over een argeloze, a-politieke persoon die zich schuldig 
maakt en dat ook weer ongedaan probeert te maken. 
Helder en invoelend zonder te oordelen geschreven familierelaas dat aan de rand van de grote 
geschiedenis laat zien hoe een levensdroom wordt verstoord.  
Met treffende beschrijving van de antisemitische en racistische tendensen in New York kort voor 
de oorlog en de stemming in Duitsland kort erna. 
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  Charlotte Link Psychologische thriller 
 
Wie is er bedrogen? De schrijfster (1963) weet de spanning in deze misdaadroman tot het eind vol 
te houden, het is een complete verrassing voor de lezer. Het boek heeft twee verhaallijnen die 
samenkomen. Richard Linville, gepensioneerd politieman, is in zijn huis overvallen, mishandeld en 
vermoord. Zijn dochter Kate, die bij Scotland Yard werkt, is diep geschokt, zij was zeer gesteld op 
haar vader. Hij was de belangrijkste persoon voor deze eenzame en onopvallende vrouw die 
eerder het tegenovergestelde is van een stoere politievrouw. Wanneer Kate het idee heeft dat de 
plaatselijke politie weinig bereikt in het onderzoek gaat zij zelf aan de slag. Tegelijkertijd gaat de 
scriptschrijver Jonas met zijn vrouw Stella en hun vijfjarige geadopteerde zoon Sammy op vakantie 
naar Yorkshire. Plotseling komt de echte moeder van Sammy opdagen en het wordt een compleet 
drama als de gewelddadige vriend van deze moeder hen komt opzoeken. Het blijkt dat Kate’s 
vader meer geheimen had dan zijn dochter kon vermoeden. Een psychologisch sterke thriller van 
de populaire Duitse auteur. 
 
 

..Jerome Loubry Psychologische thriller 
 
Adembenemende psychologische thriller vol plot-twists rond het gegeven dat mensen een 
toevluchtsoord creëren om de realiteit van een traumatische ervaring te ontvluchten. In drie delen 
wordt verteld over het inrichten van een vakantiekolonie op een Frans eiland in 1949 waar 
oorlogskinderen opgevangen worden; over een jonge vrouw die in 1986 dat eiland plus een 
jarenlange opsluiting in de kelder van een boer heeft overleefd – een politieman en een psychiater 
proberen haar te helpen haar trauma te overleven; en over wat er in die kelder nog meer is 
gebeurd met andere kinderen. Het geheel is gevat in het kader van een college psychiatrie over 
toevluchtsoorden in 2019. Complex verhaal vol raadsels, zeer intelligent, met wortels tot in de 
Tweede Wereldoorlog. Er wordt knap gespeeld met het gedicht ‘De Elfenkoning’ van Goethe; 
vloeiend, soms poëtisch taalgebruik. Aan het eind heb je de neiging om het boek meteen opnieuw 
te lezen met de inmiddels opgedane kennis. Wordt verfilmd voor t.v. De gelauwerde Franse auteur 
(1976) schreef eerder o.a. Le douzième chapitre. 
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..Vonne van der Meer Psychologische roman 
 
Net gescheiden en verhuisd naar Osdorp vraagt een jonge moeder de 49-jarige Cécile of ze even 
op haar driejarige dochter Faith wil passen. De moeder verdwijnt. Na een aantal dagen komt de 
Nigeriaanse Gladys bij Cécile thuis uitleg geven. Ze zoekt een manier om in Lillehammer te komen 
waar haar broer woont. Ze heeft tijd nodig om zich te kunnen losmaken van haar pooier. De 
kinderloze Cécile brengt veel tijd alleen met Faith door en ontwikkelt moedergevoelens. Tijdens 
een uitstapje met het kind, leert ze Rogier kennen aan wie ze de situatie uitlegt. Als Gladys weer 
langskomt, vluchten de vrouwen met kind weg van de pooier naar Rogiers vakantiehuis in 
Lunteren. Maar Gladys blijft onrustig. Terug thuis blijkt een collega van Gladys te zijn vermoord. 
Cécile is er inmiddels achter dat naast geld, het geloof van Gladys ook in de weg staat naar haar 
vrijheid. Cécile maakt een moeilijke beslissing. Fantastisch werk waarin al snel een dreiging 
voelbaar is. Prachtige mix van stereotypes, taboes en duivelse dillema’s. De auteur (1952) laat 
wederom zien dat een verhaal meerdere kanten heeft door een ver-van-je-bed thema dichterbij te 
halen. 
 
 

..Maike Meijer Humoristische roman 
 
Actrice en scenarioschrijfster Maike Meijer, bekend van de comedyserie Toren C, beschrijft in dit 
debuut alledaagse gebeurtenissen, gedachten en ervaringen die horen bij haar levensfase. Vooral 
de grote en kleine rampen die zich in haar leven voltrekken worden breed uitgelicht. Geestig, 
origineel en met de nodige zelfspot beschrijft ze in dagboekvorm herkenbare ervaringen en 
twijfels: zoeken naar werk, relatie met zoon en echtgenoot, vriendschap en jaloezie. De 
tekstfragmenten zijn treffend geïllustreerd met grappige tekeningen van de hand van de auteur 
zelf. 
Een uiterst vermakelijk en hilarisch boek waarin vele vrouwen maar ook mannen zichzelf en hun 
perikelen zullen herkennen. 
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  Laura Imai Messina Psychologische roman 
 
De schrijfster is een unieke stem in de Italiaanse literatuur door haar bewondering voor het leven 
van gewone mensen in Japan, waar zij al jaren met haar gezin woont. In deze roman verwerkt zij 
haar ervaringen met Japanners die de grote tsunami van maart 2011 overleefden, maar wel hun 
man of vrouw, vader, moeder, kind of grootouders verloren, of soms iedereen die hen dierbaar 
was. In Japan bestaat een tuin waar een telefooncabine staat opgesteld, met een 
draaischijftelefoon die nergens mee verbonden is maar door bezoekers wordt gebruikt om met de 
overledenen te spreken. Uiteraard spreken alleen zij, het is alsof zij samen met de doden toch nog 
een toekomst hebben. Hun stem wordt gedragen door de daar altijd aanwezige wind. Een van hen 
is radiomaker Yui die haar dochtertje verloor. Gaandeweg beginnen vaste bezoekers relaties met 
elkaar en de beheerder van de tuin. De nasleep van een storm die over de tuin raasde, laat de 
overlevenden een nieuwe toekomst zien, met elkaar, maar voorafgegaan door kwellende vragen 
over hun vermogen gelukkig te zijn en gelukkig te maken. Psychologisch boeiende en originele 
roman, met aandoenlijke personages die moeite hebben verder te leven na de tsunami. Zakt wat 
in tegen het einde. Een eyeopener en een aanrader. 
 
 

  B.A. Paris Psychologische thriller 
 
In deze psychologische thriller voert hoofdpersoon Alice het woord. Haar partner heeft een huis in 
een door hekken beveiligde buurt in Londen gekocht. Twaalf huizen op een pleintje, iedereen kan 
iedereen gadeslaan. Als Alice hoort dat er in hun huis een vrouw is vermoord, wil zij onderzoeken 
wat er indertijd is gebeurd. Haar buren reageren afwijzend op haar vragen, sommigen zelfs 
vijandig. Een privédetective roept de hulp in van Alice, er zou sprake zijn van een gerechtelijke 
dwaling, de echtgenoot, die zelfmoord had gepleegd, zou onschuldig zijn. Het wantrouwen groeit 
bij Alice en zij verdenkt iedereen, die op het pleintje woont. Ook haar partner Leo ontkomt niet 
aan haar twijfels, hij heeft verzuimd haar over de moord in hun huis te vertellen. Het verhaal 
wordt steeds onderbroken door het relaas van een therapeut, (zie titel). Allengs wordt de sfeer 
meer broeierig, versterkt door het gevoel van Alice dat iemand ’s nachts door het huis loopt. Het 
einde komt als een mokerslag, letterlijk en figuurlijk. Vertaling uitstekend.  
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.. James Patterson & J.D. Barker Thriller 
 
Michael Fitzgerald is een betrouwbare vrachtwagenchauffeur die onderweg naar audioboeken 
over psychologische onderwerpen luistert. Als hij het lichaam van een onbekende jonge vrouw in 
zijn appartement vindt, belt hij meteen de politie. Tot zijn grote verbazing wordt hij beschuldigd 
van meerdere moorden die allemaal een verband lijken te hebben met de praktijk van zijn 
adoptieouders, een psychiater en psycholoog. Michael probeert te achterhalen wat er aan de hand 
is. Er vallen meer slachtoffers en de vraag blijft of hij ze heeft vermoord. Als het zo is, lijdt hij dan 
aan een meervoudige persoonlijkheidsstoornis? Of is hij een onschuldig slachtoffer van een groot 
complot? Actie en spanning komen vooral van de achtervolging door de politie van Michael en zijn 
zus Megan die hem helpt. De hoofdstukken met Michael als ik-verteller wisselen zich af met delen 
van een schriftelijke verklaring van Megan en met de hoofdtukken waarin de FBI- en 
politieagenten centraal staan. Het is een zeer dynamisch verhaal met meer aandacht voor de 
handelingen van de personages dan voor hun motieven. 
 
 

  Tracy Rees Familieroman 
 
Het is 1897 als Tommy Green en Josie Westgate vriendschap sluiten. Ze wonen in elkaar 
concurrerende Engelse mijnwerkersdorpen en fantaseren beiden over een leven in een mooiere 
wereld dan die van de mijn. Toch gaat Tommy ondergronds en Josie, vermomd als jongen, moet 
ook. Op het laatste moment loopt alles anders en komt eerst Josie en later Tommy, na een ernstig 
mijnongeluk, onder de bescherming van de graaf van Silvermoon, eigenaar van een mijn. Voor 
beiden betekent het de weg naar een betere toekomst maar anders dan gedacht. Tussen hun 
verhaal loopt dat van een zonderlinge man, opgesloten in een afgelegen huis en de vraag wie de 
echte vader van Josie is. De ik-figuur in deze roman wisselt steeds tussen de beide hoofdpersonen. 
Het verhaal speelt zich af tussen 1897-1905 en geeft een beeld van de oude machtsstructuren in 
de mijnen en de schrille tegenstelling tussen rijk en arm. Door de manier van schrijven wordt de 
lezer meegesleept in het geheel dat naast familiegeheimen veel romantiek bevat. 
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  Marieke Lucas Rijneveld Psychologische roman 
 
Een veearts is seksueel geobsedeerd door een getroebleerd jongensmeisje dat juist aan het begin 
van haar puberteit staat. Het verhaal wordt verteld vanuit zijn perspectief; net als in Nabokovs 
‘Lolita’ kruipen we in het hoofd van een zeer welbespraakte engerd. Marieke Lucas Rijneveld 
(1991) laat hem zijn verhaal doen in beeldende, lange zinnen, zonder adempauzes. De toon is 
steeds lyrisch, wat de naargeestigheid van de gebeurtenissen wrang accentueert. Het meisje leren 
we kennen via de vele liedjes, films en (kinder)boeken waar ze uit citeert, en de fantasieën en 
dwanggedachten die ze aan de man bekent. Zowel de psychische toestand van het meisje als de 
relatie worden steeds zorgelijker, maar in de stille, oer-Hollandse setting lijkt niemand in de gaten 
te hebben hoezeer de situatie ontspoort. Tweede roman van de alom geprezen Marieke Lucas 
Rijneveld. Met haar debuut ‘De avond is ongemak’ won ze als eerste Nederlander de Booker 
International Prize. 
 
 

..Lucinda Riley Romantisch verhaal 
 
De zevende zus, het zevende deel in de Zeven zussen-serie van Lucinda Riley, gaat over de 
mysterieuze zevende zus. Ze was altijd onvindbaar, maar als Georg Hoffman onthult dat hij haar 
misschien op het spoor is, ontdekken Maia en Ally dat er twee aanwijzingen zijn: het adres van een 
wijngaard in Nieuw-Zeeland, en een tekening van een bijzondere, stervormige ring. CeCe, die in 
Australië woont, gaat op onderzoek uit. Dat blijkt pas het begin van de zinderende zoektocht naar 
de zevende zus, want de vrouw met de bijzondere ring is net aan een grote reis begonnen. Het 
wordt een race tegen de klok die de zussen de hele wereld over voert. Ze proberen haar spoor te 
volgen in Nieuw-Zeeland, Canada, Engeland, Frankrijk en Ierland, maar ze lijken steeds een stap 
achter te lopen. 
De zevende zus is het zevende deel uit de achtdelige bestsellerserie over liefde, verlies en de 
zoektocht naar wie je werkelijk bent. 
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.. Riley Sager Thriller, griezelig 
 
De 30-jarige Maggie Holt erft van haar vader een oud landhuis in Vermont, genaamd Baneberry 
Hall. Zij heeft hier 25 jaar geleden een korte periode met haar ouders gewoond maar die zijn 
volgens de officiële lezing na twintig dagen het huis uit gevlucht vanwege bovennatuurlijke 
bedreigingen. Haar vader heeft hierover een bestseller geschreven. De rationeel ingestelde Maggie 
kan zich echter niets van die tijd herinneren en is nogal sceptisch over de betrouwbaarheid van dat 
boek. In zijn vierde thriller wisselt de auteur de acties van Maggie af met steeds een hoofdstuk uit 
haar vaders boek. De twee verhalen zitten vol met klassieke horror thema’s en lijken soms bijna 
gespiegeld. De meeste personages van 25 jaar geleden wonen nog steeds in de buurt en Maggie 
begint meer en meer te twijfelen over haar scepsis. Het knap geschreven verhaal bevat zowel 
elementen van Agatha Christie als Stephen King en het blijft tot de laatste pagina spannend welke 
van die twee het wint. 
 
 

  Femmetje de Wind Psychologische roman 
 
Wanneer de studente Sophie kunsthandelaar Max ontmoet, is het liefde op het eerste gezicht. 
Graag willen ze een relatie opbouwen, maar Max komt uit een orthodox-joodse familie. De familie 
erkent een huwelijk van hun zoon alleen met een meisje dat naar de letter van de wet joods is. De 
vader van Sophie is joods, maar heeft haar en haar moeder verlaten in een ver verleden. Voor 
Sophie is dit het moment om steeds meer te weten te komen over het jodendom en het verleden 
van haar vader. Uiteindelijk besluit ze naar Israël te gaan om ’uit te komen’. Dat betekent dat ze 
ruim een jaar naar een orthodoxe meisjes-jeshiwe in Jeruzalem gaat, wat het uiterste van haar 
vraagt. Als lezer word je vanaf het begin meegenomen in de familiegeschiedenis van Sophie en 
haar zoektocht naar het joods zijn en de joodse tradities. Het boek is met vaart geschreven in een 
heldere stijl. Met verklarende woordenlijst. Tweede roman van de auteur. Voor een breed publiek. 
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  Evie Wyld Griezelige familieroman 
 
Pakkende mengeling van familie- en griezelroman van de bekroonde Engels-Australische schrijfster 
voor de feministische lezer. Ze vertelt soepel over drie vrouwen in verschillende tijdperken die te 
maken krijgen met gewelddadige mannen, met als decor de Schotse kust voor het rotsachtige 
eilandje de Bass Rock. De depressieve 40-er Londenaar Viviane is gevraagd het familiehuis aldaar 
op te ruimen voordat het wordt verkocht. Een tweede verhaallijn vertelt over Ruth die vlak na de 
Tweede Wereldoorlog in het door een geest bezochte Schotse huis trekt van weduwnaar Peter 
met zijn twee zoons, maar eigen kinderen wil. De tiener Sarah, ten slotte, die in de vroege 18e 
eeuw van hekserij wordt beticht en samen met de familie die haar heeft opgenomen vlucht voor 
haar leven. Vanaf het begin spannend (met een terugkerend hoofdstuk waarin een anonieme 
vrouw wordt vermoord) en door het leggen van dwarsverbanden (de wicca-prostituee Maggie die 
zich aan Viviane opdringt lijkt qua karakter nogal op Sarah) en terugkerende motieven weet ze de 
verhalen te verbinden. Actueel door het tonen van mannelijke toxiciteit. 
 
 

..Yrsa Detective 
 
Een moeder en haar dochter Rósa vissen een pop uit het water tijdens een boottochtje. Kort 
daarop maakt de moeder een noodlottige val in de badkamer, waarna de pop spoorloos verdwijnt. 
Vijf jaar later beschuldigt een jongen in een instelling zijn begeleider van seksuele intimidatie. De 
enige die zijn verhaal staaft, is Rósa die in dezelfde instelling zit. Politieman Haldur doet onderzoek 
naar de beschuldigingen en komt op deze manier Freyja weer tegen, die in het Kinderhuis werkt. 
De zaak raakt in een stroomversnelling als vlak daarna een dealer de hals wordt doorgesneden en 
een getuige beweert dat Rósa onlangs bij hem gesignaleerd is. De vondst van twee skeletten op de 
zeebodem maken de zaak nog vreemder, omdat alles met iedereen verweven lijkt te zijn. Deze 
vijfde*, prima zelfstandig te lezen thriller over Freyja en Haldur heeft een plot die goed in elkaar 
zit. De plot is tegelijkertijd zo gecompliceerd dat zelfs de politie er niet uitkomt en de auteur op het 
eind moet ingrijpen om nog het één en ander voor de lezer op te helderen. De thrillers van de 
IJslandse auteur (1963) zijn veelvoudig bekroond. 


