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boekentips
Geniaal gewaagd
TONEEL ★★★★★
Een klassiek literair meesterwerk
willen bewerken is of gek, of geniaal. Pride en Prejudice en Zombies
– een bewerking van een Jane
Austen-roman door Seth Grahame-Smith – is gek, Tom Lanoyes recente bewerking van
twee toneelstukken van Tsjechov
is geniaal. Hij
voegde Platonov
en Ivanov samen
en maakte er De
Russen! van, een
theatertekst in
boekvorm. Achttien karakters
spelen een constant spel van afstoten en aantrekken, haten en liefhebben en
niets daartussen. Met messcherpe
dialogen snijden ze elkaars strot
af of slijpen er juist hun gedachten mee. Een gewaagd en geslaagd literair experiment van
een hedendaagse meester.
—Diana Chin-A-Fat
(Prometheus, €19,95)
PAROLE100

Juweeltje
THRILLER ★★★★✩
Een windmolenpark op het
Vlaamse platteland zet het leven
van het dorp in de buurt op zijn
kop. De slager kan door de herrie
niet slapen, de dierenarts raakt
erdoor van slag. Als dan ook nog
een jonge vrouw,
op de vlucht voor
haar dictatoriale
vader, in het dorp
neerstrijkt en de
apotheker achter
het raam van de
asielzoeker een
bekende, naakte
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vrouw ziet, loopt het allemaal vreselijk uit de hand. Bram Dehouck,
vorig jaar winnaar van de Gouden Strop, beschrijft tot in detail
het veranderende leven op het
platteland bij Ieper. Met Een
zomer zonder slaap bewijst de
Vlaamse schrijver dat zijn winnende boek De minzame moordenaar geen uitschieter was.
—Gijs Korevaar
(De Geus, €18,90)
KOREVA100

Dood van een
Tourheld
STRIP ★★✩✩✩
Nog het meest geslaagd aan Marco Pantani: Het einde van een piraat (‘piraat’ was een van Pantani’s bijnamen) is de timing. De
strip van Marco Rizzo en Lelio
Bonacorso naar het gelijknamige
boek van onderzoeksjournalist
Philippe Brunel is vooral een reconstructie van het mysterieuze
overlijden van de eens-Tourheld,
afgewisseld met terugblikken op
diens wielercarrière. ‘Het olifantje’ (vanwege zijn oren) raakte
verzeild in de wereld van gokken
en drugs en
stierf onder
verdachte omstandigheden
op een hotelkamer. Brunel
was een vriend
en is ervan
overtuigd dat
er meer aan de
hand is, wie weet zelfs moord.
Het verhaal vol speculaties is helaas leidend, het stripgehalte bestaat uit onheilspellende, niet
heel goede illustraties bij Brunels
tekst. —Annet de Groot
(Silvester Strips, €19,95)

BRON CPNB

Deze week (vorige week)
1
2
3
4
5

(-)
(1)
(2)
(3)
(4)

Gevallen Karin Slaughter
Bella Italia Suzanne Vermeer
In mijn dromen Simone van der Vlugt
Blauwe maandag Nicci French
Het familieportret Jenna Blum

zojuistverschenen
THRILLER
Sinds 2008 verschijnt jaarlijks
een thriller van Rudy Dek die
zich afspeelt tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Laatste
titel in deze reeks: Dood van een

marsleider. Hoofdpersoon
Rogier Hoofs komt een complot
op het spoor dat zich tot ver
buiten Nijmegen uitstrekt.
(dedoodofdegladiolen.com,
€12,50)

HARTVERWARMENDE
ROMAN VAN

DAVID BALDACCI
NU IN DE BOEKHANDEL
www.baldacci.nl

