
1 of 3 DOCUMENTS

Provinciale Zeeuwse Courant

19 februari 2010 vrijdag
Bevelanden Tholen Editie; Schouwen-Duiveland Editie; Walcheren Editie;

Zeeuws-Vlaanderen Editie; Bijlage Editie

Korte berichten - boeken kort

LENGTH: 287 woorden

GOEDGELOVIG Internet biedt pubers veel mogelijkheden tot contact. Maar met wie je kletst op het web, is niet
altijd duidelijk. Heleen Kemp schreef er een spannend boek over, dat jongeren waarschuwt tegen misbruik van de
onbevangenheid waarmee zij zich blootgeven. Het begint met de vondst van een vermoord meisje. Rechercheur Britt
Franken wordt gehinderd door journalisten die ook bovenop de zaak zitten. Ze ontdekt dat Sanne veel te goedgelovig
was.

Heleen van der Kemp - Blond 15. Verbum, 9,95 euro.
GROENLAND Over Groenland maken we vaak romantische voorstellingen over het leven in de ongenaakbare natuur
daar. 'Qivittoq', vijf verhalen van de Groenlandse schrijver Ole Korneliussen, bederft de pret. Geen lofzang op
doorzettingsvermogen in barre omstandigheden, maar Korneliussen portretteert de bergdwalers of qivittoqs als
leugenaars en vaak cynische overlevers en rekent af met het beeld dat Groenlanders echte natuurmensen zijn. Ze leven
net als wij in een moderne wereld en kunnen niet blijven hangen in het verleden.
Ole Korneliussen - Qivittoq.
Vertaling Tekke Terpstra. Wilde Aardbeien, 12,40 euro.
DROMEN 'De perfecte accessoire voor de mooie, zelfbewuste vrouw', zo beschrijft Golden zichzelf. Beroep: gigolo.
Verdiensten: mager. Goede seks opent wél veel deuren bij machtige, welgestelde vrouwen voor deze man die zijn
lichaam discreet verkoopt. Wilde feesten, spannende reizen. Maar een leven met een echte vriendin lijkt steeds verder
weg. Golden moet zijn wellustige en lichtzinnige bestaan nog maar eens tegen het licht houden van zijn dromen van
weleer. Want wilde hij niet ooit een beroemde muzikant worden?
Golden - Bekentenissen van een gigolo. Vertaling Corry van Bree. Karakter, 19,95 euro.
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