Leestips vakantielectuur van

HET LEESSALON

Met de vakantie in het vooruitzicht willen we jullie inspireren
met leestips voor het ideale vakantieboek. We gingen
hiervoor te rade bij de Dilbeekse leesclub “Het Leessalon”.
Vind hier hun keuze en waarom ze deze aanraden. De lijst
is ook op de website terug te vinden onder Activiteiten voor
volwassenen/Leesclubs. Geef gerust ook zelf een suggestie.
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De keuze van Mirani
Drie boeken met een geschiedkundige achtergrond, maar met
drie verschillende thema’s: een
machtige vrouw in de oudheid,
een oude en jonge man die
Suriname en Nederland verbinden
en een dorp aan de voet van de
bergen, waar bergbeklimmers de
hoogtes opzoeken maar er ook
veel in de laagtes te vinden is…

Julia
van ROSITA STEENBEEK
Ik koos voor ‘Julia’ omdat de Romeinse geschiedenis mij
interesseert en omdat ik het ideaal vind om tijdens de
vakantiemaanden via een boek in verre oorden en
andere tijden te vertoeven.

Gesprekken met opa
van RAOUL DE JONG
‘Gesprekken met opa’ koos ik omwille van het onderwerp
en de relatie met Suriname en Nederland, omdat ik lang geleden
in Nederland een Surinaamse vriendin had en zo kennis maakte
met de gecompliceerde geschiedenis van beide landen en
volken, maar ook omdat in het boek een lange zomervakantie
aan bod komt.
Ik blijf hier
van MARCO BALZANO
‘Ik blijf hier’ was een leestip van Michael Van Droogenbroek in de
boekenbijlage van De Morgen en heeft ook een link naar zomervakanties in Oostenrijk. Het thema van de stad die moet verdwijnen voor de bouw van een stuwmeer sprak me aan temeer daar
ik in Frankrijk ooit op vakantie ging in de buurt van een dorpje
dat werd herbouwd op een plek dichtbij een onder water
verdwenen dorp (ook door een stuwmeer).
Het is eens te meer de geschiedenis die me boeit.
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De keuze van Ann

Reizen met Charley
van JOHN STEINBECK
Dit was een tip van een
vriendin: een reisverslag
over de Amerikaanse
samenleving. De auteur maakt
een reis door Amerika met zijn
hond Charley met een camper
(zo “in” vandaag) .
Voor een actuelere versie lees:
Geert Mak: Reizen zonder John:
dezelfde reis 50 jaar later.
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Het achtste leven
van NINI HARATISCHWILLI
Een vriendin overtuigde me om
deze familiegeschiedenis (over
een Georgische familie te lezen.
Een geschiedenis die aanleunt
bij de actualiteit (Rusland).
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De keuze van Celesta
Het raadsel van de aankomst
van V.S. NAIPAUL

Dit is Europa
van HENDRIK VOS

Gekozen na lezen van bespreking in ‘De
Standaard der letteren’ en nieuwsgierig naar
het autobiografische boek van Naipaul dat zijn
migratiegeschiedenis vertelt.

Wil wel de geschiedenis van Europa lezen als ze door
Hendrik Vos even pittig en humoristisch gebracht
wordt als in zijn interviews of columns...

ODE AAN DE verwondering
van CAROLINE PAUWELS
Met tekeningen en gedichten van Gerda
Dendooven en Bart Moeyaert.
Benieuwd naar wat deze drie mensen die ik
zeer waardeer ervan maken.
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Het eiland van de verdwenen bomen
van ELIF SHAFAK
Dit boek heeft mij geboeid omwille van de vele
aspecten die er in voorkomen.
Een stukje geschiedenis van Cyprus, een migratieverhaal, genderproblematiek en heel veel weetjes
over vijgebomen. En dat alles heel mooi geschreven.
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De keuze van Gerke

Eenling zijn.
Een filosofische uitdaging.
van RÜDIGER SAFRANSKI

Bluets
van MAGGIE NELSON
Ik deel de fascinatie
voor de kleur blauw.
En voor de kracht van
schoonheid en kunst
als het leven niet mee zit.
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In je eentje met een boekje in
een hoekje… over eenling zijn?
Of de hoop dat er in de zomer
eindelijk nog eens tijd is voor
filosofie in een verstaanbare
taal.
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De keuze van Ilse
Reisverslag van een kat
van ARIKAWA HIRO

De liefdesbrief van
LUCINDA RILEY

V2
van ROBERT HARRIS

Gekozen omdat het over
een kat gaat en zich in
Japan afspeelt.
Was nieuwsgierig naar
de stijl en het verhaal.

Om eens iets te lezen van
de overleden schrijfster met
haar populaire reeks over
de 7 zussen.

Reeds eerder werk van
deze schrijver gelezen en
zijn werken zijn steeds goed
gedocumenteerd.

Thrillerreeks rond
commissaris Liese
Meerhout van
TONY COPPERS

Wildevrouw
van JEROEN OLYSLAEGERS
Zomaar in een opwelling
aangekocht.

Vlaamse schrijver, speelt
zich af in Brussel en
Antwerpen. Goed
gedocumenteerd.

Het geluk van de wolf
VAN PAOLO COGNETTI

De hartslag van Moskou
van JIRI WEIL
Rusland, communisme,
donkere en triestige
periode..... Maakte
mij nieuwsgierig.

Aleksandra
van LISA WEEDA
De actualiteit met Oekraïne
en kwam ter sprake in de
pers.
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De Vaticaanse moorden
van DAVID HEWSON
Thrillerreeks met vaste
ploeg rechercheurs uit
Rome. Voor wie eerder in
Rome was een herbeleven
van de tochten door de
stad en vol beschrijvingen van nog te ontdekken
plaatsen. Ook de Italiaanse
sfeer is aanwezig voor wie
van Italië houdt.

Na het lezen van
“De 8 bergen” en
“ De buitenjongen”, weer
genieten van de prachtige
natuurbeschrijvingen .

De aarde.
Een kleine geschiedenis
van ANDRES H.KNOLL
Een begrijpelijke uiteenzetting over het ontstaan van
onze planeet.

Wil jij ook je favoriete
vakantieboek delen?
Vul dan het formulier in
en geef het af aan de
balie. Wie weet ligt jouw
keuze hier binnenkort bij...
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