LEZEN
Finse midlifecrisis

KIJKEN
1

ROMAN 1 In een stijlvol appartement in Helsinki
wonen Max Paul en zijn vrouw Katriina. Hij is bijna
zestig, de dochters zijn volwassen en er zijn geen
(geld)zorgen. Ze leiden kortom een welvarend
Scandinavisch leven. Maar Max’ carrière als een in
seks gespecialiseerde socioloog zit al jaren in het
slop. Als een oud-studente hem komt interviewen,
lijkt niets meer zeker. Familie, Philip Teir, € 19,99 (Anthos).

3

2

Spookhuis

THRILLER 2 Schrijver David Binder verhuist met
zijn gezin tijdelijk naar Tennessee om daar rustig
een oud spookverhaal te bewerken. Van rust is
echter geen sprake, want het krakende huis lijkt
zich tegen hen te keren. Het gezin kan maar tot één
conclusie komen: het huis is bezeten. En levensgevaarlijk. Zusje dood, William Gay, € 17,50 (Q).

Tijd voor rituelen

productie: heleen spanjaard (lezen) en liselotte idema (kijken).

NON-FICTIE 3 Juist in deze tijd van het jaar is het
plezierig geschreven boek Nieuwe rituelen van
predikant Annegien Ochtman-de Boer meer dan
welkom. Annegien heeft haar eigen rituelenbureau
en schrijft aan de hand van tot de verbeelding
sprekende ervaringsverhalen over oude en nieuwe,
maar altijd inspirerende rituelen om vorm te geven
aan geboorte, huwelijk, scheiding en afscheid. Ook
mooi om cadeau te doen, dit boek. € 19,95 (Spirito).

Winnen!

We geven 10 exemplaren
weg van Nieuwe
rituelen van Annegien
Ochtman-de Boer.
Kans maken? Ga dan vóór
10 januari 2016 naar
www.margriet.nl/mailenwin.
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Nick & Simon dromen door

TV 1 In alweer het vijfde seizoen van Nick & Simon: the dream
vertrekken de twee Volendamse zangers weer richting Amerika.
In Los Angeles en Las Vegas verzorgen ze bijzondere optredens
en ontmoeten lokale, muzikale grootheden. Vriend Kees Tol is
mee als manager tijdens deze muzikale reis door een vaak
indrukwekkend mooi landschap. 23 december om 20.30 uur op NPO 3.

Penoza zonder pauze

DVD 2 Voor wie de serie niet op tv heeft gevolgd of alle afleveringen nog eens achter elkaar wil zien: seizoen vier van Penoza is uit
op dvd. Overleeft Carmen de aanslag aan het eind van seizoen
drie? Wat zijn de Mexicanen van plan? In de tussentijd hijgt officier
Justine de Heer Carmen in de nek en lijkt zoon Boris steeds
verder van haar af te drijven. Penoza IV, vanaf 15 december op dvd.

Vrouwenliefde in de fifties

FILM 3 Als Therese (Rooney Mara) en Carol (Cate Blanchett)
elkaar begin jaren zestig ontmoeten in New York, slaat de vonk
over. Carol zit gevangen in een mislukt huwelijk, Therese werkt in
een warenhuis en droomt van een ander, meeslepend leven. Als
de verhouding van de twee vrouwen aan het licht komt, besluit
Carols man wraak te nemen. Carol, vanaf 17 december in de bioscoop.

