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winnaar Libris literatuurprijs
. In "De goede zoon' trekt Rob van Essen de lezer een omgeving
in die dystopische trekken vertoont en tegelijk angstaanjagend
herkenbaar is. In een wereld waar invoering van het
basisinkomen heeft gezorgd voor lethargie en stijgend
museumbezoek reizen twee mannen af naar het zuiden met
een geheime opdracht. De een kent het echte doel van de reis.
De ander heeft net zijn moeder begraven. Samen gaan ze op
zoek naar verlossing en vergetelheid, bijgestaan door ironische
robots en praatgrage zelfrijdende auto's.
De goede zoon is niet alleen een meeslepend verslag van een
tocht door een labyrint vol vreemde gebeurtenissen, maar ook
een verrassend autobiografische roman over een zoon die de
balans opmaakt na de dood van zijn moeder.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren twee joodse
zussen - Janny en Lien Brilleslijper - een van de grootste
onderduikadressen in Nederland: 't Hooge Nest, een villa in 't
Gooi. Terwijl de laatste joden in Nederland worden opgejaagd
gaat het leven van enkele tientallen onderduikers zo goed en
kwaad als het ging door, pal onder de neus van NSB-buren en
nazikopstukken. Toch wordt het Nest verraden en de familie
Brilleslijper belandt met het laatste transport in Auschwitz,
samen met de familie Frank. 't Hooge Nest is een verhaal over
moed, verraad en menselijkheid in barbaarse tijden, en
brengt een ongekende geschiedenis met kracht tot leven.

In een ver verleden waren ze vriendinnen, totdat het contact van de
ene op de andere dag werd verbroken. Voorgoed. Sindsdien praten
bestsellerauteur Gemma Kastelijn en de anderen niet meer met
elkaar, zien ze elkaar niet meer. Maar dan zet een reeks vreemde
gebeurtenissen de afspraken van vroeger op scherp. De vondst van
een lichaam. Een stem uit het verleden. Iemand stalkt de vrouwen en
ze denken te weten wie het is. Maar dat is niet mogelijk. Dat weten ze
zeker…
De vriendinnen van vroeger worden gedwongen weer contact met
elkaar op te nemen. Op Sardinië, waar Gemma aan haar nieuwe
thriller werkt, komen ze samen om hun gezamenlijke geheim onder
ogen te zien.

Welkom in mama's wereld…
Zoon Peter is vastgegroeid aan zijn iPad, dochter Jane heeft maar één
droom - rijk worden van een carrière als Instagram-influencer –, en
vader is voortdurend op pad voor exotische zakenreisjes.
Mama's huwelijk staat onder druk, haar kinderen trekken zich nergens
wat van aan en het huis wordt een steeds groter schimmelnest. Alleen
Judgy, de trotse en nobele terriër, blijft trouw als altijd.
Mama is bovendien een nieuwe uitdaging aangegaan: werken voor
een hippe, nieuwe techstart-up. Haar angst of ze zich, als
tweeënveertigjarige, met een beetje waardigheid uit een zitzak zal
weten te hijsen is nog niet eens het ergst: op de een of andere manier
heeft ze zich ook nog (per ongeluk) voorgesteld als een single
feestbeest en agendahedonist. En dus niet als iemand die halsoverkop
naar huis moet rennen als de oppas ziek is.
Lukt het mama de schijn op te houden zonder het gezin te laten
vallen? Zal ze daadwerkelijk weg kunnen komen met het dragen van
een hippe trainingsbroek naar haar werk? En, nog belangrijker, zal ze
tijd kunnen vinden om zichzelf te trakteren op een grote gin-tonic?

Tijdens een bezoek aan zijn vroegere woonplaats Burlington in de
staat Ohio, wordt Amos Decker benaderd door een man die hij in
eerste instantie niet herkent. Maar wanneer de man zich aan hem
voorstelt, gaan alle alarmbellen af. Meryl Hawkins was de eerste
persoon die Decker ooit arresteerde voor moord, vele jaren geleden
toen Decker als jonge rechercheur aan het begin van zijn carrière
stond. Het betrof een viervoudige moord – twee mannen en twee
kinderen – en het bewijs was overweldigend: op de plaats van de
misdaad achtergelaten DNA en een vingerafdruk lieten er geen twijfel
over bestaan wie de dader was. Hawkins werd gearresteerd, berecht
en veroordeeld tot levenslang. Nu, twaalf jaar later, vertelt Hawkins
aan Decker dat hij is vrijgelaten omdat hij op sterven ligt. Maar voor
hij sterft, wil hij nog eenmaal duidelijk maken dat de moorden
waarvoor hij is gestraft, nooit door hem zijn gepleegd. Zou Decker
destijds een fout hebben gemaakt? Wanneer hij zich weer verdiept in
de zaak, ontdekt hij dat het bewijsmateriaal dat toen zo overtuigend
leek, misschien toch niet zo zuiver was. Samen met zijn vroegere
partner Mary Lancaster gaat hij op zoek naar de waarheid, maar dat
neemt niet iedereen hem in dank af…

1939. Lisa Becker is 13 als haar moeder een van de laatste felbegeerde
plekken op een Kindertransport weet te bemachtigen. In Londen,
alleen, de taal niet machtig, moet ze zich in een voor haar vreemde
wereld redden. Dat lukt haar wonderwel, met de hulp van haar
pleegouders en vrienden. Maar dan begint de Blitz. Lisa raakt
bewusteloos als een bom vlakbij ontploft, en wanneer ze bijkomt in
het ziekenhuis weet niemand wie ze is – zijzelf ook niet…

.

Als jongste dochter van een afstandelijke moeder en een
vader die zijn kasteel ontvlucht en troost zoekt bij de jacht
en zijn maîtresse, trekt Kitty Deverill naar haar
grootmoeder, bij wie ze de liefde vindt waaraan het thuis
ontbreekt. Het is ook haar grootmoeder die Kitty verhalen
vertelt over vorige generaties Deverills, over de
geschiedenis van het roemruchte kasteel en over het leven
op het ruige, maar lieflijke Ierse platteland. Ondanks het
verschil in afkomst is Bridie, de dochter van de kokkin op
het kasteel, Kitty's dierbaarste vriendin en trouwste
bondgenoot, samen met Celia Deverill, het nichtje uit
Londen dat de zomers steevast in Ierland doorbrengt.
Wanneer door de Eerste Wereldoorlog en de strijd om een
onafhankelijk Ierland de spanning in het land toeneemt,
komt er een einde aan de idyllische jeugdjaren van de drie
meisjes. Hun ooit zo hechte band dreigt verloren te gaan.

