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ETA - Estimated Time of Arrest
(Delphine Pontvieux/Miss Nyet Publishing)

Het is een cliché maar de 21-jarige Lorenzo, hoofdpersoon in het boek 
van Delphine Pontvieux (zie Up 64), is echt een geval van op de verkeerde 
tijd op de verkeerde plaats. En helaas wordt hij daardoor verdacht van een 
aanslag op een Spaans politiebureau, gepleegd door de Baskische afschei-
dingsbeweging ETA. Hij vlucht het land uit en duikt onder.
Twee jaar later is Lorenzo terug bij de Spaans-Franse grens. Een jeugd-
vriend heeft hem gevraagd onder te duiken bij een groep Franse milieu-
activisten. Helaas gaat het een en ander fout en blijkt Lorenzo ongewild 
alsnog betrokken bij een terroristische actie van de ETA. Samen met zijn 
jonge vriendin Faustine vlucht hij de bergen in op de vlucht voor de Franse 
en Spaanse politie.
Delphine Pontvieux, ooit medewerker bij Epitaph Europa en nu mevrouw 
Victory, heeft haar roots in de Spaanse en Franse punkscene. Ook kent ze 
de Baskische omgeving. Deze kennis gebruikt ze om van ‘ETA’ een span-
nend, realistisch verhaal te maken. Het boek leest heerlijk weg en vergt 
geen achtergrondkennis van het conflict tussen de ETA en de Spaanse 
regering. 
Pontvieux levert een sterk debuut af en bewijst dat ze zeker kan schrijven. 
Het boek is alleen Engelstalig verschenen, maar toegankelijk geschreven 
en een aanrader.
ISBN 978-09-8421-760-1
Arold Roestenburg. 

Zon- En Feestdagen
(Renée de Vin/Free Musketeers)

Pieternele is een onzeker en naïef meisje dat begin jaren tachtig als zeven-
tienjarige thuisloos wordt door de plotselinge vermissing van haar moeder. 
Langzaam maar zeker komt ze via opvanghuizen, hasjmarsen, vreemde 
vrienden en slechte seks in de alto-scene van Tilburg terecht. Daar voelt ze 
zich redelijk thuis. Totdat ze bedreigende brieven krijgt.
Renée de Vin schetst met haar debuutroman een aardig beeld van de jaren 
tachtig en de alternatieve scene in het Brabantse. Veel herkenningspunten 
voor mensen uit de omgeving van Eindhoven en Tilburg. De schrijfstijl 
van De Vin is makkelijk leesbaar, soms wat chaotisch, maar dat hoort 
misschien ook wel bij het boek. De Vin werkte eerder voor onder meer het 
muzikantenmagazine Pop ‘n’ Cast, Opscene, FRET en het Eindhovens 
Dagblad.
ISBN 978-90-484-0936-5

BoekenTips van Marc Eppo 
voor maart:

Comics
1. ‘Walking Dead 70’
Robert Kirkman (Image)
2. ‘Doomwar 1’  
Jonathan Maberry (Marvel)
3. ’28 Days Later 7’
Michael Alan Nelson  (Boom! Studios)
4. ‘Northlanders 25’
Brian Wood (DC Vertigo)
5. ‘Captain Swing 1’
Warren Ellis (Avatar)
 

Graphic Novels
1. ‘Kick-Ass HC’    
Mark Millar (Marvel)
2. ‘Ignition City Volume 1’   
Warren Ellis (Avatar)
3. ‘Star Wars Legacy Volume 8’  
John Ostrander (Dark Horse)
4. ‘Madame Xanadu Volume 2’  
Matt Wagner (DC Vertigo)
5. ‘Astounding Wolf Man Volume 3’ 
Robert Kirkman (Image)
 

Manga
1. ‘Negima Volume 25’   
Ken Akamatsu (Del Rey)
2. ‘Kurosagi Corpse Delivery Service 
Volume 10’
Eiji Otsuka (Dark Horse)
3. ‘Little Butterfly Omnibus’   
Hinako Takanaga (DMP)
4. ‘Biomega Volume 1’   
Tsutomo Nihei (Viz)
5. ‘Soul Eater Volume 2’   
Atsushi Ohkubo (Yen Press)

Precious
(Sapphire/House Of Knowledge)

‘Push’, de debuutroman van Sapphire (Ramona Lofton), verschijnt al in 1996 en verkoopt sindsdien 
goed. Pas als het boek verfilmd wordt en Oprah Winfrey zich ermee gaat bemoeien wordt het een mega-
hit (‘Precious’ getiteld omdat er eerder een actiefilm met de naam ‘Push’ verscheen). 
‘Precious’ vertelt het verhaal van Claireese Precious Jones, een zwart meisje uit Harlem dat op haar zes-
tiende voor de tweede keer zwanger is van haar vader. Haar eerste kind, dat zij kreeg toen zij twaalf was, 
heeft het downsyndroom en leeft bij Precious’ grootmoeder. Naast het feit dat Precious bijna dagelijks 
seksueel misbruikt wordt door haar vader, wordt zij ook geestelijk en lichamelijk mishandeld. 
Precious kan niet lezen en schrijven. Daarom zit zij op haar zestiende nog op de basisschool. Als ze van 
school wordt gestuurd omdat ze zwanger is, 
komt Precious terecht op een alternatieve 
school waar lerares Miss Rain haar beetje 
bij beetje leert lezen en voor zichzelf op te 
komen. Als ze eenmaal bevallen is en bij 
haar moeder weg is, lijkt het leven van de 
puber op orde te komen. Tot haar moeder 
met een vreselijke mededeling komt. 
Een ongelooflijk meeslepend verhaal dat 
laat zien waar armoede en ongschooldheid 
toe kunnen leiden. Sapphire schrijft, in de 
taal die Precious spreekt, een dramatisch 
verhaal over een deel van Amerika dat wij 
niet kennen. Dit is zo’n boek dat je in één 
keer uitleest.
ISBN 978-90-8510-851-1
Serge van Uden

Uit de film ‘Precious’
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