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Mag ik u kussen?
Over de liefde is al veel gezegd en geschreven... Maar nog lang niet
genoeg! Enkele nieuwe uitgaves voor, over en door de liefde.
Misschien een tip voor Valentijn ?

doeboek_

Scan je lief !
Ieder zijn liefde

Geert De Kockere, Uitgeverij
Manteau, 5,95 euro

Hoe zit dat nu met de liefde ?
Wat zijn de soorten en hoe benoem je ze ? Met het tedere,
grappige en speelse boekje Ieder
zijn liefde kun je je eigen liefde of
die van je partner of vriend scannen. Op elke bladzijde vind je een
streepjescode over de liefde, samen met een kort tekstje dat die
liefde omschrijft. Welke liefde is de
jouwe ? Wilde liefde misschien,
waarbij er geen afspraken gemaakt worden omdat je graag
overrompelt en overrompeld
wordt ? Innige liefde waarbij je zo
close bent dat niemand ertussen
kan ? Ieder zijn liefde is een leuk
hebbeding of origineel cadeauboekje als een liefdevol alsjebliefje... Om te zeggen wat je misschien
niet zo makkelijk gezegd krijgt of
om te tonen wat soms niet te ver•
woorden is... (TH)

heeft zijn moment en zijn hoofdrolspelers. Het boek De Kus haalt
er de meest spraakmakende,
memorabele en beroemde kussen aller tijden uit. Stuk voor stuk
zijn het unieke momenten uit de
film of tv-wereld, literatuur, muziek, kunst en ja hoor, ook het
echte leven. Meer dan 150 romantische, memorabele en beruchte zoenen in totaal. Van Madonna’s legendarische tongzoen
met Britney Spears tot de langverwachte eerste kus van Rachel
en Ross in Friends : dit boek doet
elke romanticus zwijmelen… Of
herinner je je Humphrey Bogart
en Ingrid Bergman nog die een
van de meest dierbare kussen beleefden uit de filmgeschiedenis in
Casablanca ? De film had op één
vlak zeker ongelijk : a kiss is never
just a kiss. Het boek heeft ook een
aantrekkelijke lay-out met gouden cover en glossy rode lippen
•
erop afgebeeld. (TH)

A kiss is never
’just’ a kiss…
De Kus

Birgit Krols, Tectum uitgeverij,
19,95 euro

Eerste kussen, gestolen kussen, afscheidszoenen, moederlijke kusjes,
kussen van verraad,... Elke kus

ons allemaal ook een donker
kantje naar boven... In Lang leve
de liefde zoekt Marte Kaan een
antwoord op het waarom.
Waarom is verliefdheid behalve
mooi toch vooral ook vreselijk ?
Hoe komt het dat gevoelens van
lust zo eenzaam maken ? Waarom kun je in een relatie door
grenzeloos obsessieve jaloezie
verteerd worden ? Kortom,
waarom doet iets moois als liefde
zoveel pijn ? Ze gaat te rade bij literatuur en film, filosofie, psychologie en neurologie, maar ze vindt
haar antwoorden ook in het leven van alledag. Kaan vergeet
trouwens ook zichzelf niet : ze
schrijft over haar eigen liefdesverdriet en jaloezie, over de allesverstikkende verveling in een relatie
en over de dunne grens tussen
liefde en haat. Ze beschrijft prachtig hoe het verlangen naar een
mooie liefde grote destructieve
krachten kan losmaken. (TH) •

F

show ging van start in maart
2009 en is inmiddels aan zijn derde seizoen toe. Bart Peeters weet
intussen dus wel al wat af van
zoenen en verleiden. Waarom
dus geen handboek uitbrengen ?
Mag ik u kussen – het handboek
is het ideale valentijnsgeschenk.
De twee eerste seizoenen van het
succesvolle VRT-programma alleen al, hebben talloze hilarische,
verrassende en diepzinnige quotes, grappen en wijsheden opgeleverd uit de mond van de deelnemers. Philippe Geubels, Dimitri
Leue, Adriaan Van den Hoof,
Pieter Embrechts, Tom Waes en
zoveel anderen. In dit handboek
lees je de beste momenten nog
een keer na. De kunst der verleiding zoals je ze nog nooit las ! (TH)
•

handboek_

psychologie_
Verliefd zijn is mooi...
of toch niet ?
Lang leve de liefde

Marte Kaan, uitgeverij Ambo,
10 euro

poëzie_
De vurigste
liefdesbrieven
MMMM zei zij

fotoboek_

hier tot in China, van zoetgevooisd tot vuilgebekt, van zinnenstrelend tot zinnenbeukend. Hier
wordt gepaard, gekruist,
omarmd, in een kwatrijn, een
sonnet of gewoon op een mat of
in bed ! Spelen en overspelen,
daar draait het allemaal om in
•
de liefde... (TH)
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Koen Stassijns en
Ivo Van Strijtem, Uitgeverij
Lannoo, 14,95 euro

In tijden van Twitter en Facebook is het bijlange zo ‘ouderwets’ niet meer om iemands hart
proberen te veroveren op aloude
wijze : op papier ! Inspiratie vind
je alvast in ‘MMMM zei zij’. Twee
experts ter zake bundelen erotiek
en poëzie van vroeger tot nu, van

Slapeloze nachten, zenuwslopende afspraakjes, urenlang zoeken
om de juiste woorden neer te
pennen,… We doen onszelf heel
wat aan in naam van de liefde.
Het is moeilijk om het toe te geven, maar verliefdheid brengt bij

Het verleidingsspel
van Bart Peeters
Mag ik u kussen ? – Het handboek

Borgerhoff & Lamberigts,
17,95 euro

Drie mannen, één vrouw. De
mannelijke kandidaten moeten
elk om beurt de vrouw met romantiek, poëzie, intelligentie en
improvisatie proberen te verleiden. Op het einde van de verleidingsshow mag diegene die de
vrouw het meest weet te charmeren de vrouw kussen, en zichzelf de winnaar van de avond
noemen. Niet de slimste mens ter
wereld, maar toch in elk geval de
hoffelijkste… Dat is het concept
van Mag ik u kussen ?, het tvprogramma op Canvas, gepresenteerd door Bart Peeters. De
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