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Winstmolen
De hoogste
windmolen van
Europa levert
Rijkman Groenink
veel geld op.
Dankzij royale
subsidies
worden de
molens steeds
hoger.
economie

De Sven-clan,
de mensen achter
de kampioen
en veel meer over
de olympische
spelen in sotsji

ten eerste, sport en vonk

Lifelogging
Je hele leven
in foto’s

Schaamhaar,
het mag weer

vonk

magazine

Hennis vs. Plasterk
Waarom Hennis niet
eerder de waarheid
kon zeggen

ten eerste

T

oen ik T. ontmoette, had hij een studentenbaantje, manager in een klein restaurant in
New York. Hij was uit Milaan naar Amerika gekomen om filmproducent te worden. In Los
Angeles ging hij voor een kleine producent aan de
slag, op zijn visitekaartje stond het woord ‘development’. Geleidelijk aan raakte hij ervan overtuigd dat
de maffia hem wilde vermoorden. Hij verhuisde naar
Lima, waar hij een relatie kreeg met een vrouw die
erotische poppen maakte. Via Spanje en Italië trok-

Advertenties

ken ze naar een Mexicaans eiland omdat het leven
daar bijzonder goedkoop was. Inmiddels hadden ze
ook een zoon.
Deze week zag ik T. in New York. ‘Ik doe niets’, zei
hij, ‘ik maak lange wandelingen, maar ik besef nu dat
de maffia mij niet wil doden. Dat is een voordeel. Alleen ’s avonds als ik mijn sokken uittrek, weet ik soms
niet waarom ik ze ’s ochtends heb aangetrokken.’
Arnon Grunberg

Boekhandel

Kankerbehandeling

Polare mogelijk failliet

Medicijn sneller te koop

Boekenketen Polare is zo goed als
failliet. Het wordt steeds onzekerder of de twintig boekenwinkels
Nederland en acht in België wel
boekwinkels blijven. De kans dat
er modewinkels in komen, wordt
steeds groter. Polare zegt dat de
ondergang van de keten te wijten
is aan de boekenbranche.

Duizenden uitbehandelde kankerpatiënten kunnen nog dit jaar
via een speciale website experimentele medicijnen bemachtigen. De Nederlandse organisatie
MyTomorrows gaat tien à vijftien
geneesmiddelen aanbieden die
pas over zeven tot acht jaar voor
registratie in aanmerking komen.
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