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Uitnodiging 
 

 

Uitgeverij Ellessy en Boekhandel Stumpel 

nodigen u met veel genoegen uit voor de boekpresentatie van de 

zinderende thriller 

 

Verleden tijd 
van Melissa Skaye 

Verleden tijd is het derde deel in de VT-reeks 

 

U bent van harte welkom op donderdag 20 oktober 2016 vanaf 

19:00 uur bij Boekhandel Stumpel op het Grote Noord 81 te Hoorn. 

 

De presentatie begint om 19:30 uur. Hierna bieden wij u gelegenheid 

om onder het genot van een hapje en drankje het boek aan te schaffen, 

en desgewenst door Melissa Skaye te laten signeren. 

 

Gelegenheid tot parkeren vindt u op de Noorderveemarkt en de Vale 

Hen. Het tarief hiervoor is €1,40 per uur, tot een maximum van €7,00. 

Donderdagavond is een koopavond in Hoorn. In verband met drukte 

raden wij u aan op tijd een plekje voor uw auto te zoeken. 
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Over Virtuele tango: 

'Virtuele tango is een vrouwenthriller van formaat!  De personages 

zijn levensecht! De ontknoping volgt op de laatste pagina’s. 

Daartussen zit een verhaal dat je haren ten berge doet rijzen. - 

Elke Beckers, Vlaamse Bibliotheken.  

Over Verboden tranen: 

'Verboden tranen is onderhoudend, mysterieus en intrigerend. 

Prettig lezen, plot vol wendingen die qua logica steek houden en 

psychologisch goed onderbouwd! - Crimezone.nl  

'Mocht iemand nog beweren dat een tweede boek doorgaans van 

iets mindere kwaliteit is dan een goed debuut, Melissa Skaye 

bewijst met ‘Verboden tranen’ juist het tegendeel.' - Cees van 

Rhienen, Hebban.nl 

‘Een ijzersterk verhaal!’ –Linda Jansma, thriller-auteur. 

'Verboden tranen wordt vlot verteld in een spannend verhaal met 

aansprekende hoofdpersonen. Bloedstollende ontknoping!' – Biblion 



 3 

Verleden tijd: 
 
In het derde deel van de VT-reeks krijgen Sanne Philips en Luca Borra, 

rechercheurs bij de politie Hoorn, te maken met twee moordzaken. Hun onderzoek 

leidt tot zaken uit het verleden die nooit eerder zijn opgelost. Sanne en Luca 

denken dat ze alles al eens hebben meegemaakt, maar niets is minder waar. 

Ondertussen kan Sanne haar verleden niet meer verdringen. 

Een jonge vrouw heeft te maken met getreiter en dreiging, waardoor ze zich 

genoodzaakt ziet contact met de recherche op te nemen. Met alle gevolgen van 

dien. 

 

 

Melissa Skaye (1972) is auteur van de thriller Virtuele tango, Verboden tranen en van de 

fantasyreeks Jeremy Jago. Ze heeft in diverse bundels korte thrillerverhalen gepubliceerd. 

Verleden tijd is het derde deel in de VT-reeks. Melissa woont samen met haar man en twee 

kinderen in Hoorn. www.melissaskaye.nl 

http://www.melissaskaye.nl  

Uitgeverij Ellessy  

http://www.ellessy.nl 
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Hoorn, Boekhandel Stumpel, vestiging Grote Noord 

Grote Noord 81-83 

1621 KG Hoorn 

Tel: 0229-212670 

E-mail: boekengn@stumpel.nl 

http://www.stumpel.nl/winkels/hoorn-grote-noord 

 

 

Kaart: 

 

 


