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Nieuw!
Nieuw!
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Misdaadroman

ISBN 978-90-8660-400-5
Prijs: €17,95
Verschijnt april 2020

De gepensioneerde huisarts Ryan Banks gaat op
zoek naar de waarheid omtrent zijn veertig jaar
geleden verdwenen en nooit teruggevonden
zwager Sietse Hoeksema. Waar hij denkt in alle
rust de verdwijning te kunnen heronderzoeken,
wordt hij meegesleurd in een maalstroom van
bizarre gebeurtenissen. Tijdens zijn verblijf in het
idyllische Noord Groningse landschap, ontmoet
hij de journaliste Sophie Kistenmaker, die op haar
beurt verwikkelt raakt in een onderzoek naar de
in de tweede wereldoorlog collaborerende staalfabrikant Frédéric Rousseau. Gaandeweg lijken
beide onderzoeken verband met elkaar te houden. Welke rol speelde een vermeende maîtresse
van de foute staalfabrikant in deze geschiedenis?
En wat is daarin het verband met de verdwenen
Sietse Hoeksema? Om die vragen beantwoord
te krijgen, raken Ryan en Sophie tot elkaar veroordeeld. Samen zetten ze het onderzoek voort
en komen achter een waarheid die anders is
dan ze ooit konden vermoeden…

De pers over eerder verschenen boeken van
Gerard Nanne:
Mama slaapt: “Mooie thriller met ijzersterk
taalgebruik. Nanne kan zich in “Mama slaapt”
meten met de beste Nederlandse en Vlaamse
thrillerauteurs.”
(Charles Kuijpers van leesclub De Perfecte Buren,
4 sterren)
Op zoek naar Dawid: “Een boeiend en vlot vertelde misdaadroman met een goed uitgewerkte
intrige” (Biblion)
Vergelding: “Vakwerk!” (VN Detective en Thrillergids 3 sterren)
Nanne bezit de capaciteiten om een verhaal in
de juiste en passende sfeer neer te zetten.
(Cees van Rhienen
voor Thrillzone 4
sterren)
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CHRISTON
ADAM

ISBN 978-90-8660-401-2
Prijs: €19,95
Verschijnt maart 2020

Op een avond dat Ajax in de halve finale
staat van de Champions League wordt Adam
gerekruteerd door XXX (Triginta), een eeuwenoud geheim genootschap.Zij komen ’s
avonds bijeen in een verborgen vertrek in
de Oudemanhuispoort waar Adam overdag
rechten studeert. Hij is geïntrigeerd door dit
oude genootschap en vooral door Camiel van
Boetzelaer, de mysterieuze en eloquente preses
van het gezelschap. De status quo van zijn leven
bevalt Adam allerminst dus grijpt hij dit avontuur met beide handen aan. Diep van binnen
hoopt hij via het genootschap ook eindelijk eens
indruk te kunnen maken op zijn adoptievader.
Hij weet dat zijn biologische ouders uit Marokko
komen maar meer is er niet over hen bekend. Er
volgt een warrige tijd voor Adam. De ontgroening en extravagante avonden van XXX, zijn
leven met zijn Gooische vrienden in het studentenhuis en zijn vrijzinnige vriendin Tatum vragen
allemaal zijn aandacht. In deze hectiek start voor
Adam een zoektocht naar de ware motieven van
het genootschap,waarbij onderweg zijn eigen
identiteit ook in ander licht komt te staan.

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!

MARTYN VAN BEEK
SALOMONSOORDEEL

Literaire
coming-ofage thriller

ISBN 978-90-8660-402-9
Prijs: €19,95
Verschijnt mei 2020

Een kort moment van onoplettendheid verandert het leven van Sanne en David Soesterberg
voorgoed. Hun anderhalf jaar oude dochter
Marit verdwijnt tijdens een dagje strand en blijft
spoorloos. Vijf jaar later zitten beiden emotioneel
uitgeput aan de rand van de afgrond en besluiten ze hun laatste troef in te zetten: ze werken
mee aan een tv- uitzending van misdaadjournalist Eric de Winter. Er komen honderden nieuwe
tips binnen, waarvan enkelen leiden naar een
klooster in Wallonië. De zoektocht brengt ze
uiteindelijk naar het dorpje Vielsalm in Franstalig
België. Alles wijst erop dat de zevenjarige
geadopteerde dochter van het gezin Phillipart
eigenlijk Marit Soesterberg is. Dat is het begin
van een enorm getouwtrek tussen Nederlandse
en Belgische autoriteiten om de waarheid boven
tafel te krijgen. Als het uiteindelijk allemaal te
lang duurt is het Sanne Soesterberg die haar
geduld verliest. Ze neemt het heft in eigen handen en gaat de confrontatie aan met de familie
Phillipart.

Tijdens zijn carrière als songwriter schreef
Christon al meer dan 400 liedjes voor zichzelf
en anderen. Zo’n liedje telt veel minder woorden.Om zich te kunnen bevrijden van deze
beperking vond hij het tijd worden om zijn
verhalen in een andere kunstvorm te gieten.Dit
vond zijn weg in de vorm van deze comingof-age-thriller Adam.Christon werd o.a. bekend
met zijn band Rigby, waar ze als huisband van
De Wereld Draait Door elke maand acte
de présence gaven en jarenlang op diverse
podia in Nederland stonden. Tegenwoordig is
hij werkzaam als componist voor internationale artiesten als Aloe Blacc, J Alvarez en
LVNDSCAPE maar ook voor Nederlandse
zangers als Tino Martin, Boudewijn de
Groot en Ronnie Flex.

Martyn van Beek (1975) woont in Waalwijk
en schreef enkele goed ontvangen thrillers.
Zijn speciaal voor audio geschreven serie Tweede
Kans won in 2017 de Hebban Award voor
Beste Luisterboek.

De auteur heeft een bijbehorende soundtrack van 4 uur gecomponeerd die dient
als achtergrondmuziek om de leeservaring
te verrijken. De Spotify-codes worden in het
boek vermeld.
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Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!
Thriller

De pers over Strijders van Ta’ab:
“De vaart houdt Van Beek er in, de spanningsboog staat strak, het verhaal is vlot geschreven.”
(Boekblad)
De pers over De visser van Hoi An:
“...een voortreffelijk uitgevoerde research waardoor hij een geloofwaardig maar tegelijk spijkerhard verhaal heeft kunnen produceren…Een
goed bedacht en opgezet verhaal, waarin spanning en educatie voortdurend wedijveren voor
de eerste plaats”.
(Cees van Rhienen voor Hebban, 3 sterren)
De pers over Het verraad van Bali:
“Een thriller vol actie, geïnspireerd door werkelijke gebeurtenissen.. Een debuutroman met
spannende momenten…”
(A.C.Bolman-Bloem voor Biblion)
Anderen over Engel zonder vleugels:
“Martyn verstaat als geen
ander het talent om unieke, spannende en boeiende verhalen te bedenken”
– Sol Bouzamour, auteur
van ‘Narcissus’
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ANGELIQUE VAN
DONGEN
ROZE PANIEK

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!
Liefdesroman

ISBN 978-90-8660-403-6
Prijs: €16,95
Verschijnt mei 2020

De 37-jarige Floor ziet haar relatie met Lucas,
in Florence mislukken en keert terug naar
Amsterdam. Ze neemt de tijd om uit te zoeken
wat ze nu verder met haar leven wil.
Als er een klein pand vrij komt, ontstaat het idee
om een eigen zaak te beginnen met het maken
en verkopen van allerlei soorten soep. Hiermee
gaat Floor een nieuwe uitdaging aan en al snel
loopt haar zaak als een trein. Gelukkig en tevreden zoals alles loopt, stapt de 43-jarige Thom
haar leven binnen. Het is liefde op het eerste
gezicht. Thom is vader van zoon Tuur, die vier
jaar is en om de week bij hem woont. Al snel
zijn ze niet meer weg te denken uit Floors leven
en willen ze samen verder. Als Floor na een jaar
per ongeluk zwanger raakt, is dit het mooiste
cadeau in haar leven en verheugd ze zich op het
moederschap.
Na een aantal maanden zwangerschap, wordt er
bij Floor een levensbedreigende ziekte geconstateerd. Hierdoor verdwijnt de roze wolk waar
ze op zat als sneeuw voor de zon en slaat de
paniek toe. Een periode vol onzekerheden en
angst breekt aan. Wat voor keuzes moet Floor
maken, kan ze dit overleven en hoe zit het met
de baby? Is haar prille relatie bestand tegen
deze forse tegenslag?

De pers over Geraakt:
“Een aangrijpend en tevens hartverscheurende
roman. Hartverscheurend. Een prachtig, aangrijpend verhaal.”
(Boekenbijlage)
De pers over Rozenlaan 10:
“Wat een prachtige feelgood roman is dit…echt
een aanrader… een goed, opgezet verhaal
waarbij de personages krachtig zijn uitgewerkt.
(Antoinette van Steeg voor OnlyByMe)
De pers over Voor altijd:
“Vlot geschreven, heerlijk romantische feelgoodroman met goed uitgewerkte karakters.
Herkenbaar voor wie een burn-out heeft
meegemaakt. .. luchtige en vlotte schrijfstijl… “
(Petra Schotman voor Biblion)

VERGEET HET MAAR
ISBN 978-90-8660-404-3
Prijs: €16,95
Verschijnt april 2020
Jill leeft een teruggetrokken leventje als receptioniste en manusje van alles in het slechtlopende
hotel van haar oom. Als de grote keten Silver
Spoon het in het centrum van Amsterdam gelegen hotel wil overnemen, komt Jills leven op zijn
kop te staan. Opeens is ze haar veilige bestaan
helemaal kwijt.
Bovendien wordt ze geconfronteerd met Daniël,
één van de jongens die haar vroeger pestte. Nu
heeft hij een hoge functie binnen Silver Spoon
en is hij vast van plan van het hotel, waar Jill
werkt, een succes te maken. Langzaam maar
zeker komt ze in het reine met haar verleden en
ontwikkelt ze gevoelens voor Daniël. Maar kan
ze hem ooit vergeven wat hij haar heeft aangedaan?
Daniël werkt sinds jaar en dag in de hotelketen
Silver Spoon, eigendom van zijn schoonvader
Carel, die hem een carrière heeft aangeboden.
Maar steeds meer heeft Daniël het gevoel dat
hij gevangen zit in een leven dat hij niet wil. Als
hij een slechtlopend hotel in Amsterdam overneemt ontmoet hij Jill op wie hij smoorverliefd
wordt. Pas veel later beseft hij dat ze klasgenoten zijn geweest. Jills verwijten over zijn gedrag
in het verleden komen hard aan. Hun gezamenlijk verleden staat een gezamenlijke toekomst in
de weg. Is Daniël in staat zich los te wurmen uit
zijn huidige leven en belangrijker nog: kan Jill
ooit vergeten wat hij heeft gedaan?
Anne West (1974) debuteerde in 2004 met
haar fantasy-jeugdserie ‘De Macht van het
Zwaard’. Met het eerste deel, ‘De Aardmagiër’
won zij de debuutprijs van de Jonge
Jury. Inmiddels heeft zij diverse jeugdboeken en meerdere feelgood-romans op haar
naam staan. Anne West is naast auteur ook
tekstschrijver en praktijkopleider in de ouderenzorg.

Angelique van Dongen (1970) en woonachtig in
Oosterhout (NB) is werkzaam als verpleegkundige in ambulant werk.
‘Geraakt’ en ‘Rozenlaan 10” werden genomineerd voor de Valentijnprijs, de prijs

ANNE WEST
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Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!
Feelgoodroman

De pers over De Stadstuin:
“Je waant je midden in de Stadstuin van de
zussen en je kunt de aardbeien bijna ruiken.”
(Chicklit.nl)
“Een heerlijke feelgoodroman die werkelijk alle
elementen van een goed boek bevat.”
( Lisanne Ortsen voor Biblion)
De pers over Britt:
“Het is mooi om te zien dat West aandacht
schenkt aan problematiek,die het huidige tijdsbeeld typeert zoals alleenstaand ouderschap,
traumaverwerking en ouderenmishandeling.
De fijne schrijfstijl …maken Britt prettig leesbaar
en bijzonder...” (Sanne de Graaf voor Hebban)
De pers over Maud:
“West beschrijft op natuurlijke en beeldende
wijze zowel de personages als het decor waarin
het verhaal zich afspeelt.” (Sanne de Graaf voor
Hebban)
De pers over De Aardmagiër:
“Het enthousiasme
springt van elke
bladzijde af. ‘De
Aardmagiër’ is vergelijkbaar met Harry
Potter.” (Holland SF)
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MARIJKE VAN DEN
ELSEN
LEKKER GEVAARLIJK
ISBN 978-90-8660-405-0
Prijs: €17,95
Verschijnt maart 2020
Wanneer Erik aan Kim toegeeft dat hij alleen
maar met haar wil trouwen vanwege hun zoon
Max verbreekt ze de relatie. Tijd om te rouwen
heeft ze niet want ze is nog steeds het doelwit
van Gerard, een meedogenloze man die aan
het hoofd staat van een criminele organisatie.
Alleen Raoul kan haar veiligheid garanderen.
Hij was in het verleden een goede vriend, maar
ook niet meer dan dat, toch?
De liefde tussen Vivian en Daniël bekoelt
wanneer Vivian merkt dat Daniël haar niet
voor honderd procent vertrouwt. Bovendien
moet ze haar plekje naast hem delen met het
‘vriendenclubje’ dat zichzelf ridders noemt en
waar haar broers ook deel van uitmaken. Vivian
is hierdoor op jonge leeftijd gescheiden van
haar broers en haar vader en no way dat ze
zich opnieuw naar een tweede plaats laat verbannen.De vriendschap tussen Kim en Fieke
komt onder druk te staan wanneer Jolanda,
een oude vriendin van Kim en de aartsvijand
van Fieke en Gerards dochter, opduikt. Kim
kan zich niet voorstellen dat Jolanda gevaarlijk
is, maar Fieke is ervan overtuigd dat Jolanda
alleen maar doet alsof ze is veranderd.
Wanneer het verleden hen bedreigt laten ze
zien dat ze niet alleen stoer en sexy, maar ook
heel erg gevaarlijk zijn.
Marijke van den Elsen (1975) is geboren in
Boekel (Nbr). Ze heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente.
Marijke is getrouwd en heeft drie kinderen.
Momenteel woont ze met haar gezin in de
Verenigde Staten. In 2019 was haar boek
Lekker Fout genomineerd voor de Valentijnprijs, de prijs voor het beste romantische
boek . ‘Lekker gevaarlijk’ is een zelfstandig te
lezen vervolg op: ‘Vamp on heels’,‘ Vamp in
love’ en ‘Lekker fout’ en ‘Lekker stoer’.

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!

MARJON STROET
BIJ TWIJFEL
RECHTDOOR

Feelgoodroman

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!

Feelgoodroman

ISBN 978-90-8660-407-4
Prijs: €16,95
Verschijnt juni 2020

De pers over Vamp on Heels:
“Alles klopt gewoon, het verhaal loopt lekker en
met vaart en als lezer wil je maar een ding; doorlezen totdat het boek uit is! En als je het verhaal
dan gelezen hebt, wil je eigenlijk nog meer lezen,
weten hoe het afloopt met de personen uit het
verhaal .” (The Book Girl)
De pers over Vamp in Love:
“Niet een typische chicklit, het is meer een chicklit
met een vleugje actie en misdaad. Ik vond het
ontzettend spannend en echt een geweldig
boek. Marijke van den Elsen weet hele leuke
plottwists te bedenken. Het zorgde ervoor dat
ik het boek niet weg kon leggen…”(Reviews &
Roses)
De pers over Lekker fout:
“Met humor, romantiek en spanning heeft de
schrijfster een pittige feelgoodroman neergezet...
De dialogen zijn snel en realistisch.. een heerlijk
en vlot verlopend verhaal... Een originele roman
vol spanning en actie,
vriendschap, liefde en
onverwachte wendingen”. (Marieke Scheers
voor Hebban)
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Als Leila de voordeur achter zich dichttrekt, geeft
ze heel wat meer op dan ze beseft. Doordat ze
voor haar gevoel een streep in het zand trekt
heeft ze geen baan en geen relatie meer. Op
haar ouders kan ze niet terugvallen en met haar
zus ligt het al even gecompliceerd.
Omdat nee zeggen niet in haar aard ligt, accepteert ze het aanbod van Annelies, een vriendin
van haar moeder. Een tijdje op het huis passen
in België, wat is daar nu moeilijk aan?
Het huis is niet wat ze verwacht en ‘een tijdje’
blijkt bij Annelies een zeer rekbaar begrip te zijn.
Via de aannemer en vreemde bouwvakkers ontmoet ze Kobe. Leila weet het meteen: dit is hem!
Kobe doet wat klusjes, maar eigenlijk wil hij
sociaal ondernemer zijn. Hij heeft een goed plan,
maar de uitwerking kan nog wat hulp gebruiken.
Voordat ze het weet werkt Leila mee aan zijn
droom. Al gauw zijn ze dag en nacht bij elkaar
en kunnen ze niet meer zonder elkaar.
Maar wat verbergt Kobe? En vertelt hij wel altijd
de waarheid?

De pers over Parklaan 40:
‘Het verhaal…blijft spannend tot de laatste punt.
Tessa Putman beschrijft op een kleurrijke manier
de herinneringen van Laura. Ze neemt de lezer
mee naar het verleden en zet op een indringende manier de gevoelens op papier. Een sterk
debuut van deze auteur.’
(Jose Vriens-auteur- op Hebban 4 sterren)

Marjon Stroet (1971) schreef op school graag
opstellen. Haar korte verhalen vonden hun weg
op het internet. Door bemoedigende woorden van haar lezers bleef ze haar talent verder
ontwikkelen. Onder een pseudoniem schreef
ze diverse tijdschriftromans. Eerder verscheen
onder haar pseudoniem Tess Putman haar
roman: Parklaan 40. In 2016 verscheen haar familieroman Niet voor niets.
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JELLIE BOUWSTRA
HARTSVRIENDIN
GEZOCHT

ISBN 978-90-8660-408-1
Prijs: €16,95
Verschijnt april 2020

Wat nu als je een -meer slim dan goed voor je
is- type bent dat naar Utrecht is verhuisd voor
haar werk als lab analist, nog nooit een beste
vriendin heeft gehad, niet goed tussen haar
collega’s past en hardop tegen haar kat praat?
Juist; dan scheur je de advertentie van bestevriendin-gezocht.nl uit het tijdschrift dat in de
wachtkamer van de tandarts ligt.

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!
Feelgoodroman/
Romcom

Jellie Bouwstra (Apeldoorn, 1979) woonde tot
haar 20e jaar in Vaassen en woont nu de laatste
12 jaar in Bennekom. Hartsvriendin gezocht is
haar (feelgood)romandebuut, dat we ook kunnen omschrijven als een romcom (romantic
comedy).

In haar zoektocht naar een vriendin belandt
Iris in situaties die ze op haar eigen wijze het
hoofd biedt. Lukt het haar om een beste vriendin te vinden, of raakt ze afgeleid door Mike,
de broer van haar date Gaby, die ontzettend
aantrekkelijk -maar oh zo vervelend- is? Of door
Wouter; de man die haar opfleurt wanneer een
date niet komt opdagen?

ANGELA STEGEMAN
PUMPS, PILLEN &
POPCORN

ISBN 978-90-8660-409-8
Prijs: €16,95
Verschijnt mei 2020

Bijna dertiger Emma is over het algemeen best
tevreden met haar leven. Ze heeft het naar haar
zin op haar werk, heeft een knappe – tijdelijke
- werkgever, leuke collega’s en is erg toegewijd
aan haar patiënten. Aan het einde van een lange
werkdag vind ze het heerlijk om naar een goede
feelgood-film te kijken, maar meestal pas nadat
ze haar work-out heeft gedaan. Dat laatste doet
ze samen met haar personal trainer Bart, die
volgens haar tweelingzus Isabel een oogje op
Emma heeft.
Ondanks de afspraak met zichzelf, dat ze voorlopig even genoeg heeft van mannen, kan ze er
eentje niet uit haar hoofd zetten: Pim, de broer
van haar nieuwe beste vriendin Nina. Probleem
is alleen dat hij dus op mannen valt. Denkt
Emma. Zijn ex heet namelijk Ryan. Dat is toch
een mannennaam? Nina wil er weinig over kwijt
en de temperatuur in de kamer daalt flink wanneer Emma zijn naam alleen maar laat vallen.
Waarom heeft Nina haar niet verteld dat ze een
broer heeft? Waarom wordt ze steeds kwaad
als het over Pim gaat? En hoe zit dat met de expartner van Pim die Ryan heet? Allemaal vragen
in het hoofd van Emma, maar Nina kan niets
anders dan haar mond houden.
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Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!
Feelgoodroman

Veel tijd om er over na te denken heeft Emma
echter niet, want ze is hard op weg om haar
allergrootste droom waar te maken: professioneel zangeres worden. Ze heeft zich namelijk
ingeschreven voor The Voice of Holland.
Angela Stegeman (1979) schreef voor meerdere
websites, werkte als bureauredacteur voor de
plaatselijke radio- en televisiezenders en is
momenteel blogger en recensent bij het
onlinemagazine Trotse Moeders. Ze woont met
haar man en twee kinderen in Arnhem.
Pumps, pillen & popcorn is haar romandebuut.

11

ANNETTE VAN LUYK
ROADTRIP ITALIA

ISBN: 978-90-8660-406-7
Prijs: € 19,95
Reeds verschenen (Januari 2020)

Marloes loopt tegen de veertig, en hoewel ze
haar biologische klok voelt tikken, heeft ze nog
geen partner gevonden met wie ze een gezin
zou willen stichten. Dan loopt ze hem plotseling
tegen het lijf: de charmante levensgenieter Erik.
Ze wordt stapelverliefd, en het “nu of nooit” gevoel neemt de overhand. Tot haar grote verrassing is ze binnen drie maanden zwanger.
Na de aanvankelijke roze wolk waar Marloes op
zit, ontdekt ze tijdens haar zwangerschap ook
een minder leuke kant van Erik. Zijn nonchalante
mentaliteit heeft een keerzijde. Hij blijkt ook
een paar narcistische trekjes te bezitten. Maar ze
schuift haar onderbuikgevoelens opzij en is vastbesloten haar baby een goede toekomst te bieden, samen met Erik. Na de geboorte van Luna
doet ze echter een angstaanjagende ontdekking
die haar doet besluiten direct te vluchten, ver
weg van Erik.
Midden in een koude winternacht vertrekt ze
halsoverkop met haar baby. Gaandeweg besluit
ze dat dit het juiste moment is om op zoek te
gaan naar haar roots.
De zoektocht naar haar Italiaanse vader, die ze
slechts eenmaal heeft ontmoet, wordt de drijfveer om door te zetten. Na het overlijden van
haar moeder is hij de enige familie die ze nog
heeft.
Het wordt een enerverende roadtrip dwars door
Italië, waarbij spannende en gevaarlijke situaties
haar zoektocht bemoeilijken.
Roadtrip Italia is de tweede avontuurlijke roman van Annette van Luyk, en bevindt zich,
evenals Een Perfecte Illusie, op het snijvlak van
een thriller en een feelgood-roman.
Annette van Luyk (1962) komt uit Den Haag.
Ze werkte jarenlang als purser bij KLM.
Ze heeft, naast schrijven, een grote passie voor
reizen en Italië. Samen met haar man bezit ze
een huis in Puglia.

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!
Spannende
feelgoodroman

De pers over Een perfecte illusie:
‘Een fijne combinatie van romantiek en spanning.’ (hanneketinorcenti.nl )
‘Spanning die soms hoog wordt opgevoerd wat
een positieve bijdrage geeft aan het leesplezier.
..een prettige, toegankelijke schrijfstijl …en een
geloofwaardig en scherp verhaal .. origineel bedacht en dit geeft een verhaal een mooie spanningsboog mee. Een thriller die vlot leest en doet
denken aan de boeken van Suzanne Vermeer of
Linda van Rijn… garantie voor wat heerlijke uurtjes leesplezier en een prima debuut.’4 sterren.
(Wendy Wenning op passievoorboeken.com)
“Een prachtige roman met veel spanning. Het
leest vlot weg…een verrassende plot. Een
geweldig spannend boek met romantiek. Een
super debuut wat smaakt naar meer!” (Mirjam
Regelink voor Chicklit.nl)
“Spannend, romantisch en goed
geschreven, met een
interessante mix van
online datingfraude
en oude voodooachtige rituelen.
Spanning met onderliggende serieuze
boodschap.”
(Annemiek Buijs voor
Biblion)
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OLIVIA LEWIS
KING, Deel 4:
Verlossing

ISBN: 978-90-8660-410-4
Prijs: € 18,95
Verschijnt maart 2020

Josh en Luci gaan door een heftige periode.
Komen ze alle tegenslag te boven, of is hun relatie gedoemd te mislukken? Eveline komt ondertussen met vreselijk nieuws. Het dwingt Josh tot
het uiterste, en in zijn woede en verdriet werkt
hij mee aan een bizar plan van Eveline, waarmee
hij alles op het spel zet.
King deel IV, Verlossing, is het vierde en laatste
deel van de King serie. Eerder verschenen King
deel I, Spelen Met Vuur, King deel II, Affaire en
King deel III, Achter Gesloten Deuren.
Olivia Lewis is het pseudoniem van een
Nederlandse schrijfster. Zij schreef deze erotische roman tijdens haar verblijf in het buitenland. Het boek is niet autobiografisch, maar
Olivia Lewis baseerde haar kennis van chique
hotels wel op eigen ervaringen. Zij werkte zelf
in één van Nederlands meest dure hotels aan
de kust
De pers over Deel 1, Spelen met vuur:
“… leest zeer vlot en zit vol spetterende erotische
scènes. Olivia Lewis is erin geslaagd.. een boek te
schrijven dat de lezer meeneemt en af en toe op
het puntje van zijn stoel laat zitten van de wellust en de spanning.” (Nathalie Vercammen voor
Hebban)

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!
Erotische
feelgoodroman

“…Op een hele fijne manier geschreven, en leest
echt heerlijk weg. Er zit voldoende diepgang in
het verhaal ... De personages zijn sterk neergezet..
En ja er zit sex in, het is niet voor niets een erotische roman…niet vulgair omschreven. De auteur
weet de spanning tussen de personages op een
goede manier op te voeren, er zit een opbouw in
die bijna van de pagina’s afspat en waarbij je als
lezer alleen maar mee kan genieten…een dikke
5 sterren…. ”. (Cisz Strasters voor The Bookbabe)
De pers over Deel 2, Affaire:
“Natuurlijk komen er verschillende seksscènes
voorbij, maar het verhaal geeft je meer dan
alleen maar dat…Lewis weet hoe ze haar lezers
geboeid moet houden. Soms lees je die passages
met tranen in je ogen..”(Boekenbeschrijfster.nl)
“..een steengoed verhaal, heerlijke erotische scènes, een boek dat je niet kunt weg leggen. In
ieder geval ben ik fan van deze onbekende Olivia
Lewis. (Caroline Kuiper voor Mustreadsornot.com)
De pers over Deel 3,Achter gesloten deuren:
‘Lewis heeft een fijne schrijfstijl en weet haar
lezers van het begin tot het einde te boeien’. (Kim
de Bruijn-Rompa voor Boekenbeschrijfster.nl)

“.. het is erotiek op zijn best. Vier stralende sterren!
(Karin Meinen voor Samen lezen is leuker)
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