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Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!

DE KROONPRINS

ISBN 978-90-8660-413-5
Prijs: € 19,95
Verschijnt september

Historica Julia Wevers doet een promotieonderzoek naar de beweegredenen
van Nederlandse vrouwen om als bruid
van een IS-strijder naar het oorlogsgebied in het Midden-Oosten te reizen. Bij
alle vrouwen liep de bruidsvlucht slecht
af. Hun man is dood, gevlucht of gevangen
genomen en zij zitten met duizenden lotgenoten in gevangenkampen in Noord-Syrië. De
Nederlandse IS-bruiden willen terug naar het
vaderland, maar hun kansen zijn miniem. Julia
heeft een bijzonder motief voor haar onderzoek.
Haar vriend Ahmed Al Rachid, de beoogde
kroonprins van IS, leidde jarenlang een dubbelleven als mol in Nederland. In 2017 pleegde hij
een aanslag op de regeringsleiders van Rusland,
Oekraïne en Nederland die op het nippertje
mislukte. Ahmed kreeg dertig jaar gevangenisstraf die hij uitzit in Vught. Julia, die geen flauw
vermoeden had van het dubbelleven van haar
vriend, blijft hem tijdens zijn gevangenschap
trouw bezoeken. Ze verricht haar onderzoek in
Syrië met een team van de AIVD onder leiding
van topspion Rein Meesters. Hun rapport maakt
indruk op het kabinet, maar het politiek beladen voornemen om de vrouwen terug te halen
breekt abrupt als IS op de Dam een aanslag
pleegt waarbij tientallen doden vallen.
Jacob Vis werd maar liefst zes keer
genomineerd voor De Gouden Strop,
de prijs voor het spannendste boek.
Jacob Vis won met De zwarte duivel in
2015 De Diamanten Kogel, de Vlaamse
prijs voor de beste Nederlandstalige
thriller!

thriller

De pers over Jacob Vis:
“Als een 21-eeuwse historicus iets wil weten over
het Nederlandse straatrumoer in de jaren negentig, dan moet hij niet het werk van Mulisch, maar
dat van Jacob Vis erop naslaan”.
(Wilfried Takken in NRC Handelsblad)
“Een van de best bewaarde geheimen van de
Nederlandse thrillerwereld. Vis laat zien dat hij in
topvorm verkeert”.
(Jury Diamanten Kogel over De zwarte duivel)
De pers over Borneodeal:
“Personages zijn.. karaktervol en goed neergezet.
… een waardevolle aanvulling op het palmares
van deze auteur dat al zoveel pareltjes in zich
heeft.” (Cees van Rhienen voor Thrillzone)
“... een spannende avonturenroman, deels in
de traditie van ‘onze’ Indische literatuur. De
Borneodeal is een
dapper boek,
met af en toe
snufjes Haasse en
Couperus. Wie had
dat anno 2020 nog
kunnen denken?”
(Rolf Bos voor
Hebban, 4 sterren)
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PETER DE ZWAAN
HET HOOFD VAN
LITTLE LEVY

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!

ONDERMIJND

thriller

ISBN 978-90-8660-415-9
Prijs: € 17,95
Verschijnt september

ISBN 978-90-8660-414-2
Prijs: € 17,95
Verschijnt oktober

Little Levy ging zitten, keek of we elkaar driemaal
daags zagen en zei: ‘Lenny is dood, Jeff, en ik ga ze
pakken, maar jij moet helpen.’
Ik zag Lenny voor me, 1.17 lang, 40 kilo zwaar,
Iolana Szczot voor de burgerlijke stand, Lenny
the Giant als ze samen met Little Levy Beaurevoir
meedeed aan wedstrijden dwergbowlen. Weinig
lichaam maar veel hersens waar ze mee dacht voor
twee, soms voor drie als ik niet op mijn best was.
‘Ja?’ zei Levy.
‘Ja,’ zei ik. ‘Waar denk je dat ze zijn?’
De zoektocht van Jeff Meeks en Little Levy naar
de moordenaars van Lenny the Giant voert
naar Upland in Californië, Totacon in Arizona
en Branson in Missouri. Little Levy wordt steeds
ongeduldiger en roekelozer. Jeff denkt weliswaar
voor hem, maar hij doet daar erg lang over. Levy
wil wraak en of hij het overleeft, is van geen
belang.
De onopvallende Rockne Paradise bezoekt
dezelfde plaatsen. Zijn opdracht is om Little
Levy en liefst ook Meeks in leven te houden.
De klus valt hem zwaar: iemand een handje
helpen heeft iets tegennatuurlijks als je van
beroep huurmoordenaar bent.

SUZANNE VAN BRAKEL

Na veel (media)aandacht voor het oppakken
van ‘mollen’ die binnen de opsporing hun
ondermijnende gang konden gaan, is het tijd
dit onderwerp te belichten vanuit de positie van
hun hardwerkende goedwillende collega’s. Maar
ook (andere) professionals uit de bovenwereld
die zich laten gebruiken door criminelen, bijvoorbeeld om hun geld veilig te stellen en wit te wassen,
verdienen aandacht. Criminelen worden immers
steeds slimmer en maken gebruik van onder andere
notarissen en belastingadviseurs. Ze hebben geld
genoeg om dergelijke experts in te huren. Kwalijk
gedrag van dit soort lieden die ervoor zorgen dat
de onderwereld en de bovenwereld steeds meer
met elkaar vermengd raken en waardoor het steeds
moeilijker wordt criminelen aan te pakken. Ook dit
noemen we ondermijning. En zie daar de verklaring
van de titel.

De pers over Lenny the Giant:
“..een sterk verhaal vol snelle dialogen, rauwe
humor, opmerkelijke personages en scènes met
stevig geweld.”
(Peter Kuijt voor AD, 4 sterren)
“..een prima spannend boek dat wat betreft
tempo en plot zeker niet voor de reeks van Lee
Child onderdoet.”
(Gijs Korevaar voor Nederlands Dagblad en
Thrillerweb)
“..Een misdaadverhaal vol vaart, bevolkt door
kleurrijke personages. Het verhaal wordt gelardeerd met een flinke scheut geweld en seks.
Gelukkig ontbreekt ook een snuifje humor niet.”
(G. Swaenepoel voor Biblion)
“Wie houdt van vlotte dialogen die meer dan
eens vermakelijk zijn, en vooral uit is op harde
actie vindt in Lenny the Giant een geschikt boek.”
(Onno van Rijen voor
Hebban)

Peter de Zwaan schreef ruim twintig misdaadromans waaronder zeven met als hoofdpersoon ‘loner’ Jeff Meeks. Hij kreeg twaalf
keer een nominatie voor een boekenprijs
en won in 2000 De Gouden Strop met Het
Alibibureau.
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‘Ondermijnd’ vertelt het verhaal van Kris Verburgt,
24 jaar en hoofdagente bij de Amsterdamse
politie, in het centrum van de stad. Haar werk
bij de politie ziet zij als een roeping. Ze moet
dit doen om goed te maken wat haar vader als
notoire draaideurcrimineel allemaal kapot heeft
gemaakt. Ze leeft volgens de regels en is streng
voor zichzelf, maar legt de lat voor anderen
minstens zo hoog. Het levert haar soms conflicten op met haar collega’s maar vooral met haar
beste vriendin Marit. Ze zijn tegenpolen. Marit is
juist spontaan en impulsief hetgeen haar nogal
eens in de problemen brengt. Desondanks is Kris
soms jaloers op de lossere manier waarop Marit
in het leven staat.

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!
politieroman

Suzanne van Brakel (1972 in een klein dorp
in de Achterhoek) studeerde rechten aan de
Universiteit van Utrecht en volgde later de
postdoctorale studie ‘Forensic Auditing’ aan
de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze
werkte vanaf 1997 bij de regionale recherche
in Rotterdam als jurist en maakte vervolgens
de overstap naar het rechercheursvak bij een
landelijk rechercheteam. In 2003 koos zij voor
het Openbaar Ministerie, aanvankelijk in een
beleidsfunctie op het gebied van witwassen en
terrorismefinanciering en later als officier van
justitie. Inmiddels is zij gespecialiseerd in fraude
en witwaszaken.
‘Ondermijnd’ is haar debuut, een fictief verhaal
waarin zij haar praktijkervaring heeft gebruikt
om een waarheidsgetrouw beeld te schetsen
van de recherchepraktijk.
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ASTRID WITTE
DE TWEEDE VROUW
ISBN 978-90-8660-419-2
Prijs: € 16,95
Verschijnt september

Na tientallen speeddates en een lidmaatschap
op drie datingssites heeft Gregoor haar eindelijk
gevonden. Natuurlijk is Jessica niet perfect, maar
al snel gaan ze samenwonen in zijn bungalow in
Garderen, waar hij sinds de vermissing van zijn
vrouw Anette alleen woont. De recherche is nog
steeds naar haar op zoek, sinds ze anderhalf jaar
geleden spoorloos verdween.
In eerste instantie zoekt Jessica er niets achter
wanneer Gregoor blondeermiddel voor haar
koopt, en met parfum en nieuwe kleren komt
aanzetten. Maar wanneer hij ook nog een
nieuwe bril voor haar uitzoekt, krijgt ze het idee
dat hij haar wil veranderen in iemand die ze niet
is. De buurvrouw en Gregoors zus kijken haar
zorgelijk aan en stellen vreemde vragen. Wie
was zijn vrouw eigenlijk en wat is er met haar
gebeurd?
Astrid Witte (1981) woont op Texel en
debuteerde in 2016 met haar jeugdroman
Spiegelmeisje. Intussen heeft ze vier jeugdboeken
en twee liefdesromans op haar naam staan. De
tweede vrouw is haar eerste psychologische thriller. Naast het schrijven van fictie, werkt ze als
freelance tekstschrijver en journalist.

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!
psychologische
thriller

ELLEN LINA
SEMPER FI
ISBN 978-90-8660-422-7
Prijs: € 16,95
Verschijnt oktober
Helena Dijks is achttien jaar wanneer zij
in Amsterdam op kamers gaat wonen
met haar vriendin Kim. Binnen een week
gaat het totaal verkeerd. Kim raakt vermist
nadat zij is uit geweest met een jongen,
James Rietberghen. In hun zoektocht naar
Kim, komen James, Helena en Kjell - Kims
broer - nader tot elkaar. Ze vinden Kim er
helaas niet mee terug. Bijna twintig jaar
later is Kim nog steeds niet gevonden.
Helena heeft inmiddels een indrukwekkende
schrijfcarrière opgebouwd. Ze is getrouwd met
Kjell en moeder van zoon Senn. James zit in
de gevangenis. Helena heeft een flink trauma
overgehouden aan haar tijd in Amsterdam, maar
dat komt niet alleen door de verdwijning van
Kim. Helena kreeg te maken met Semper Fi, een
dispuut - bestaande uit negen jongens - woonachtig aan de Oudezijds Voorburgwal. Eigenaar
van het pand? James Rietberghen. Over wat
haar is overkomen en over de verdwijning van
Kim, schrijft Helena het boek Nemesis. Maar als
bekend raakt dat Nemesis wordt gepubliceerd,
komt het leven van Helena en haar gezin ernstig
in gevaar.
Wat is er gebeurd in Amsterdam? Wie bedreigt
Helena? En wie kan ze nog vertrouwen?

De pers over Hometown:
“…haar eerste roman. Met groot succes. Het is
vlot geschreven, bevat romantiek en de nodige
humor”.
(Lisanne Ortsen voor Biblion)
“…een heerlijke … feelgoodroman. die niet
alleen een flinke portie romantiek bevat, maar
ook een levensles. Dit alles weergegeven in een
fijne en warme schrijfstijl. Aanrader!
(Hanneke Tinor-Centi op Hebban)
“Witte tilt het genre liefdesroman op een hoger
niveau.” 4 sterren
(C. Veltman voor Charlottes Web)
“..een aanrader voor de lezer die even lekker wil
weg zwijmelen in een prachtig liefdesverhaal
met een mooie boodschap.” 4,5 sterren
(Bianca Maartense voor Thrillers and more)

Ellen Lina werd in 1983 geboren in Arnhem
en is woonachtig in Huissen.
Ze schreef eerder 5 spannende feelgoodromans en de thriller Gefaald .

De pers over
De nieuwe postbode
van Oosterend:
“..dat het verhaal
heerlijk makkelijk en
relaxed wegleest.
Wel zo fijn voor een
feelgoodroman!
(Petra Schotman voor
Biblion)

De pers over Crash:
“Crash is meer dan een spannende liefdesroman. Het is een verhaal over onvoorwaardelijke liefde,passie en vol meeslepende gebeurtenissen.5 sterren”.
(Janneke Elderbroek voor Hebban)
“… een interessant plot, geloofwaardige personages en een aangename, vermakelijke
schrijfstijl die de aandacht vasthoudt”.
(Biblion)
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Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!
romantische
thriller

De pers over Koningslaan:
“Dit boek zit naast spanning ook vol romantiek
en liefde, maar ik denk dat als Ellen Lina deze
stijl doorzet, dan hebben we er een heel goede
thrillerauteur bij wat mij betreft. Het thrillerelement vond ik in dit boek nog meer aanwezig
dan in haar vorige boek.”
(Jenny’s Bookcase)
“… een prachtige roman..en deze hoort in de
categorie spannende roman. Een prachtig
verhaal om van te genieten… Ik vind al haar
boeken zo prachtig en zo goed en meelevend
geschreven. Aanrader..!!”
(Vrouwenthrillers.nl)
De pers over Gefaald:
“Gefaald heeft nagenoeg alles wat je als thrillerlezer verwacht; een razende schrijfstijl, plotwendingen, spannende taferelen.. Een zeer
geslaagde thriller”.
(Merel Kuitert voor Hebban-4 sterren)
“De plot is verrassend
en spannend.”
(Diane voor
Vrouwenthrillers.nl)
“Het taalgebruik is in
de goed getroffen
dialogen stevig, soms
keihard en grof. .. De
auteur heeft een
vaardige pen en weet
te boeien.”(Mirjam
Scholten voor Biblion)
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OLGA VAN DER
MEER
MEER DAN GEWOON
VERLIEFD

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!

STUKKEN BETER!

liefdesroman

ISBN 978-90-8660-416-5
Prijs: € 16,95
Verschijnt november

ISBN 978-90-8660-417-3
Prijs: € 17,95
Verschijnt oktober

Vlak nadat de zussen Louise en Lorena hun
eigen fotostudio hebben betrokken, ontmoet
Louise Adriaan een man waar ze direct voor
valt. Helaas voor haar staat Adriaan op het
punt van trouwen met de zwangere Marina.
Ondanks dat blijkt hun liefde wederzijds te zijn.
Adriaan kiest er alsnog voor om met Louise
verder te gaan, maar zijn verleden drukt een
zware stempel op hun relatie en Louise kan
daar maar moeilijk mee omgaan.
Lorena heeft ondertussen haar eigen relatieproblemen. De verlangens van haar vriend Leo
en van haar lopen nogal ver uiteen. Hoewel ze
hun best doen die verschillen te overbruggen
gaat dat niet vanzelf. Terwijl hun fotostudio
floreert verandert het liefdesleven van de twee
zussen steeds meer in een puinhoop.
Olga van der Meer is een romanschrijfster die
al bijna 60 boeken op haar naam heeft staan,
over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Naast het schrijven van romans, werkt ze
ook als freelance medewerkster bij diverse
tijdschriften.
Olga van der Meer kreeg een nominatie voor De Valentijnprijs 2015 voor
het beste romantische boek voor haar
roman M/V.

ANGELIQUE VAN
DONGEN

De pers over M/V:
“De personages vind ik erg menselijk. Heel herkenbaar dus [...] en dat maakt het boek heel
levensecht.” (Astrid Slootweg voor chicklit.nl.)
“Vlot geschreven, duidelijk perspectief en goed
uitgewerkt. Prima voorbeeld van het feit dat een
liefdesroman ook zeker een serieuze inhoud kan
hebben.”
(4/5 sterren, Irene Kalsbeek voor The S Word)
‘Dat maakt dit boek zijn sterren (4) dubbel en
dwars waard!”
(Diane Kooistra voor Hebban).
De pers over Gewoon Kyara:
“Makkelijk leesbare feelgood-roman met herkenbare personages en dialogen met een af en toe
humoristische ondertoon.”
(Biblion)
De pers over Wervelstorm:
Een mooie familieroman die je het liefst in
één ruk uitleest...een
heel prettig boek om
te lezen. Een echte
feelgoodroman...
zeker onderhoudend
en door de prettige, beschrijvende
schrijfstijl sluit je de
hoofdpersonen direct
in je hart.
(L.Kersten voor Biblion)
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Annelie, 32 jaar, voldoet niet aan het ideaalbeeld
van haar ouders. In plaats van het advocatenkantoor van haar vader over te nemen, staakte ze
haar studie. Sindsdien heeft ze allerlei baantjes
gehad. De laatste jaren heeft ze het als postbezorger naar haar zin en maakt ze van alles mee.
Tijdens haar werk ontmoet ze Milo, wordt verliefd op hem en samen met hem wil ze een toekomst opbouwen. Ze besluiten te gaan trouwen.
Ook hierin volgt ze haar eigen plan en wil ze
geen grote bruiloft, tot grote teleurstelling van
haar moeder. Annelie plant samen met Milo
hun eigen toekomst. Althans, dat denkt ze.
Een week voor de bruiloft krijgt Annelie ineens
allerlei berichten van een anonieme afzender
met daarin de boodschap dat zij niet Milo’s
enige liefde is. Annelie negeert de berichten
totdat ze een dag voor de bruiloft geconfronteerd wordt met de waarheid. Diezelfde dag
nog vlucht ze uit Nederland. Ze is klaar met alles
wat iedereen van haar wil. Ze vindt dat ze in een
schijnwereld leeft en vertrekt vol van verdriet
naar Madeira.
Vastbesloten om nooit meer terug naar
Nederland te gaan, bouwt ze in Madeira haar
leven op. Ze gaat in een wijnproeverij werken
en maakt nieuwe vrienden. Toch is haar vertrouwen in mensen flink geschaad en is er heel wat
voor nodig om zich opnieuw open te stellen
voor de liefde. Wat haar betreft wordt ze nooit
meer verliefd, totdat ze Miguel tegenkomt.

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!
liefdesroman

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 voor
het beste romantische boek .
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…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)
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CARLA VERMAAT
ALS EEN BLAD IN
DE WIND

ISBN 978-90-8660-423-4
Prijs: € 17,95
Verschijnt oktober

‘Als een blad in de wind’ komt Molly toevallig terecht in het kustplaatsje Oakleigh Cove,
Californië. Ze heeft net haar man Tom verlaten
en ze is vastbesloten om een nieuw leven
beginnen.
Via de aantrekkelijke Ryan vindt ze al snel
woonruimte en de excentrieke Henry geeft
haar een baan in de plaatselijke boekwinkel.
Langzaamaan begint ze in haar nieuwe omgeving haar draai te vinden, maar ze kan zich nog
niet volledig ontspannen. Ze weet namelijk dat
Tom er alles aan zal doen om haar te vinden …
Carla Vermaat (1952) werkte op een scholengemeenschap en organiseert nu schildervakanties in Cornwall. Ze woont in Zaandam,
maar verblijft een groot deel van het jaar in
Cornwall. Ze schreef misdaadromans en vele
familie- en liefdesromans. .

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!

KIRSTIN ROZEMA

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!

DE DAGEN VAN TOEN

ISBN 978-90-8660-418-0
Prijs: € 16,95
Verschijnt december

liefdesroman

De pers over ‘Als er geen vertrouwen is…’:
“Redelijk spannende roman, die een goed balans
weet te houden tussen liefdesroman en thriller.
De aandacht van de lezer wordt vastgehouden.
(Daniela Koeleman voor Biblion)
De pers over ‘Als het ijs gesmolten is…’:
“Een wensvervullend verhaal met een vlotte en
gemakkelijke schrijfstijl; consequent uitgewerkte
karakters”.
(J.E. Meindertsma voor Biblion)
De pers over ‘Als de druiven rijpen….’:
Dit familieverhaal met het zonnige Toscane
als achtergrond is vlot geschreven en leest
gemakkelijk. De roman past goed in de serie
Ellessy Relax, een ‘reeks hedendaagse familieen liefdesromans voor een groot vrouwelijk
lezerspubliek’.
(Biblion)

Marjan belooft haar oom op zijn sterfbed
dat zij zijn oude hotel, dat jaren leeg gestaan
heeft, weer in ere herstelt. Financieel heeft
haar oom alles goed kunnen regelen, dus zijn
alleen de kosten voor de verbouwing en de
maandelijkse lasten voor haar.
De verbouwing verloopt spoedig, maar al
gauw merkt ze dat de bewoners van het
dorp waarin het hotel staat een beetje
vreemd doen. Er gaan praatjes rond over het
hotel en ze weet niet wat ze ervan moet denken. Dat er iets niet klopt weet ze, maar ze heeft
geen idee wat dat is. Tot haar klusjesman haar
op iets heel vreemds wijst. Vanaf dat moment
heeft Marjan twee doelen: ze moet zien dat het
hotel op tijd opent zodat ze geld kan verdienen,
maar ze moet ook achter het mysterie van het
hotel komen.
De dagen van toen vertelt over verraad, verdriet,
maar ook over opnieuw beginnen en alle schepen achter je verbranden. Wordt Marjan gelukkig
in ‘Het Domein van Amerleef” of moet ze toch
een andere naam voor het hotel bedenken om
een frisse nieuwe start te maken?
Kirstin Rozema (1967) woont in Almelo en
schrijft kinder- en jeugdboeken over de meest
uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast
heeft ze een flink aantal romans geschreven. In 2018 won ze de Publieksprijs van
het Valentijngenootschap met de feelgoodroman
Na die nacht.
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spannende
feelgoodroman

De pers over Poort naar het geluk:
“..Een mooi en goed verhaal.. Ze heeft een aparte
schrijfstijl, want ze weet de spanning goed op te
bouwen. De moeite waard..” (Rachelleest.nl)
“Kirstin Rozema heeft een prettige stijl die lekker
weg leest. Een prettige korte roman voor een
paar uur leesplezier”.
(Conny Schelvis voor Boekenbijlage.nl)
De pers over Na die nacht…:
“… een heel intens en spannend verhaal.
Realistisch beschreven…ook ruimte voor
romantiek. Ik had na het lezen van dit boek echt
een brok in mijn keel. De personages komen zo
dichtbij.. Het is zo’n mooi verhaal!
(Diane Kooistra op Hebban en
Dianesboekenhoekje)
“.. een prettige en toegankelijke schrijfstijl en
geeft de personages een herkenbaar karakter
mee… een heerlijke familieroman..een
roman waar de auteur
meerdere thema’s in
heeft verwerkt. Liefde,
jaloezie, vooroordelen,
de juiste keuzes maken
en wat niet aangeboren hersenletsel voor
gevolgen kan hebben.
(Wendy Wenning voor
Boekenbijlage)
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NATASCHA
HOITING
DE GULDEN DUVEL
EN DE BRIEF

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!

ARENDSKLAUW
historische
roman

ISBN 978-90-8660-421-0
Prijs: € 16,95
Verschijnt oktober

Amsterdam, 1667. Nicolas van Raeven, een
jonge, gerespecteerde handelaar in schilderijen, wordt gevraagd te helpen bij het oppakken van een verkoper van gestolen kunst. Al
snel weet hij met de misdadiger in contact te
komen en een band met hem op te bouwen.
Maar het is iemand anders in zijn huishouden
die Nicolas’ aandacht trekt. Een jongeman
die niet degene lijkt te zijn voor wie hij zich
uitgeeft. Voordat hij kan achterhalen wat zijn
geheim is, verneemt hij echter verontrustend
nieuws. Een schilderstuk, ooit gemaakt door
zijn eigen vader, zal gestolen worden. Dit moet
en zal Nicolas verhinderen.
Wat een simpele taak lijkt, blijkt verregaande
gevolgen te hebben. Nicolas raakt ongewenst
betrokken bij de Slag bij Chatham waar hij de
moord op een van de belangrijkste helden van
de Republiek moet voorkomen.
Een historische roman over een zwaar verraad
in de roerige tijden rondom de tweede Engelse
oorlog.
Natascha Hoiting (1973) geboren en getogen in Emmeloord, waar ze directeur is
van een bedrijfsadviesbureau. Ze woont in
Schokkerhaven (Gemeente Noordoostpolder).
De pers over Sonata:
“Sonata is een liefdesroman waar de spanning
vanaf druipt… De schrijfstijl van Hoiting weet
mij als lezer te raken. Mooie ontknoping…”
4 en een halve ster.
(Bianca Maartense voor Thrillers & More)

KIRSTIN ROZEMA

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!

“Het boek dat fascineert in alle betekenissen
daarvan, en dat in de meest goede en zuivere
uitleg van dat woord. Sonata blinkt uit in zorgvuldigheid en boeit vanaf de proloog tot en met
het nawoord…” 5 sterren
(Hans Oud op Hebban)
“Aandacht voor karakters, uitgewerkt liefdesverhaal met een Italiaans maffiatintje in een moderne setting. Aangename ontspanningslectuur”.
(J.E.Meindertsma voor Biblion)
De pers over Scarlatto:
“..een uitstekend boek.. Op uiterst zorgvuldige
wijze weet zij haar lezers kennis te laten maken
met de beweegredenen en emoties van haar
karakters. Heel goed gedaan. Ook de dialogen
en taalbeleving zijn van bovengemiddeld
niveau. .. een ware topper”.
(hanneketinorcenti.nl)
“Hoiting is een auteur die schrijft op een manier
dat je in alles meeleeft. De spanning
bezorgt je kippenvel,
de liefde voel je kriebelen, en er is ruimte
voor erotiek, dit alles…
zorgt voor een aantrekkelijke spannende
liefdesroman die je in
een ruk uit wilt lezen”.
(Bianca Maartense
voor Thrillers & More)
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Het is bijna zomervakantie en in Haaksbergen is het snikheet. Iedereen leeft
buiten en alle ramen staan open. Het is
dan ook niet zo gek dat vrienden Ravi
en Tim per ongeluk horen wat Ravi’s oudere buurjongen Tom van plan is. Die wil
samen met zijn vrienden de winkel van
meneer Derks gaan overvallen. Meneer
Derks heeft een klein winkeltje met onder
andere kantoorspulletjes, telefoonkaarten en
andere cadeau-spulletjes. Hij is hoogbejaard en
wil de winkel binnenkort sluiten.
Wanneer Tom erachter komt dat Ravi met zijn
mobieltje heeft opgenomen wat hij precies van
plan is te gaan doen, breekt de strijd los. Tom
wil koste wat kost de opname wissen, om zo te
zorgen dat hij uit handen van de politie blijft en
zijn grote overval alsnog kan doen.
Maar meneer Derks is allang op de hoogte van
Toms plannen. Samen met politie-agente Nicole
maakt ook hij een plan. Maar Tom zet door. Tot
het moment dat hij in de winkel komt en daar
iets ziet wat hij totaal niet verwachtte.

Jeugdroman
(10+)

De pers over Tess en het geheim van het
oude boek:
“Door de luchtige schrijfstijl, stopwoordjes, de
eenvoudige zwart-witillustraties en de diverse
apps en mails tussen Tess en haar beste vriendin
leest het bijna als een echt dagboek van een
twaalfjarige. … het is een vlot leesbare tekst.”
(Eefje Brunen voor Biblion)

Arendsklauw vertelt over vriendschappen - of
juist niet. Over samenwerken wanneer je het niet
verwacht en over plannen die haast onmogelijk
zijn.
Gaat Tom de winkel inderdaad overvallen? Of
weten Ravi en Tim dat te voorkomen? En wat is
meneer Derks van plan?
Kirstin Rozema (1967) woont in Almelo en
schrijft kinder- en jeugdboeken over de meest
uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast
heeft ze een flink aantal romans geschreven. In 2018 won ze de Publieksprijs van
het Valentijngenootschap met de feelgoodroman
Na die nacht..
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