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Commissaris Ben van Arkel, bekend uit vorige 
thrillers van Jacob Vis, trouwt met de mooie 
molenaarsdochter Lynn Vos. Hoewel zij elkaar 
de liefde van hun leven noemen wordt het 
pril geluk ernstig verstoord als Ben onomkeer-
bare geheugenproblemen vertoont en Lynn 
steeds vaker niet herkent. De oorzaak is een 
nooit helemaal geheelde hersenbeschadiging 
na een moordaanslag door een wraakzuchtige 
ex-arrestante. 
Lynn zet haar carrière als topactrice opzij om 
zich aan mantelzorg voor haar man te wijden. 
Ook zij vreest de wraak van oude vijanden, als 
Jan Peter Molenaar, alias Brains en Clara Maat in 
IJsselmonde opduiken: een duo dat in het begin 
van deze eeuw de beruchtste jeugdbende van 
Nederland leidde. Na een lange gevangenisstraf 
lijkt het of M & M hun leven hebben gebeterd 
en zich met het gelijknamige makelaarskantoor 
in agrarisch vastgoed in legale zaken begeven. 
Maar al snel blijkt dat de makelaardij een dek-
mantel is voor hoogst strafbare feiten… 
Jacob Vis werd maar liefst zes keer geno-
mineerd 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 en 
in 2020 de Gouden Vleermuis, een prijs 
voor zijn totale oeuvre!

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)

“De stijl van Vis is verraderlijk subtiel en de 
opbouw geraffineerd. In zijn boeken gelden 
eerder literaire wetten dan die van de thriller 
en dat zal de fijnzinnige lezer bekoren.”
(Dick Laning in de GPD-dagbladen)

DE MOLENAARS-
DOCHTER

ISBN 978-90-8660-456-2
Prijs: € 19,95                                                                           

Verschijnt november

JACOB VIS
N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

thriller

“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:
“.. 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)

De pers over De Kroonprins:
“Vanuit zijn diepe research…weet Vis een plot 
op te zetten dat uitblinkt in geloofwaardig-
heid en detaillistische nauwkeurigheid. Eerdere 
boeken van Vis hebben al ruimschoots aange-
toond dat hij niet alleen een talentvol schrijver 

is maar ook een 
meesterverteller. 
Het is de auteur… 
zeer goed gelukt 
om een realistisch 
beeld te schep-
pen rond de duis-
tere leefwereld van 
IS-vrouwen”. 
(Cees van Rhienen 
voor Thrillzone 4 
sterren)  

N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

thriller
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Nadat Xander tijdens het einde van zijn actieve 
dienst bij het Kops Commandotroepen gerekru-
teerd wordt door de Nederlandse militaire inlich-
tingendienst, blijkt zijn eerste opdracht meteen 
een bijzonder heftig dossier.
Twee beruchte agenten van de Russische 
geheime dienst, en tevens goede vrienden van 
de president, blijken onder een dekmantel naar 
Nederland gereisd. Xander en zijn nieuwe team 
krijgen de opdracht om de twee in de gaten te 
houden en uit te zoeken wat ze komen doen. 
Al snel blijkt dat de Russische president een wel 
heel persoonlijk belang heeft bij deze missie en 
niet van plan is zich door iemand tegen te laten 
houden.
De reeds gespannen verhouding met het 
Kremlin komt op een kookpunt en het is aan 
Xander en zijn team om ervoor te zorgen dat de 
Nederlanders en Russen niet lijnrecht tegenover 
elkaar komen te staan.
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.

ONGELIJKE STRIJD
ISBN 978-90-8660-446-3

Prijs: € 19,95                                                                           
Verschijnt november

MARTYN VAN BEEK

De pers over Strijders van Ta’ab:
“De vaart houdt Van Beek er in, de spannings-
boog staat strak, het verhaal is vlot geschreven.” 
(Boekblad) 

De pers over De visser van Hoi An:
 “...een voortreffelijk uitgevoerde research… spij-
kerhard verhaal…Een goed bedacht en opgezet 
verhaal, waarin spanning en educatie voortdu-
rend wedijveren voor de eerste plaats”.
 (Cees van Rhienen voor Hebban, 3 sterren) 

De pers over Engel zonder vleugels: 
“Martyn van Beek is er zonder meer in geslaagd 
de bedoeling van zijn verhaal over te brengen… 
Thriller, die alle aspecten in zich heeft waar de 
liefhebber van het genre op zit te wachten. Dit 
verhaal is een echte wake up call”. 
(5 sterren. Hebban-recensie)

De pers over Salomonsoordeel:
“Een spannende en vlot 
geschreven thriller met 
geloofwaardig neerge-
zette personages. De 
plotwendingen zorgen 
ervoor dat de spannings-
boog tot het einde vol-
gehouden wordt. Knap 
werk!”
(G.Swaenepoel
 voor Biblion)

N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

actiethriller

Patricia Mollenhauer (Breda,1970)– dochter 
van een Zeeuwse moeder en Frans Congolese 
vader – woont met haar man en kinderen in 
het Zeeuwse gehucht Bakendorp op een 
eeuwenoud kerkhof. Deze prachtige plek heeft 
Patricia geïnspireerd om haar debuut te schrij-
ven. Haar eigen achtergrond heeft direct en 
indirect gediend als decor voor deze spannende 
intrigerende historische thriller. 
Patricia ziet zichzelf als de createur van haar 
leven en gelooft, net zoals de hoofdpersoon 
Janine, niet in toeval.

N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

Het is levensgevaarlijk om oude beesten wakker te 
maken ondervindt een Zeeuwse nakomeling van 
een zwarte slavenhandelaar, als zij sinistere familie-
geheimen aan het licht brengt.
De opvallende verschijning Janine is een free-
lance culinair journaliste met een Nederlands-
Ghanese achtergrond. Na lang zoeken heeft 
ze eindelijk haar stukje hemel gevonden en 
verhuist Janine met haar man en twee kinderen 
naar het rustig gelegen gehucht Bakendorp 
diep in de Zak van Zuid-Beveland. 
Haar leven wordt echter ruw verstoord als tij-
dens verbouwingswerkzaamheden in de tuin 
de stoffelijke resten van drie mannen worden 
blootgelegd. Wie waren deze mannen en hoe 
zijn ze daar terecht gekomen? Het raadsel wordt 
complexer als uit forensisch onderzoek blijkt 
dat twee van de drie gevonden mannen alsook 
zijzélf afstammen van dezelfde voorouder uit 
West-Afrika, de steenrijke zwarte slavenhande-
laar Jacob Rühle (1751-1828). 
Zowel aangedaan als geïntrigeerd begint Janine 
met onderzoek in en rond haar omgeving. De 
meeste antwoorden vindt ze door het lezen van 
eeuwenoude dagboeken uit de nalatenschap 
van haar tante, die het aangrijpende verhaal 
vertellen over twee families die verbonden en 
verscheurd raken door ‘vervuild’ bloed. Al snel 
blijkt dat niet iedereen blij is met haar gewroet 
in het verleden. 

HET BEEST VAN 
BAKENDORP

ISBN 978-90-8660-447-0
Prijs: € 19,95                                                                           

Verschijnt oktober

PATRICIA MOLLENHAUER

historische 
thriller

N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

historische 
thriller

MARTYN VAN BEEK
N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

actiethriller
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Jolande en haar man Ralph genieten van het 
gezinsleven met hun twee kinderen. Dat is iets 
wat ze haar broer Boris en zijn man Jim ook 
graag gunt, maar voor hun ligt dat een stuk 
gecompliceerder. Na lang nadenken en lange 
gesprekken met Ralph besluit Jolande draag-
moeder te worden voor haar broer en zwager. 
Een lang proces, wat niet zonder slag of stoot 
verloopt, maar waar ze met volle overtuiging uit 
liefde instapt. Ze kan het aan. Met haar nuchtere 
aard, rationele kijk op de wereld en relativerings-
vermogen is zij de aangewezen persoon om een 
gezin voor haar broer te realiseren. Bovendien 
heeft ze Ralph naast zich. Met zijn onvoor-
waardelijke steun kan ze alles aan. Het verloopt 
allemaal volgens plan, tot aan het overhandigen 
van de baby aan haar broer en zwager toe. Tot 
ze hem later weer ziet en ze zich vertwijfeld 
afvraagt wat ze gedaan heeft. Het verdriet om 
deze weggegeven baby slaat hard toe en dreigt 
zelfs haar huwelijksgeluk met Ralph te verstoren. 
Bij Boris en Jim verloopt ook niet alles van een 
leien dakje, want vooral Jim wordt gedreven 
door angst en onzekerheid. Hij doet er alles aan 
om zijn kind te houden.

Olga van der Meer is een romanschrijfster die 
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”.
De pers over M/V:

DIERBAAR 
GESCHENK

ISBN 978-90-8660-448-7
Prijs: € 17,95                                                                                                                                            

          Verschijnt september

 “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)

 De pers over Gewoon Kyara: 
“Makkelijk leesbare feelgood-roman met herken-
bare 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 onderhou-
dend en door de prettige, beschrijvende schrijf-
stijl sluit je de hoofdpersonen direct in je hart. 
(L.Kersten voor Biblion)

De pers over Meer 
dan gewoon verliefd:

“De hedendaagse relatie-
problemen worden op 
een reële wijze met veel 
herkenbare dialogen 
in toegankelijke taal 
beschreven.” 
( J. de Jager-v.d. Wijst 
voor Biblion) 

OLGA VAN 
DER MEER

familieroman liefdesroman

Annelie, de hoofdpersoon van de roman 
‘Stukken Beter!’ is gelukkig met haar leven op 
Madeira met haar man en diens zoon Lucas. 
Samen runnen ze de wijnproeverij en genieten 
ze van het leven. De band met haar vader is 
beter dan die ooit geweest is. 
Een paar dagen voor een samenzijn met de hele 
familie, komt Maria, de tante van Miguel ten val. 
Hans, de vader van Annelie die over is gekomen, 
neemt de zorg voor haar op zich. Op die manier 
kan Annelie met haar gezin toch een kleine 
vakantie houden. Het leven lijkt iedereen toe te 
lachen. Als het drukke seizoen vol met toeristen 
weer van start gaat en Annelie en Miguel hard 
aan het werk moeten, is de ex van Miguel niet in 
staat voor Lucas te zorgen. Lucas komt tijdelijk 
bij hen wonen. 
Om voor Lucas toch een beetje vakantie te 
creëren, gaat Annelie met hem naar Nederland. 
Ze logeren daar bij haar vader en ondernemen 
veel uitstapjes met hem, maar ook met haar 
vriendin Simone en diens twee kinderen. Tot 
het noodlot toeslaat en haar leven volledig 
op zijn kop staat. 

Angelique van Dongen (1970) woonachtig 
in Oosterhout (NB) is werkzaam als verpleeg-
kundige in ambulant werk. ‘Geraakt’ en 

‘Rozenlaan 10” werden genomineerd 
voor de Valentijnprijs, de prijs voor het 
beste romantische boek . 

BETER DAN OOIT
ISBN 978-90-8660-449-4

Prijs: € 17,95                                                                                     
Verschijnt oktober

ANGELIQUE 
VAN DONGEN

De pers over Rozenlaan 10: “Wat een prach-
tige feelgood roman is…echt een aanrader… 
een goed, opgezet verhaal waarbij de persona-
ges 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)

De pers over Stukken beter:
“..richting het einde komt er een wending in het 
verhaal die je niet had zien aankomen. Altijd 
leuk! De epiloog vormt een mooie afsluiting . 
Ergens hoop je dat de auteur nog eens een 
boek over deze personages zal schrijven. Voor je 
gevoel is er nog veel te vertellen over hen. 

(Kim de Bruijn voor 
Boekenbeschrijfster.nl)

“De hedendaagse relatie-

N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

GESCHENK
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Een vrouw krijgt na de dood van haar vriend, 
met wie ze twee jaar een relatie heeft gehad, 
een ongebruikelijk testament in handen. 
Daarin vraagt hij haar verschillende plekken 
in de wereld te bezoeken, die belangrijk voor 
hem zijn, maar waar hij door zijn vrij plotse-
linge dood na een kort ziekbed niet meer met 
haar naar toe kan gaan. Op elke bestemming 
ontmoet ze iemand uit het verleden van haar 
vriend en al haar onkosten worden vergoed. 

In de eerste instantie is ze wat sceptisch en 
twijfelt ze of ze aan zijn laatste wens wil vol-
doen zonder zijn gezelschap. Maar de speciale 
verrassing, die ze zal erven aan het einde van 
haar reis, maakt haar dusdanig nieuwsgierig 
dat ze besluit de uitdaging aan te gaan.

Tien bestemmingen, tien opdrachten, tien 
bijzondere verhalen.

Een avontuurlijke feelgood-roman vol per-
soonlijke verhalen en een tikkeltje spanning.

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.

DE BUCKETLIST
ISBN 978-90-8660-4531

Prijs: € 17,95                                                                                  
Verschijnt oktober

ANNETTE VAN 
LUYK

De pers over Een perfecte illusie: ‘Spanning 
die soms hoog wordt opgevoerd wat een po-
sitieve bijdrage geeft aan het leesplezier. ..een 
prettige, toegankelijke schrijfstijl. origineel be-
dacht. 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 ge-
weldig spannend boek met romantiek. Een super 
debuut wat smaakt naar meer!” 
(Mirjam Regelink voor Chicklit.nl)

De pers over Roadtrip Italia:“…vlot lezende 
schrijfstijl en weet spanning en romantiek op 
uiterst aantrekkelijke wijze met elkaar te verwe-
ven…  De karakteriseringen van de personages 

zijn goed gedoseerd 
en de dialogen ken-
merken zich door 
een geloofwaardige 
natuurlijkheid”. 
Kortom ze bewijst dat 
ze zich kan meten 
met andere succes-
volle auteurs in dit 
genre”. 
(hanneketinorcenti.nl)

avontuurlijke 
feelgood

Fleur is blut en kan de huur niet meer 
betalen. Een vriendin van haar weet een 
manier om snel veel geld te verdienen. Fleur is 
wanhopig en zegt ja, maar daar heeft ze al snel 
spijt van. Gelukkig komt Mathijs op het juiste 
moment om haar te helpen.
Sanne heeft een paar weken vrij en weet precies 
wat ze wil doen. Eerst een beetje aanrommelen 
in huis en daarna lekker naar een warm oord. 
Dan belt Vivian, haar beste vriendin. Ze laat zich 
overhalen om met haar en haar vrienden vakan-
tie te vieren, gewoon in Nederland. Sanne vraagt 
zich af of dat wel een goed idee is, tot ze opge-
haald wordt door Mathijs, de super knappe en, 
belangrijker, single, broer van Vivian. Hij brengt 
haar naar dezelfde villa als waar Fleur is. Vivian 
wil namelijk dat Sanne haar helpt om een oplos-
sing voor Fleurs problemen te vinden.
Sanne vindt het fijn om Vivian weer te zien en 
Fleur te helpen, maar er gebeuren ook rare din-
gen. Vivian is erg veranderd en Sanne weet niet 
meer wie ze wel en wie ze niet kan geloven.
Fleur weet dat Mathijs een goede vriend is van 
haar broer Raoul en ze vertrouwt hem, totdat ze 
hoort wat Raoul voor haar heeft geregeld. Welke 
afspraak heeft hij met Mathijs gemaakt?

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 genomi-
neerd voor de Valentijnprijs, de prijs voor 
het beste romantische boek.  

LEKKER GEREGELD
ISBN 978-90-8660-451-7

Prijs: € 18,95                                                                                     
Verschijnt oktober

MARIJKE VAN 
DEN ELSEN

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)

De pers over Lekker gevaarlijk:
“Het boek is…heerlijk geschreven, leuke ver-
haallijn, leuke personages. Niet een standaard 
romantisch verhaal, maar met spanning erin! 
Een stoer verhaal”. 
(Christien Heinen voor Boekbabbels)

feelgood

N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

feelgood

N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !LUYK

avontuurlijke 
feelgood

N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !
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Zij is een Diva en hij een dakloze. Geen van 
tweeën zijn ze wat ze lijken!

Loes, ooit Miss World, heeft zich na teleurstel-
lende ervaringen in de jetset-wereld met haar 
hondje teruggetrokken in een oude villa in de 
stad.
Maar ze blijft een diva met haar zelfontworpen 
gewaden en dagelijkse glas champagne. Om 
geen zonderling te worden besluit ze toch te 
gaan daten.
Voordat ze contact kan leggen, vindt ze een 
dakloze man op haar veranda. Met een schat-
tig hondje dat helemaal verkleumd is.
Martin, journalist van undercoververhalen, 
zit in alle opzichten aan de grond nadat zijn 
vrouw en dochter hem hebben verlaten. 
Als een vriend hem vertelt over zijn excentrie-
ke achterbuurvrouw, besluit Martin dat dit zijn 
nieuwe undercover-avontuur wordt.
Zijn plan lukt, alleen pakt het ‘iets’ anders uit 
dan hij en de diva hadden verwacht.
Een vrolijk verhaal over liefde, familiebanden en 
opnieuw beginnen.
Dani van Doorn woont in Eindhoven . Ze 
wisselt in haar verhalen graag problematiek 
af met humor en positieve gebeurtenissen.
 “Jacht op een schat”werd in 2019 geno-
mineerd voor de Valentijnprijs, de prijs 
voor het beste romantische boek.

DOL OP DIVA
ISBN 978-90-8660-455-5

Prijs: € 17,95                                                                                                                                            
                          Verschijnt november

DANI VAN DOORN

De pers over Geld of geluk:
“Vooral die herkenbare situaties, verteld op een 
oprechte maar ook vaak humoristische wijze 
laten je genieten.  Een mooi en helder thema 
waarnaast veel ruimte is gemaakt voor humor 
en een stukje romantiek. Een roman die je laat 
glimlachen en ontroert…een uitstekend roman-
debuut.” 
(Wendy Wenning voor Passie voor boeken) 

De pers over Liefde in de lens:
“Het is werkelijk een heerlijke roman. Er zit zoveel 
in deze roman en dat is precies in balans. Het 
boek heeft zo’n positieve uitstraling dat de glim-
lach die het boek al in het begin oproept ook 
niet meer weggaat tot het einde.

… een zeer geslaagde feelgoodroman”. 
(Hebban-recensent Marieke Scheers. 4 sterren)

feelgood

Wanneer het coronavirus uitbreekt, zijn Theo 
en Trudy allang gewend dat ze hun dochter 
en kleinkind niet vaak zien. Die zijn namelijk 
geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Enigszins 
stuntelend houden ze contact door middel van 
beeldbellen. Ondertussen wordt het leven in het 
seniorencomplex door de virusuitbraak steeds 
beperkter. Boodschappen doen is een heel 
avontuur en online bestellen blijkt ook geen 
succes. Theo probeert zich met zijn hypochon-
drische trekjes zo goed mogelijk aan alle regels 
te houden. Trudy trekt zich daarentegen ner-
gens iets van aan en spreekt gewoon met haar 
medebewoners af in het park. Maar wanneer 
er een paar kennissen sterven en de situatie in 
Nederland steeds nijpender wordt, begint ze de 
ernst toch wel in te zien. Ondertussen verdwij-
nen er steeds spullen uit het complex. Hebben 
ze te maken met een kleptomaan? En is corona 
eigenlijk wel het enige gevaar waar ze voor 
moeten vrezen? 
Virusvrees is een roman met een humoristische 
kijk op de psyche van de mens in coronatijd. 
 Astrid Witte (1981) woont op Texel en schreef  
verschillende jeugdboeken en romans en een 
thriller.  Naast het schrijven van fictie werkt ze 
onder andere als freelance journalist.

VIRUSVREES
ISBN 978-90-8660-452-4

Prijs: € 16,95                                                                                     
Verschijnt november

ASTRID WITTE

De pers over Hometown: 
“ 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) 

De pers over De nieuwe postbode van 
Oosterend: 

“..dat het verhaal heerlijk 
makkelijk en relaxed 
wegleest. Wel zo fijn 
voor een feelgoodro-
man! 
(Petra Schotman voor 
Biblion)

feelgood
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Ruth Peters, een jonge viroloog maakt met 
haar vakantievriendin Helga een tochtje naar 
Douz, een stad aan de rand van de Sahara, om 
de jaarlijkse kamelenrace te zien. Onderweg 
raakt Ruth gefascineerd door een kudde 
kamelen die een jeugddroom even dichterbij 
brengt. Als ze de witte kameel Naima aanhaalt 
maakt ze kennis met Amir, kroonprins van het 
sjeikdom Omar. Ruth en Amir vallen spontaan 
voor elkaar. Na de race gaat ze met hem mee, 
maar hun ontluikende liefde wordt gesmoord 
door zijn Palestijnse stiefmoeder Aisha, die de 
half-joodse Ruth afwijst als schoondochter:. 
Amir schikt zich node in haar oordeel, maar hij 
en Ruth geven elkaar niet op. Hij doet veld-
werk voor haar promotieonderzoek over MERS, 
een virusziekte die van kamelen op mensen 
kan overgaan en even gevaarlijk is als Covid-19.  
Helga is omgeschoold tot doventolk en maakt 
furore op tv. Ze ontmoet de wielerkampioene 
Nienke Polman. De flamboyante Helga en 
de aardse Nienke krijgen een liefdesrelatie 
die hen over toppen en door diepe dalen 
voert. In het dal klaagt Helga haar nood bij 
hartsvriendin Ruth die haar met raad en daad 
terzijde staat.
Twee jaar na hun ontmoeting komt er een 
doorbraak in de relatie tussen Ruth en Amir 
als een familiedrama hun liefde weer doet 
opbloeien. Ruth telt haar zegeningen in het 
besef dat de witte kameel Naima eraan ten 
grondslag lag. 

DE WITTE KAMEEL
ISBN 978-90-8660-450-0

Prijs: € 17,95                                                                                                                                            
                          Verschijnt september

CARIN SANDERS

Een prachtig verhaal over onmogelijke lief-
des en vriendschap.

Carin Sanders is het pseudoniem van een 
schrijfster die als thrillerauteur haar sporen ruim-
schoots verdiend heeft.  De witte kameel  is haar 
debuut in het romantische genre.

literaire 
feelgood

Het jaar 1914. Marcus Walters moet zijn jonge 
vrouw Grete en hun dochtertje Fia in Duitsland 
achterlaten om als soldaat de zuidgrens van het 
neutrale Nederland te gaan bewaken. Over die 
belevenissen houdt hij een dagboek bij.
In Tilburg geeft de Vlaamse Andrea van 
Loosbroek gehoor aan de oproep van de over-
heid, die particulieren vraagt om Belgische 
vluchtelingen op te vangen, die bij duizen-
den de grens over komen. De schoonzussen 
Clemence en Nadine Vermeire en hun drie kin-
deren vinden een tijdelijk onderkomen in stads-
villa ‘De Zeven Leeuwen’ waar Andrea woont 
met haar man Anton, dochtertje Marie-José, de 
vader van Anton en hun gedienstigen Jeane en 
Geertruike. En dan is er nog een meisje dat tij-
dens de vlucht haar moeder is kwijtgeraakt.
Een eeuw later vindt Elena, Marcus kleindochter, 
de dagboeken. Haar interesse in deze onbe-
kende periode uit het leven van haar grootvader 
verbreedt zich gaandeweg buiten de historische 
kaders, naar het menselijk ervaren van gemis 
en ontheemding, het belang van verbinding en 
ontmoeting en het verlangen naar empathie en 
acceptatie. Het besef groeit dat het tijd wordt 
om gecompliceerde familierelaties en ingrij-
pende gebeurtenissen uit haar eigen leven thuis 
te brengen.

THUISGEBRACHT
ISBN 978-90-8660-454-8

Prijs: € 17,95                                                                                     
Verschijnt september

ELENA WALTERS

Zo is ‘Thuisfront’ een roman geworden waarin 
semi-autobiografische fragmenten zijn verwe-
ven met authentieke dagboekpassages en fic-
tieve verhalen rondom feitelijke gebeurtenissen 
en personen uit het Tilburg van toen.
Elena Walters is een pseudoniem. De schrijfster 
woont aan de Gelderse kant van de Maas. 
Na een periode gewerkt te hebben als docent 
in het voortgezet onderwijs, heeft zij haar loop-
baan vervolgd in organisatorische functies in 
de kunst- en cultuursector en het universitair 
onderwijs. ‘Thuisgebracht’ is haar debuutroman.

historische 
feelgood
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Caroline Naaktgeboren is er klaar mee. Ze zegt 
haar baan op bij een gerenommeerd advo-
catenkantoor en verlaat Nederland, op zoek 
naar avontuur. Ze gaat yogalessen geven in 
een sjieke sportschool en werken bij een klein 
guesthouse in Noord-Italië. 
De Italiaanse Benito Bianchi heeft het alle-
maal; hij is knap, gespierd, succesvol en rijk. 
Daarnaast heeft hij een hotelimperium waar je 
U tegen zegt. Hij is niet vies van wat vrouwelijk 
schoon en geniet van het vrijgezellenbestaan 
en zijn kortstondige affaires. 
Wanneer Benito en Caroline elkaar per toeval 
tegen het hete lijf lopen en de coronacrisis 
uitbreekt, lopen hun plannen anders dan ver-
wacht. 

‘Sergeant Majoor’ is het pseudoniem van twee 
bevriende schrijfsters. Zij komen oorspronkelijk 
uit Dordrecht en kennen elkaar al sinds de 
peuterschool. Het duo is sindsdien onafschei-
delijk en kan dan ook lezen en schrijven met 
elkaar. 

Sergeant Majoor schrijft verhalen vol humor, 
liefde, lust en good vibes. 

‘Lange Lendenen’ is het eerste deel van de 
Lockdown Lust-Trilogie en past  na de succes-
volle erotische boekenseries King- en Queen 
van Olivia Lewis  uitstekend in  het Ellessy-
RelaXXX-fonds.

LANGE LENDENEN 
(Lockdown Lust-

Trilogie, deel 1)
ISBN 978-90-8660-457-9

Prijs: € 17,95                                                                                                                                            
                          Verschijnt september

SERGEANT 
MAJOOR

erotische 
feelgood

De pers over Totale chaos (Queen, deel 1): 
“Fan-fucking-tastisch!!!!!!!!!!! Ik was al fan van de 
King serie, maar deze Queen heeft haar vader 
en moeder van de troon gestoten. Niet normaal 
zo goed! 5 sterren zijn nog niet genoeg om dit 
boek de hemel in te prijzen”
(Cisz Strasters voor The Bookbabe) 

“Olivia Lewis (her)introduceert personages die 
behalve grappig, spitsvondig, expressief en sterk, 
ook lief en kwetsbaar zijn. De geweldige perso-
nages, de humor, passie en spanning, de geko-
zen liedjes en de chaos die de ADHD van Sophia 
veroorzaakt, creëren een gouden combinatie die 
wat mij betreft zeker 5 sterren waard is.”
(Sheila Vermeulen voor In de Boekenkast)

Na het succes van King komt Olivia Lewis met 
een nieuwe serie. Deze keer gaat het over de 
dochter van Benjamin en Luci King: Sophia! 
Sophia en Scott hebben een paar heftige dagen 
achter de rug, maar wat staat hen nog te wach-
ten nu Sophia wellicht een carrièreswitch gaat 
maken? Zijn ze samen sterk genoeg om de uit-
daging aan te gaan? Maken ze de juiste keuzes? 
Of gaat de geschiedenis zich herhalen voor de 
familie King? Weg Van Jou is het tweede deel in 
de populaire Queen-serie. Leef mee met Scott, 
Sophia en de rest van de intense, gezellige, cha-
otische en liefdevolle familie King.

Er lijkt constant gedoe te zijn rondom Scott en 
Sophia. Nu zij elkaar weer hebben gevonden en 
de rust is wedergekeerd, dreigt er gevaar uit een 
andere hoek. Deze keer treft het niet alleen hen, 
maar ook de rest van het gezin King/Seegers. 
Het drijft iedereen tot het uiterste … 
‘Mijn Alles’ is het derde deel in de populaire 
Queen-serie. Leef mee met Scott, Sophia en de 
rest van de intense, gezellige, chaotische en lief-
devolle familie King.

 WEG VAN JOU (Queen, deel 2)
ISBN 978-90-8660-444-9, Prijs: € 20,25                                                                                     

Reeds verschenen

 MIJN ALLES (Queen, deel 3)
ISBN 978-90-8660-458-6, Prijs: € 20,50                                                                                     

Reeds verschenen

OLIVIA LEWIS OLIVIA LEWIS

De pers over Weg van jou (Queen, deel 2): 
“En Queen Olivia overtreft zichzelf opnieuw met 
dit boek. Het verhaal is erg spannend in de 
meest breedste zin van het woord. Kortom een 
echte aanrader van een heerlijke steamy roman 
met een zeer goed verhaal.” 
(Esther Seal Flame op Hebban)

“ Oliva Lewis heeft een schrijfstijl die je grijpt en 
je pas loslaat tot het boek uit is. Ik hou van de 
dynamiek die tussen alle personages zichtbaar 
is en hoe levensecht het allemaal beschreven 
wordt.”
(Naomive op https://www.instagram.com/proud-
bookjunkie/
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