VOORJAAR 2021

FONDSLIJST
LITERAIRE THRILLER

THRILLER

MISDAADROMAN

SOL BOUZAMOUR

ESTHER KREUKNIET

GERARD NANNE

DE OVERWINTERAARS

NOBLESSE OBLIGE

DE DOCHTER VAN MARIA KALKMAN

EROTISCHE ROMAN

LIEFDESROMAN

SPANNENDE FEELGOOD

OLIVIA LEWIS

CARLA VERMAAT

KARIN KALLENBERG

TOTALE CHAOS

ALS ER EEN ANDER IS

HET WESPENNEST

UITGEVERIJ
Fondslijst voorjaar 2021.indd 1

08-12-20 14:28

SOL

DE O

De Ma
oer-Ho
hoofd
deur v
sterda
teit. On
de we
elkaar
wereld
gewel
hebbe
ten in
geld. V
en arro
Wat ze
ten ee
ruchte
Oostb
noch b
Hoe la
manie
dadige
Houdt
druk w

Dit epi
daagse
binnen
verdrie
naar je
in het h
plein, m
nende

Gebas

Sol Bo
met z
rechte
en hij
Pauw
gaan.
www.

Fondslijst voorjaar 2021.indd 2

08-12-20 14:28

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!

SOL BOUZAMOUR
DE OVERWINTERAARS
ISBN 978-90-8660-426-5
Prijs: € 19,95
Verschijnt april
De Marokkaanse Jamal en zijn tegenpool de
oer-Hollandse Mike zijn de twee beruchtste
hoofdportiers van Nederland. Ze staan voor de
deur van ’s lands bekendste discotheek in Amsterdam en hebben een no-nonsense mentaliteit. Ondanks hun totaal verschillende visie op
de wereld moeten ze toch samenwerken en
elkaar blindelings kunnen vertrouwen in een
wereld vol onvoorspelbaarheid, agressie en
geweld. Hun ego’s die megalomane vormen
hebben aangenomen maken dat ze doorschieten in de nachtelijke wereld van seks, drugs en
geld. Verblind door hebzucht, aandacht, macht
en arrogantie wanen ze zich onaantastbaar.
Wat ze ook doen en waar ze ook komen, ze laten een spoor van verwoesting achter zich. Geruchten gaan dat ze op een dodenlijst staan van
Oostblokkers of Marokkanen, maar de politie kan
noch bevestigen noch ontkennen.
Hoe lang kunnen ze nog op deze desastreuze
manier doorgaan en wie stopt dit gewelddadige duo?
Houdt hun relatie wel stand onder de immense
druk waaronder ze komen te staan?
Dit epische filmische verhaal gaat over de hedendaagse multiculturele samenleving, de spanningen
binnen een stad, vriendschap, loyaliteit,seks, liefdesverdriet, criminaliteit en de eeuwenoude zoektocht
naar jezelf: wie ben ik? Het verhaal speelt zich af
in het hart van Amsterdam op het Rembrandtplein, maar neemt je ook mee naar andere spannende en exotische plekken.
Gebaseerd op waargebeurde elementen.
Sol Bouzamour maakte een diepe indruk
met zijn debuutroman Narcissus. De filmrechten zijn verkocht aan Endemol Shine
en hij was te gast bij het tv-programma
Pauw (Jeroen Pauw: “het is je goed afgegaan. Je schrijft heerlijk…!)
www.bnnvara.nl/pauw/videos/327621

literaire
thriller

Grote interviews in Lees.Bol.com,
De Telegraaf en Het Parool
De pers over Narcissus:
“Narcissus staat vol.. seksscènes, je leest ze zelden zo beeldend. Het taalgebruik is zeer realistisch en past bij de harde scene waarin het verhaal zich afspeelt. Er is veel hilarische humor in
het boek verwerkt. Bouzamour is sterk in metaforen die zich spontaan lijken aan te dienen…wat
een verhaal..!”. (Jan Stoel voor Hebban, 4 sterren)
“…leest zijn verhaal als een trein. En dat het
zo vlot doorleest heeft vast ook te maken met
de vele pittige dialogen, die ook nog vaak vol
humor zitten”.(Leestafel.info)
‘Rauw, ongepolijst en realistisch’
(Paola van de Velde, De Telegraaf)
‘Met zekerheid kunnen we stellen dat
Bouzamour een groot schrijver van deze tijd
gaat worden. Een
nieuw stemgeluid met een beeldrijkdom die niet
te overtreffen is.
Narcissus is een
razendsnel epos
waarbij je op adem
moet komen als je
er klaar mee bent.’
(Willem Bisseling,
literair agent)
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ESTHER KREUKNIET
NOBLESSE OBLIGE

thriller

ISBN 978-90-8660-427-2
Prijs: € 19,95
Verschijnt maart

Advocate Liza Kreest leidt een heerlijk leven
in Kralingen waar ze samenwoont met haar
dochter Kate. Ze verbergt een schimmig
geheim uit haar verleden en heeft zich volledig
op haar carrière gestort. Ze ontmoet de charmante Maurice die haar vraagt hem te verdedigen in een rechtszaak tegen een frauderende douanier in het havenbedrijf van zijn schoonvader Bernd Verstraete, de gevierde havenbaron in Rotterdam. Ze bijt zich vast in de zaak
en kan al snel de charmes van de vlotte Maurice
niet weerstaan. Ze begint tegen al haar principes in een verhouding met haar cliënt maar als
ze de rechtszaak wint, dumpt hij haar kort daarna met een laffe smoes. Haar leven staat te trillen op haar grondvesten en als hij plotseling
zelfmoord pleegt, beseft ze dat hier iets groters
aan de hand is.
Ondertussen wordt ze scherp in de gaten
gehouden door het mysterieuze figuur Jung.
Onverschrokken zet Liza haar zoektocht voort en
wordt op hardhandige wijze bedreigd. Als haar
dochter Kate ook nog ontvoerd wordt, moet
Liza alles riskeren om haar terug te krijgen uit de
klauwen van de criminele bende en ligt haar
geheim op straat. Wat kan het daglicht in de
Rotterdamse haven niet verdragen?

De pers over haar vorige thrillers:
“Mooi,spannend, respectvol en met een boodschap.Groot compliment..voor dit uiterst realistisch verhaal!”
(Cees van Rhienen voor Hebban, 4 sterren)
“Diepgang en spanning..geweldig boek!”
(Vrouw Magazine-Telegraaf)
“Spannende pageturner…”
(Libelle)
“Een geweldig boek..!”
(Margriet)

Esther Kreukniet is communicatie-adviseur in
Rotterdam, freelance journaliste en eigenaar
van webshop Writing Girl. Eerder schreef ze
de succesvolle thrillers Beau Ravage, Façade,
Carte Blanche en En Passant. Ze is trotse moeder van haar zoon en woont samen met
haar vriend , een advocaat, in Rotterdam en
Oostvoorne.
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GERARD NANNE
DE DOCHTER VAN
MARIA KALKMAN

ller

ISBN 978-90-8660-428-9
Prijs: € 18,95
Verschijnt april

Als zijn dood nadert, besluit makelaar Anton
Koopmans zijn geweten te ontlasten door een
groot geheim te delen met zijn stervensbegeleidster. Enkele maanden na deze ontboezeming
wordt een man door een hond aangevallen en
gedood. Waar het Hoornse rechercheteam eerst
nog denkt aan een uit de hand gelopen bijtincident, wordt na een tweede aanval duidelijk dat
hier geen sprake van kan zijn. Er volgen meerdere identieke aanvallen met dodelijke afloop.
Nog niet eerder kreeg het team onder leiding
van hoofdinspecteur Jillian Blom te maken met
deze bizarre moorden. Op aandringen van forensisch rechercheur Sjoerd van Tongen wordt de
hulp van de hondengedragsdeskundige Aletta
Blanchard ingeroepen, die tijdelijk aan het team
wordt toegevoegd. Haar inzichten zijn een welkome aanvulling op het onderzoek, die leidt naar
de wereld van de hondenvechtsport en eindigt
in een arena waarin een confrontatie onvermijdelijk blijkt…

boodt realis-

”
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De pers over eerder verschenen boeken van
Gerard Nanne:
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)
Een andere waarheid:
Vakkundig verweven verhaallijnen.
(VN Thrillergids, 3 sterren)
De plot eindigt verrassend, maar de opzet is dat
eveneens.
(Biblion)
Verrassende ontknoping en de structuur
van het verhaal is mooi
gecomponeerd.
(Charles Kuijpers voor
Boekrecensies, 4 sterren)
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SOPHIE ESTER
TERUGKEER
ISBN 978-90-8660-429-6
Prijs: € 18,95
Verschijnt juni

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!
thriller

Wanneer het weten alleen maar pijnlijk is, is de
onwetendheid misschien wel de grootste troost...
Vincent Jones weet maar één ding zeker: de
man, die hij in de spiegel ziet, is een onbekende. Hij is alles kwijt: zijn identiteit, zijn verleden, zijn heden en zijn doel in het leven. Er
is iets verschrikkelijks aan de hand, maar wat dat
is, is voor hem een groot raadsel. Maar niet voor
de mensen om hem heen, ondervindt hij al snel.
Tijdens een gezellig samenzijn komt voor hem
de klap. Het grote weten is terug. Die wetenschap is vernietigend. Hij wilde weten, maar alles
behalve deze waarheid. Wat moet hij doen? Hoe
moet hij verder? Is er een toekomst? Een toekomst zonder verleden, dat zal het worden.
Hoe moet Vincent verder? De man die alles
heeft verloren en een nieuw leven op moet
bouwen. Wat gaat hij doen? Gaat hij het helemaal alleen redden? En is alles wat hij weet en
van wat hij zich weer herinnert ook daadwerkelijk waar of leeft hij met een valse waarheid? Hoe
vindt hij de antwoorden op het grootste vraagstuk van zijn leven: WIE?
Terugkeer gaat over herinneringen die eigenlijk
te pijnlijk zijn om mee te leven. Wat is de waarheid en hoe moet je daar mee leren omgaan?

De pers over Ommekeer:
“Het is een goed verteld verhaal met veel vaart
en spanning,..”
(G.P.Schuring voor Biblion)
“Een psychologisch thrillerdebuut dat zeker
smaakt naar meer! Welverdiend 4 sterren waard.”
(Bianca Maartense voor Thrillers & More)
“..Intrigerende misdaadroman. Een veelbelovend
begin van deze misdaadreeks. 4 sterren”
(Wendy Wenning voor Passie voor boeken)
De pers over Zijdelings:
“.. Heftig, mooi en heel spannend!”
(Diane voor Vrouwenthrillers.nl, 4 sterren)
“..Zeer origineel en goed gevonden. Bovendien
weet Ester spanning, romantiek en emotie goed
ineen te smeden tot een zeer aantrekkelijk verhaal”. (Hanneke Tinor-Centi)

Terugkeer is het derde deel van een vierdelige
misdaadromanserie over het leven van Steven,
Jamey, Robin, Vincent en Carol Vanhoven. Eerder
verschenen Ommekeer en Zijdelings.
Sophie Ester (1967)is een pseudoniem. De auteur
woont in Overijssel.
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KARIN KALLENBERG
HET WESPENNEST

ller

ISBN 978-90-8660-430-2
Prijs: € 18,95
Verschijnt mei
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Als Lisa wordt aangenomen bij het lifestyle
warenhuis Het Wespennest komt ze terecht in
een reorganisatie en haar baan staat op de
tocht. Desondanks belast haar baas haar met
een vertrouwelijke taak: de administratie van
L’Espoir, een weeshuis in Mozambique. Als op
een dag haar functie weggesaneerd blijkt en
ze vermoedt dat er geknoeid is met de betalingen aan L’Espoir besluit ze ter plekke poolshoogte te gaan nemen.
In Maputo leert ze de knappe Mozambikaan
Antipas kennen, waar ze als een blok voor valt.
Samen gaan ze op zoek naar het weeshuis.
Lukt het Lisa om het weeshuis te vinden en orde
op zaken te stellen? Zijn Antipas en zij ondanks
de afstand en de grote culturele verschillen voor
elkaar bestemd?
Het Wespennest is een meeslepend en romantisch verhaal en het vierde boek van Karin
Kallenberg. Het is geïnspireerd op haar eigen
ervaringen, namelijk de tijd dat ze werkzaam
was bij De Bijenkorf Hoofdkantoor en dat ze
in Mozambique woonde. De vorige 3 thrillers
schreef ze samen met Dimitri Van Hove.

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!
romantische
thriller

De pers over De orde.:
“Qua plot leest De orde..plezierig. Met korte
hoofdstukken, veel perspectiefwisselingen en
een eenvoudig taalgebruik weten de auteurs er
een sappig verhaal van te maken, waardoor de
lezer benieuwd is naar de afloop van deze psychologische thriller.”
(Onno van Reijen, Hebban-recensent, 3 sterren)
“De orde is een spannende thriller met beangstigende verhaallijnen waarin personages en
gebeurtenissen worden uitvergroot waardoor
een leuke mix is ontstaan van spanning en
humor”.
(Anneke voor Vrouwenthrillers.nl.)

De pers over B.B.:
“B.B. is een opmerkelijke psychologische thriller; een meeslepende combinatie van originaliteit, spanning en tragiek, geschreven in
een hoog tempo met direct taalgebruik en
humor”.
(Anneke van Ieperen voor Hebban- 4 sterren)

w

De pers over Penitenza.:
“Een knap bedachte, goed uitgewerkte misdaadroman, uitstekend geschreven, met een
passend slotakkoord. Een gedegen misdaadroman, tot het eind boeiend.“
(Mirjam Scholten voor Biblion
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JOKE BURINK
ENKELTJE COSTA
BLANCA
ISBN 978-90-8660-431-9
Prijs: € 17,95
Verschijnt maart

John en Mary Sijtsma gaan jaarlijks op vakantie naar de Costa Blanca waar zij verblijven in
één van de appartementen van hun vrienden
Susan en Bill Bradley.
Mary vermaakt zich prima met haar vrienden in de pub, maar John is op zoek naar een
andere invulling van de vakantie. Hij wil samen
met zijn vrouw genieten van alles wat de
Costa Blanca te bieden heeft, zonder al die verplichte nummers met Bill en Susan. Eigenlijk
heeft John een hekel aan Bill.
Mary heeft echter geen oog voor Johns verlangen. John voelt zich steeds meer op zichzelf
aangewezen en raakt geobsedeerd door zijn
mysterieuze vakantiebuurvrouw, die hij voor
zichzelf Zeemeermin noemt.
Als op zekere dag Bill spoorloos is verdwenen,
gaat John op onderzoek uit. Het leidt hem
naar de badplaats Guardamar del Segura, waar
hij ontmoetingen heeft met mensen die hij in
zijn gewone leven nooit zou tegenkomen. Uit
solidariteit met hen verzwijgt John bepaalde
informatie voor de politie.

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!

ALS
spannende
feelgoodroman

Joke Burink (1961) werkte ruim 20 jaar als lerares,
voordat zij haar eerste kinderboek Juffrouw Els
schreef. Daarna was zij een van de auteurs van
Mijn liefste wens en onder het pseudoniem
T. Hola schreef ze Ode aan de limerick.
Nu woont ze in Zevenaar, waar zij als redacteur
leerlingen begeleidt met het schrijven van
artikelen voor een regionale krant.
Enkeltje Costa Blanca is haar spannende
debuutroman geïnspireerd door haar favoriete
vakantieplek.

en
meest
urs!!!
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CARLA VERMAAT
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ALS ER EEN ANDER IS
ISBN 978-90-8660-432-6
Prijs: € 17,95
Verschijnt mei
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Met haar gedachten nog bij het bezoek aan haar
moeder, besteedt Andrea weinig aandacht aan
de man die naast haar in het vliegtuig zit. Daags
daarna staat hij plotseling voor haar neus. Het is
het begin van een stormachtige relatie die bijna
te mooi is om waar te zijn. Kevin is knap en charmant, een succesvolle zakenman en ... vrijgezel!
Maar dan gebeuren er vreemde dingen. Wordt
ze gevolgd en in de gaten gehouden? Heeft
Kevin drie oudere zussen of is hij enig kind?
Langzaamaan gaat Andrea twijfelen aan wie en
wat ze moet geloven.
Een weekend bij haar vriendin Molly in Oakleigh
Cove zou haar wat rust en ontspanning moeten
geven, maar de kennismaking met de eenvoudige en solide Vince zorgt alleen maar voor meer
verwarring.
Carla Vermaat (1952) werkte op een scholengemeenschap en organiseerde in het verleden schildervakanties in Cornwall. Ze woont
in Zaandam, maar verblijft een groot deel van
het jaar in Cornwall. Ze schreef vele familie- en
liefdesromans en onder het pseudoniem Mary
Morgan misdaadromans

8
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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….’:
“..vlot geschreven en leest gemakkelijk. De roman
past goed in de serie Ellessy Relax, een ‘reeks
hedendaagse familie- en liefdesromans voor een
groot vrouwelijk lezerspubliek’.
(Biblion)
De pers over ‘Als een
blad in de wind’:
“Vlotte schrijfstijl…
zeker een aanrader”.
(Thenewroyaltyworldblog.
wordpress.com)
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MARGREETH
KOOIMAN
DWAALLICHT
ISBN 978-90-8660-436-4
Prijs: € 17,95
Verschijnt mei

Gemma en Freek kunnen hun geluk niet op als
zij de loterij winnen. Ze zeggen hun baan op
en verhuizen naar een dure villa in een ander
deel van het land. Gemma kan moeilijk aarden
in hun nieuwe buurt, waar alles om geld en
status draait. Maar Freek raakt al snel in de ban
van Rogier en Diederick, die met hun echtgenotes in de naastgelegen villa’s wonen.
Freek doet er alles aan om erbij te horen.
Terwijl hij investeert in Rogiers bouwproject
aan de Spaanse kust, handelt hij samen met
Diederick op de beurs. Tot Gemma’s verdriet
denkt hij alleen nog aan het maken van winst.
Gemma beseft dat Freek en zij van elkaar afdrijven en voelt zich eenzaam. Ze vindt troost bij
Henk, een zonderlinge man, die juist niks om
geld geeft en zielsveel van de natuur houdt.
Natuurlijk wil ze niets liever dan de lieve sociale Freek van vroeger terug. Maar het lijkt alsof
Gemma die niet meer kan bereiken.
Margreeth Kooiman (1960) werkte meer dan
twintig jaar bij hulporganisatie Plan Nederland.
Werkzaam op de afd. Communicatie schreef zij
onder meer lesbrieven en informatieve stukken over projecten en ontwikkelingslanden.
Sinds 2004 werkt zij als zelfstandig tekstschrijver, auteur en vertaalster. Voor uitgeverij NBD/
Biblion vertaalde zij een groot aantal non-fictie jeugdboeken. Ook schreef zij, samen met
Myrte Gay-Balmaz, informatieve jeugdboeken, waaronder verschillende boeken voor de
Ellessy WWW-reeks.
Eerder verschenen van haar de romans
Spagaat , Stap één en Schot in de roos.

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!
feelgoodroman

De pers over ‘Spagaat’:
“Een prettig leesbaar familieverhaal dat allerminst oppervlakkig is”.
(H.W.L.Keus-Asveld voor Biblion)
“Recht uit het leven gegrepen, herkenbaar en
met hedendaagse thema’s dat is…‘Spagaat’.
De schrijfstijl van Kooiman is warm en vlot; de
dialogen zijn geloofwaardig en natuurlijk. Ik
beveel deze fijne roman met enthousiasme aan”.
(Hanneke Tinor-Centi op Hebban, 4 sterren)
De pers over Stap één:
“Voor lezers die ook houden van Gerda van
Wageningen en anderen”.
(Iris Stekelenburg-van Halem voor Biblion)
De pers over ‘Schot in de roos’:
De karakters…worden goed uitgewerkt waardoor de lezer zich goed kan verplaatsen in hun
gevoelens en twijfels. Ook de kantoorwereld…wordt realistisch beschreven, met
alle jaloezie en competitiestrijd die
daarbij kan komen
kijken.
(Iris Stekelenburg-van
Halem voor Biblion)

Sinds 1987 woont zij in Muiden (NH) en
vanaf 2019 in Zeist.

10
Fondslijst voorjaar 2021.indd 10

08-12-20 14:29

euw!
euw!
euw!

ANGELA
STEGEMAN
TIJDRIT

goodman

ISBN 978-90-8660-433-3
Prijs: € 17,95
Verschijnt april
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Susanne de Jonghe mag als enige vrouw
starten in de tijdrit van de Tour de France.
Na het winnen van een YouTube-wedstrijd
wordt zij opgenomen in het team van een
van Nederlands beste tijdrijders: Scott Peeters.
Deze valt als een blok voor de snelle amateur,
maar wil haar liever haten. Susanne probeerde het leven te redden van zijn vriendin, maar
faalde. Sindsdien doet hij er alles aan om haar
te vermijden. Het lot brengt hen echter samen,
hoewel geholpen door een ploegleider met
een dubbele agenda. Beiden proberen in deze
Ronde van Frankrijk het leven letterlijk weer op
de rit te krijgen, maar het verleden is sneller dan
zij en haalt hen genadeloos hard in.
Tijdrit is een feelgood roman dat gaat over geluk,
hoop, verdriet, angst en liefde. Dit alles speelt
zich af tegen de achtergrond van de Tour de
France.
Angela Stegeman (1979) ontdekte pas laat in
haar leven de racefiets en was meteen verknocht aan de snelheid die je ermee kunt halen.
Niet alleen dat, maar ook het geluid van de ruisende banden op het wegdek en het rustgevende effect waren een inspiratiebron voor het
schrijven van Tijdrit.
In 2016 begon ze tijdens Giro d’Italia - die haar
toenmalige woonplaats Arnhem aandeed - te
schrijven, maar gaf haar boek pas echt vorm na
de eerste etappe van de Tour de France in 2017.

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!

feelgoodroman

De pers over ‘Pumps, pillen & popcorn’ :
“leest..heel plezierig. Stegeman heeft kans gezien
het geheel iets meer diepgang te geven door
het thema homoseksualiteit in haar verhaal te
verweven. Ze…brengt beide vrouwen heel
dichtbij de lezer…leuk”.
(Hanneke Tinor-Centi op Hebban, 4 sterren)
“Heerlijk boek…verhaal komt… lekker rauw en
eerlijk over. Een fijn verhaal om in te duiken.. ook
wat romantiek maar vooral veel herkenning.”
(Jaimy Smeets voor jaimyseatsleepread.wordpress.
com,4 sterren))
“een heerlijke liefdesroman.. Hét boek dat je
deze zomermaanden wilt lezen! En Angela
Stegeman, dat is een schrijfster om in de gaten
te houden. “
(Kamelia voor hetboekenatelier.nl, 4 sterren)

Angela Stegeman woont met haar man en twee
kinderen in Huissen en schreef voor meerdere websites, werkte als bureauredacteur voor
de plaatselijke radio- en televisiezenders en is
momenteel blogger en recensent bij het onlinemagazine Trotse Moeders. Eerder verscheen van
haar de roman Pumps, pillen & popcorn.
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CAROLINE
WAMMES
MUIS

Het is maar goed dat Evelyne niet in de toekomst kan kijken als ze haar dochter Muis uitzwaait op Schiphol. Halsoverkop verruilt Muis
Nederland voor Australië, de liefde van haar
leven achterna. Deze succesvolle zakenman,
Jake, is ze nog niet eens zo heel lang geleden
tegengekomen op een congres. Muis’ ouders
en haar zus Femke blijven in shock achter door
het snelle vertrek, maar gunnen Muis alle liefde van de wereld.
Terwijl Muis haar draai probeert te vinden in
Australië, gaat het leven in Nederland gewoon
door. Voor Evelyne komen er lastige tijden aan,
Femke staat voor een volgende fase in haar
leven. Tot haar wanhoop moet Muis alles vanaf
de zijlijn gadeslaan.
De band tussen Evelyne en Muis wordt ondertussen enorm op de proef gesteld. Is deze
sterk genoeg om de afstand te overbruggen?

D
V

feelgoodroman

ISBN 978-90-8660-434-0
Prijs: € 17,95
Verschijnt mei

De pers over ‘Los zand’ :
‘..leesbaar eigentijds verhaal’.
(Biblion)
‘..herkenbaar. .een aanrader. Een verhaal vol met
humor. Het verhaal leest heerlijk en vlot.’
(rachelleest.nl)
‘..Prima romandebuut!’.
(boekenbeschrijfster.nl)

Caroline Wammes (Enschede, 1962).
Woonde vanaf 1982 in Gouda en verhuisde
sinds kort naar Den Haag.
Ze schreef tal van interviews en columns in
bedrijfsuitgaven en voor de lokale krant. Haar
debuutroman Los zand verscheen in 2016.

en
meest
urs!!!
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LEONIE SEBASTIAN
DE WRAAK VAN DE
VERLATEN VROUW

goodman

ISBN 978-90-8660-435-7
Prijs: € 17,95
Verschijnt mei

vol met
.’

De welgestelde socialite Claire Hofstadter is als
vrouw van een rijke zakenman gewend om te
leven in luxe. Champagne overgoten soirees
in hun luxe villa zijn aan de orde van de dag.
Totdat haar echtgenoot haar bedriegt met zijn
secretaresse en ze besluit om wraak op hem te
nemen. Ze stort zijn bedrijf door middel van leugens en laster de afgrond in.
Claire zelf blijft achter met niks. Maar na al die
jaren in weelde geleefd te hebben, weigert ze
om genoegen te nemen met minder. Al snel
weet ze met haar charme onder valse voorwendselen een nieuwe, rijke zakenman voor
zich te winnen. Als hij er echter achter komt dat
ze geen rijke jetsetter meer is, maar een gescheiden huisvrouw zonder huis wiens bezittingen in
één enkele reiskoffer passen, zet hij haar aan de
kant. Ze zal haar leven opnieuw moeten opbouwen, maar dit blijkt lastiger gezegd dan gedaan,
zeker als haar leugens haar achterhalen.

Nieuw!
Nieuw!
Nieuw!

feelgoodroman

De pers over Liefde met rafels:
“Prima debuut van een auteur die een humoristische schrijfstijl heeft. …Heerlijk leesplezier.
Kwaliteit voor een breed publiek. Voor fans van
José Vriens..”
(Lisanne Ortsen voor Biblion)
De pers over Project perfect:
‘Net zo leuk om te lezen als haar eerste “Liefde
met rafels’*. Herkenbaar voor veel moeders en
een boek van deze tijd. Aantrekkelijke cover’.
(Lisanne Ortsen voor Biblion)
‘Leuke schrijfstijl. Ideaal boek om bijvoorbeeld lekker tijdens je vakantie even te
lezen.’(boekenbeschrijfster.nl)

Leonie Sebastian is geboren (1985) en getogen
in Spijkenisse en woont er nog steeds. Eerder
verschenen van haar de romans: Liefde met rafels
en Project perfect.
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OLIVIA LEWIS
TOTALE CHAOS
(QUEEN, deel 1)

ISBN 978-90-8660-437-1
Prijs: € 17,95
Verschijnt mei
Na het succes van de King-serie komt Olivia
Lewis met een nieuwe erotische romanserie. Deze keer gaat het over de dochter van
Benjamin en Luci King: Sophia!
Sophia King is inmiddels een jongedame van
eenentwintig jaar. Ze heeft een liefdevolle en stabiele thuisbasis, leuke vriendinnen,
volgt een dansopleiding en heeft een relatie
met de populairste danser op school; Mason.
Sophia is ook succesvol vlogster. Haar kanaal
Sophia – Queen of Kings heeft bijna driehonderdduizend volgers en groeit nog iedere dag.
Alles op de rit, toch?
Dan komt er een nieuwe leraar de school binnenwandelen. Scott van Spakenburg is de
nieuwe zangdocent en ziet in Sophia een
nieuw talent wanneer hij haar – per ongeluk – een keer hoort zingen. Sophia wordt door
hem uitgedaagd alles uit haar carrière te halen,
maar achter de blinkende façade schuilt een
onzeker meisje met ADHD en een flinke dosis
aan dagelijkse medicatie. Binnen no time ontstaat er totale chaos in het leven van Sophia
en ze is al zo chaotisch.
Weet Scott haar zover te krijgen haar talenten
te delen met de wereld? En nog belangrijker:
hoe dealt Sophia met deze vreselijk knappe,
innemende en jonge leraar?
Olivia Lewis is het pseudoniem van een
Nederlandse schrijfster. Zij schrijft tijdens haar
verblijf in het buitenland. Het boek is niet autobiografisch, maar Olivia Lewis baseert haar
romans wel op eigen ervaringen.
De pers over King,Deel 1, Spelen met vuur:
“… leest zeer vlot en zit vol spetterende erotische scènes. 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

“… 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:
“..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)
De pers over Deel 4, Verlossing:
“ …een perfect geheel, het klopte gewoon. Olivia
Lewis weet… hoe ze je aandacht moet vast houden..(en|) hou je van elke letter die ze schrijft. Ik
hoop oprecht dat we nog veel meer gaan lezen
van deze dame. Haar schrijven leest zeer verslavend, en ik denk niet dat ik hier ooit genoeg van
kan krijgen”.
(Cisz Strasters voor The Bookbabe, 5 sterren)
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