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Een vrouw staat in de lift van de Bijenkorf in Rotterdam 
plotseling oog in oog met haar dertig jaar geleden over-
leden echtgenoot. Niemand gelooft haar verhaal. 
Ze neemt contact op met een jeugdvriendin, vrouw van 
inspecteur Leo Vermeulen. Korte tijd later wordt ze met 
opzet door een auto van de kade van de Nieuwe Maas 
afgeduwd. Vermeulen komt erachter wat er dertig jaar 
geleden gebeurd is: een vrachtwagencombinatie stort in 
een ravijn in Schotland en de chauffeur komt om. 
En wie is er begraven in het familiegraf in Gorssel? 
Inspecteur Vermeulen raakt via zijn vrouw persoonlijk 
betrokken bij een geraffineerd misdaadcomplot.

Agathe Wurth debuteerde met “Ongeluk”, waarin inspec-
teur Leo Vermeulen het onderzoek naar een verdronken 
vrouw leidt. In 2007 verscheen “De Maasmoorden”.
Agathe Wurth woonde jarenlang in het buitenland. 
Tijdens haar werkzaamheden in een pathologisch-ana-
tomisch laboratorium raakte ze geïnteresseerd in onna-
tuurlijke doodsoorzaken. Inmiddels woont de schrijfster 
alweer jaren in Rotterdam en haar boeken spelen zich 
grotendeels ook af in Rotterdam.

De pers over Ongeluk:
“Boeiend boek, dat enerzijds veel psychologische ana-
lyse biedt en anderzijds met kennis van politiezaken is 
geschreven. Bijzonder nieuw Nederlands misdaadroman-
talent”. 
(H.Veldman voor Biblion)
“Agathe Wurth maakt een opmerkelijk debuut. Zij 
werkt nauwkeurig toe naar een mooie ontknoping”. 
(Crimezone)
“Het boek is spannend, de plot is uitstekend, de ontkno-
ping verrassend”. 
(Crimezone)
“Opmerkelijk debuut. Mooie ontknoping”. 
(Mieske van Eck in Brabants Dagblad)

De pers over De Maasmoorden:
“Het plot is spannend en de ontknoping heel logisch, 
maar toch verrassend. 
(Marian Verstappen-Naus voor Biblion)
“De schrijfster slaagt erin de hoge verwachtingen waar 
te maken. Het zit geweldig goed in elkaar en Rotterdam 
wordt treffend beschreven”. 
(Jurgen Joosten voor Ezzulia.nl)

FAMILIEROMANTienermoeder Kyara trouwt op haar achttiende al met jeugdliefde Lucas, de 
vader van haar tweelingdochters. Twaalf jaar lang hebben ze een goed huwe-
lijk, waar helaas een eind aan komt als Kyara achter een goed bewaard geheim 
van Lucas komt. De kinderen kiezen ervoor om bij hun vader te gaan wonen en 
Kyara blijft berooid achter. Ineens moet ze gaan werken voor de kost, iets wat 
door haar gebrek aan ervaring en een opleiding erg moeilijk is. Het werk wat ze 
uiteindelijk gaat doen houdt ze zorgvuldig verborgen voor haar omgeving en 
zeker voor haar dochters. Ze verandert er zelfs haar naam en haar uiterlijk voor. 
Als ze dit alles later achter zich weet te laten en ze een heel nieuwe weg inslaat, 
duikt er plotseling iemand op die haar toch herkent. 
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deel 4

Aanvankelijk heeft Barbara moeite om te wennen aan haar nieuwe werk-
omgeving en collega’s maar ze ervaart het als een verademing om weg te 
zijn van Leo’s dwingende aanwezigheid. Daarmee is misschien het juiste 
moment aangebroken om ook in haar privé-leven een nieuwe weg in te 
slaan.
Naast haar nieuwe werkzaamheden waarbij ze te maken krijgt met een 
serieuzere vorm van criminaliteit dan ze gewend is, worden haar tijd en 
aandacht opgeslokt door andere zaken. want een vroegere schoolvrien-
din heeft haar de belofte ontfutseld om de moordenaar van haar dochter 
op te sporen.
Een belofte die Barbara duur komt te staan wanneer ze zich steeds dieper 
in de nesten werkt en ze ontdekt dat haar verdachte boven de wet lijkt te 
staan. Wie van haar nieuwe collega’s houdt deze kennelijk vogelvrij ver-
klaarde crimineel de hand boven het hoofd?

Het derde deel in de succesvolle serie Barbara politievrouw, die alle af-
zonderlijk te lezen zijn.

De pers over deel 1 (In beeld):
Het verhaal boeit en leest vlot. De tobberige en volhardende hoofdpersoon 
roept herkenning en medeleven op. De gebeurtenissen zijn herkenbaar als 
zaken waarover je in de krant leest. 
(A. de Vor voor Biblion)

Carla Vermaat (1952) schreef vele liefdes- en familie- 

romans. Daarnaast verschenen er misdaadromans  

onder haar pseudoniem Mary Morgan. Ze woont in 

Zaandam, maar een groot deel van het jaar verblijft ze 

in het Engelse Cornwall. 

Boven water
Carla Vermaat
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Dit is een roman over een waar gebeurde 
rechtszaak die Jacob Vis al in 2007 beschreef
in de true crime story Het Rijk van de Bok. Dat 
boek was de opmaat om de moordzaak opnieuw 
te onderzoeken: een proces dat bij het uitko-
men van dit nieuwe boek nog steeds loopt.
In 2002 krijgt Max Spaan twintig jaar cel voor 
de moord op Ron Verkeek, zijn jonge rivaal, 
die hij volgens de aanklager op een duivels 
geraffineerde manier in de val heeft gelokt en 
op een afgelegen plek in het bos levend heeft 
begraven. 
Twaalf jaar later schrijft een oud-rechercheur 
een brief aan Justitie waarin hij zijn twijfels
over het onderzoek kenbaar maakt. De brief is 
zo alarmerend dat de minister van Justitie 
commissaris Ben van Arkel, advocaat-generaal 
Lucas Kalsbeek en emeritus hoogleraar 
strafrecht Jos de Ruiter opdracht geeft het 
appel te onderzoeken.
Het driemanschap, gesteund door de jonge 
rechercheurs Ellen Kamp en Ton van Soest, 
ontdekt dat het bewijsmateriaal niet deugt. 
Overtuigd van hun gelijk en doof voor tegen-
argumenten hebben de aanklagers de rechters 
op het verkeerde been gezet.
Een schoolvoorbeeld van tunnelvisie dat leidde 
tot de grootste rechterlijke dwaling uit onze
rechtsgeschiedenis die in dit verhaal wordt 
rechtgezet.

Jacob Vis werd maar liefst zes keer geno-
mineerd voor De Gouden Strop, de prijs 
voor het spannendste boek. Ook voor zijn 
laatste boek De imker werd hij genomineerd 
en voor zijn boeken krijgt hij altijd 3 of 4 
sterren van de VN detective-&thrillergids!

De professor
ISBN 978-90-8660-288-9

Prijs: 17,25                                                                                 
Reeds verschenen (mei 2015) 

Jacob Vis
N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

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)
“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)
“Voor meesterverteller Vis kent de menselijke 
geest geen geheimen meer”
(Els Roes in de Telegraaf)
“Hard, geestig, maatschappijkritisch, liefdevol 
en soms angstig dichtbij” 
(Juryrapport Gouden Strop)
“Schitterend en met veel inleving geschre-
ven….en spannend!”(Rinus Ferdinandusse in 
Vrij Nederland).

“Absurd dat Vis 
nooit de Strop 
gewonnen heeft.” 
(Daan van ’t 
Westeinde voor 
De Spanningsblog)
“Een echte Vis: 
intelligent, ori-
gineel en goed 
geschreven.” 
(VN detective 
-&thrillergids)
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Op een avond vieren Robert van Hout en zijn 
vrouw Céleste, een Belgisch fotomodel, met 
vrienden dat het manuscript van Roberts eerste 
boek, een thriller, door de uitgever is geac-
cepteerd. Robert drinkt te veel en Céleste is 
de Bob en bestuurt de antieke Minerva op de 
terugweg. In een scherpe bocht rijdt ze een 
man dood die zijn hondje, teckel Paddy, uit-
laat. Ze stappen uit, kijken even en rijden dan 
door. Céleste neemt de teckel mee .
De man is Alfred Verschoor. Als hij lang weg-
blijft van de wandeling  gaat zijn vrouw Emma 
hem zoeken en vindt hem in de berm liggen. 
Van Paddy geen spoor, vermoedelijk gewond 
geraakt en het bos ingevlucht, waarna gestor-
ven. Politieonderzoek levert niets op.
 Een half jaar later gaan Emma en haar buur-
vrouw Mariët naar de presentatie van Roberts 
boek in een literair café in de buurt. Emma 
koopt een door Robert gesigneerd boek. Er 
volgt een bizarre scène als de teckel van 
Céleste  Emma ziet en buiten zijn zinnen raakt 
als zij hem even aait. Als Emma het voorval 
aan haar broer vertelt wordt zijn achterdocht 
gewekt en gaat hij met zijn vriend op onder-
zoek uit, allereerst naar de herkomst van het 
hondje, en komen ze uiteindelijk achter de 
waarheid.

Agathe Wurth woonde jarenlang in het bui-
tenland. Tijdens haar werkzaamheden in een 
pathologisch-anatomisch laboratorium raakte 
ze geїnteresseerd in onnatuurlijke doodsoor-
zaken. Inmiddels woont de schrijfster alweer 
jaren in Rotterdam.

De Minerva moord
ISBN 978-90-8660-290-2

Prijs: € 15,95                                                                             
Verschijnt september 2015

Agatahe Wurth

www.ellessy.nl
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Een vrouw staat in de lift van de Bijenkorf in Rotterdam 
plotseling oog in oog met haar dertig jaar geleden over-
leden echtgenoot. Niemand gelooft haar verhaal. 
Ze neemt contact op met een jeugdvriendin, vrouw van 
inspecteur Leo Vermeulen. Korte tijd later wordt ze met 
opzet door een auto van de kade van de Nieuwe Maas 
afgeduwd. Vermeulen komt erachter wat er dertig jaar 
geleden gebeurd is: een vrachtwagencombinatie stort in 
een ravijn in Schotland en de chauffeur komt om. 
En wie is er begraven in het familiegraf in Gorssel? 
Inspecteur Vermeulen raakt via zijn vrouw persoonlijk 
betrokken bij een geraffineerd misdaadcomplot.

Agathe Wurth debuteerde met “Ongeluk”, waarin inspec-
teur Leo Vermeulen het onderzoek naar een verdronken 
vrouw leidt. In 2007 verscheen “De Maasmoorden”.
Agathe Wurth woonde jarenlang in het buitenland. 
Tijdens haar werkzaamheden in een pathologisch-ana-
tomisch laboratorium raakte ze geïnteresseerd in onna-
tuurlijke doodsoorzaken. Inmiddels woont de schrijfster 
alweer jaren in Rotterdam en haar boeken spelen zich 
grotendeels ook af in Rotterdam.

De pers over Ongeluk:
“Boeiend boek, dat enerzijds veel psychologische ana-
lyse biedt en anderzijds met kennis van politiezaken is 
geschreven. Bijzonder nieuw Nederlands misdaadroman-
talent”. 
(H.Veldman voor Biblion)
“Agathe Wurth maakt een opmerkelijk debuut. Zij 
werkt nauwkeurig toe naar een mooie ontknoping”. 
(Crimezone)
“Het boek is spannend, de plot is uitstekend, de ontkno-
ping verrassend”. 
(Crimezone)
“Opmerkelijk debuut. Mooie ontknoping”. 
(Mieske van Eck in Brabants Dagblad)

De pers over De Maasmoorden:
“Het plot is spannend en de ontknoping heel logisch, 
maar toch verrassend. 
(Marian Verstappen-Naus voor Biblion)
“De schrijfster slaagt erin de hoge verwachtingen waar 
te maken. Het zit geweldig goed in elkaar en Rotterdam 
wordt treffend beschreven”. 
(Jurgen Joosten voor Ezzulia.nl)

De pers over Ongeluk:
“Boeiend boek, dat enerzijds veel psychologi-
sche analyse biedt en anderzijds met kennis 
van politiezaken is geschreven. Bijzonder 
nieuw Nederlands misdaadroman-talent”. 
(H.Veldman voor Biblion)
“Het boek is spannend, de plot is uitstekend, 
de ontknoping verrassend”. (Crimezone)

“Aanrader voor mensen die van Rotterdam 
houden, aangezien de schrijfster in groot 
detail en met klaarblijkelijke liefde voor de 
stad de omgeving beschrijft waar een en ander 
zich afspeelt.” 
(Janine Vermeltfoort voor www.kro.nl)
De pers over De Maasmoorden:

“De  schrijfster slaagt erin de hoge verwachtin-
gen waar te maken. Het zit geweldig goed in 
elkaar en Rotterdam wordt treffend beschre-
ven”.  (Jurgen Joosten voor Ezzulia.nl)

De pers over 
De verschijning:

“Wurth is zeker een 
aanwinst, helemaal 
omdat ze zo ‘lekker’ 
schrijft!” (Jurgen 
Joosten voor Ezzulia.nl)

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

thriller
Boven water

(Barbara politievrouw, deel 4)    
ISBN 978-90-8660-293-3

Prijs: € 16,95                                                                             
Verschijnt november 2015 

Carla Vermaat

De pers over deel 2 (Meisjes loos):
“Een onderhoudend verhaal, met een aardige 
rechercheur die een leven leidt als iedereen 
en daardoor tot de verbeelding van de lezer 
spreekt.“ (J. Madern-Luijk voor Biblion)

“Vlot geschreven met een licht humoristische 
touch. Leest als een trein,”(Rudy Berghmans 
voor www.cartoon-productions.be)

De pers over deel 3(Vogelvrij):
“Vogelvrij is een boek wat geen moment verveelt, 
heerlijk vlot geschreven, een verhaal waarbij ik 
al heel snel meeleefde met de personages. Een 
boek dat de basis zou kunnen zijn voor een 
script voor een hele leuke, spannende politie-
serie. (Wendy Wenning voor Boekenbijlage)

Carla Vermaat (1952) schreef vele liefdes- en 
familieromans. Daarnaast verschenen er  mis-

daadromans onder 
haar pseudoniem Mary 
Morgan. Ze woont in 
Zaandam, maar een 
groot deel van het 
jaar verblijft ze in het 
Engelse Cornwall.

N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !
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Aanvankelijk heeft Barbara moeite om te wennen aan haar nieuwe werk-
omgeving en collega’s maar ze ervaart het als een verademing om weg te 
zijn van Leo’s dwingende aanwezigheid. Daarmee is misschien het juiste 
moment aangebroken om ook in haar privé-leven een nieuwe weg in te 
slaan.
Naast haar nieuwe werkzaamheden waarbij ze te maken krijgt met een 
serieuzere vorm van criminaliteit dan ze gewend is, worden haar tijd en 
aandacht opgeslokt door andere zaken. want een vroegere schoolvrien-
din heeft haar de belofte ontfutseld om de moordenaar van haar dochter 
op te sporen.
Een belofte die Barbara duur komt te staan wanneer ze zich steeds dieper 
in de nesten werkt en ze ontdekt dat haar verdachte boven de wet lijkt te 
staan. Wie van haar nieuwe collega’s houdt deze kennelijk vogelvrij ver-
klaarde crimineel de hand boven het hoofd?

Het derde deel in de succesvolle serie Barbara politievrouw, die alle af-
zonderlijk te lezen zijn.

De pers over deel 1 (In beeld):
Het verhaal boeit en leest vlot. De tobberige en volhardende hoofdpersoon 
roept herkenning en medeleven op. De gebeurtenissen zijn herkenbaar als 
zaken waarover je in de krant leest. 
(A. de Vor voor Biblion)

Carla Vermaat (1952) schreef vele liefdes- en familie- 

romans. Daarnaast verschenen er misdaadromans  

onder haar pseudoniem Mary Morgan. Ze woont in 

Zaandam, maar een groot deel van het jaar verblijft ze 

in het Engelse Cornwall. 

Boven water
Carla VermaatBarbara is niet blij als ze een zaak in de schoe-

nen geschoven krijgt waarbij de familie-eer van 
een invloedrijke zakenman in het geding is. 
Zijn 15-jarige zoon is niet alleen zwaar gewond 
geraakt bij een auto-ongeluk maar ook lijkt 
iemand van plan een oude vete nieuw leven in 
te blazen. Dit onderzoek komt echter op een 
laag pitje te staan wanner Barbara’s hulp wordt 
ingeroepen door wel de laatste persoon die ze 
zou verwachten: haar ex, Leo. Onmachtig hem 
te weigeren komt ze terecht in een maalstroom 
van gebeurtenissen waarop ze geen controle 
meer heeft en die ook haar persoonlijke leven 
in het hart raakt.

Het vierde deel in de succesvolle serie Barbara 
politievrouw, die allen afzonderlijk te lezen zijn. 
Er is belangstelling van diverse tv-producen-
ten voor een tv-serie.

De pers over deel 1 (In beeld):
“Het verhaal boeit en leest vlot. De tobberige 
en volhardende hoofdpersoon roept herken-
ning en medeleven op. De gebeurtenissen zijn 
herkenbaar als zaken waarover je in de krant 
leest.” ( A. de Vor voor Biblion)

spannende  
liefdesroman/ 
politieroman

Ellessy 
RELAX+ een serie 

liefdes-/relatieromans 
met een flinke dosis span-

ning: (ont)spannende boeken 
voor een breed lezerspubliek 

van alle leeftijden.
Meer informatie: 

www.misdaadverhalen.nl
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N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

Kunstenares Fleur Doornslag woont al heel wat 
jaren bij haar grootmoeder op de boerderij. Als 
er plannen zijn om naast hun boerderij een 
groot hotel te bouwen, protesteren zij heftig, 
helaas met weinig effect. 
Dan duiken er maar liefst twee mannen op in 
het leven van Fleur. Galeriehouder Justin Mars 
wil dat Fleur bij hem exposeert, maar hij is 
tevens de eigenaar van een grote vastgoed-
firma. Is zijn motief wel helemaal zuiver? 
Robin Verdonk werkt in het gehate hotel. Hij 
blijkt echter bijzonder aardig te zijn. Als oma 
onverwacht komt te overlijden ontdekt ze het 
ware karakter van de beide mannen.  
Het verhaal gaat over dementie, erfenissen en 
uiteraard liefde…

Jose Vriens (1963) groeide op en woont in 
het Brabantse Roosendaal. In 2000 begon ze 
met het schrijven van kinderboeken. Daarnaast 
schreef ze talloze romantische korte verhalen 
(pseudoniem Josje Maas) en inmiddels ook 
verschillende romans. Na een zestal jaar uit-
gever te zijn geweest is ze nu fulltime schrijver 
en verschijnen er met grote regelmaat familie- 
en liefdesromans van haar hand. Haar romans 
worden bestempeld als vlot leesbare feelgood-
romans.
  
De pers over Beauty en de boer:
De prettige schrijfwijze, het duidelijk weer-
geven van de personages en het vlot lopende 
verhaal zorgen ervoor dat je helemaal meeleeft 
met Priscilla… Wanneer je van een roman 
houdt waar het verhaal wat meer diepgang 
heeft, dan is Beauty en de boer een echte aan-
rader. (Nancy Walburg voor Bangersisters.nl) 

Verdwaald
ISBN 978-90-8660-291-9

Prijs: € 16,95                                                                             
Verschijnt september 2015

De pers over Tegenwind:
Zomerse familieroman van een ervaren auteur 
van liefdes- en familieromans. Soepel geschre-
ven, ongecompliceerd verhaal met een bijna 
streekromanachtige setting. Dankzij lekker 
lopende dialogen en vaart en afwisseling in 
het verhaal biedt dit boek een ontspannen 
leeservaring voor een brede, vrouwelijke 
doelgroep. (Jacqueline Wouda voor Biblion)
De pers over Schuld:
‘Schuld’ leest heerlijk weg. Je bent ontzettend 
nieuwsgierig hoe het verhaal afloopt. Het boek 
is heerlijk beeldend geschreven en verveelt 
geen moment. (Leesfanaten.nl -4 sterren)
Schuld is weer zo’n heerlijk boek van José 
Vriens. Een boek wat je grijpt en meeneemt in 
het verhaal. De schrijfwijze betrekt je in het 
verhaal… Een heerlijk boek met op het einde 
een verrassende ontknoping”. (Bangersisters.nl)
De pers over Drijfzand:

“De romantische momen-
ten zijn goed gedoseerd, 
net als het vleugje 
spanning dat aan het 
verhaal is toegevoegd. 
Kortom, een heerlijk en 
echt feelgood-boek.”
(Marijke Verhoeven 
voor Hebban)     

Jose Vriens

familieroman

Meer informatie: 
www.josevriens.nl

liefdesroman           

Tienermoeder Kyara trouwt op haar achttiende 
al met jeugdliefde Lucas, de vader van haar 
tweelingdochters. Twaalf jaar lang hebben 
ze een goed huwelijk, waar helaas een eind 
aan komt als Kyara achter een goed bewaard 
geheim van Lucas komt. De kinderen kiezen 
ervoor om bij hun vader te gaan wonen en 
Kyara blijft berooid achter. Ineens moet ze 
gaan werken voor de kost, iets wat door haar 
gebrek aan ervaring en een opleiding erg moei-
lijk is. Het werk wat ze uiteindelijk gaat doen 
houdt ze zorgvuldig verborgen voor haar omge-
ving en zeker voor haar dochters. Ze verandert 
er zelfs haar naam en haar uiterlijk voor. Als ze 
dit alles later achter zich weet te laten en ze 
een heel nieuwe weg inslaat, duikt er plotse-
ling iemand op die haar toch herkent. 

Olga van der Meer is een romanschrijfster die 
al meer dan 40 boeken op haar naam heeft 
staan, over de meest uiteenlopende onderwer-
pen. Ze debuteerde op haar negenentwintigste, 
sindsdien verschijnen er minimaal twee boeken 
per jaar van haar hand. Naast het schrijven van 
romans, werkt ze ook als freelance medewerk-
ster bij diverse tijdschriften.  

Olga van der Meer kreeg een nominatie 
voor De Valentijnprijs 2015 voor het beste 
romantische boek voor haar roman M/V.

Alias Kiki is een nieuwe roman in de serie 
Ellessy Relax, een reeks van ontspannende 
hedendaagse familie- en liefdesromans, 
bestemd voor een breed lezerspubliek van 
alle leeftijden.

Alias Kiki
ISBN 978-90-8660-292-6

Prijs: € 16,95                                                                             
Verschijnt oktober 2015

Olga van der Meer FAMILIEROMANTienermoeder Kyara trouwt op haar achttiende al met jeugdliefde Lucas, de 
vader van haar tweelingdochters. Twaalf jaar lang hebben ze een goed huwe-
lijk, waar helaas een eind aan komt als Kyara achter een goed bewaard geheim 
van Lucas komt. De kinderen kiezen ervoor om bij hun vader te gaan wonen en 
Kyara blijft berooid achter. Ineens moet ze gaan werken voor de kost, iets wat 
door haar gebrek aan ervaring en een opleiding erg moeilijk is. Het werk wat ze 
uiteindelijk gaat doen houdt ze zorgvuldig verborgen voor haar omgeving en 
zeker voor haar dochters. Ze verandert er zelfs haar naam en haar uiterlijk voor. 
Als ze dit alles later achter zich weet te laten en ze een heel nieuwe weg inslaat, 
duikt er plotseling iemand op die haar toch herkent. 

Borundi storror eperiam ut od quametur? Duciliqui di que 
voleni incimi, quis nonsequam issitionsero expliquundi re ser-
natum is volestet fugitis dolupta tiosae aliti volupta dem im 
hiciendam quidi officte prem facculloris debis earcia eos min 
rem. Odignim agnihit aut rem reprovitio quam unt apiet aut 
quam fugia cullant.

Udi tem sectiam sanda corit, as endi occust prem ipsumquam quassin velentet 
atur simusae ius as enda est venisque as id que quost quati nis sitata que expli-
quodi que prepudit volupta tendaep eruptasperi quos dolorrumquid quuntem 
as experum num, sus aspe et utatque cuptassus dollene voloreh enisin exeri 
utatem aut fugiam, as abore evel magnimus cum eliqui te dolupta ssuntion pla 
dolor sum quiscia ndeliqui aboreius, exerferum aut officid magnis pra voloribus 
minvendae omnietu riossiti cone et ut ab int, ut fugia coremodi aliqui aut et 
et quo occus sit, utemquaeped ma sitatium sunt la conet unt ex es erum, et 
aut acientiumque et quatem reris voluptae nus seque molendiam, ne eossim ili-
bus remolup tasperum ratistio. Namus dolupti orataque min reperion porepelit 

De pers over de romans van 
Olga van der Meer:

“Heel herkenbare situaties”. 
(Patricia Moons voor Biblion)

“Natuurlijke dialogen. Prettig geschreven”. 
(M.Middendorp voor Biblion)

“Levensecht. Boeiend. Ontroerend!” 
(redactie Biblion)
De pers over “M/V”:

“De personages vind ik erg menselijk. Heel her-
kenbaar dus [...] en dat maakt het boek heel 
levensecht, alsof het gebaseerd is op een waar-
gebeurd verhaal.” 
(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) dub-
bel en dwars waard!” 
(Diane Kooistra voor 
Hebban) 

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

Meer informatie: 
www.olgavandermeer.jouwweb.nl
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Als Lana op een avond thuiskomt, betrapt ze 
haar vriend Pascal met een andere vrouw. Ze 
toont geen genade en maakt het direct uit 
met hem. Wat volgt is een onzekere periode 
vol eenzaamheid. Hoe kan ze haar leven weer 
opbouwen? Waar moet ze wonen? Hoe moet ze 
haar familie uitleggen dat ze Pascal écht niet 
kan vergeven? Om tot rust te komen boekt ze 
een groepsreis naar de Verenigde Staten. Een 
land dat ze altijd al eens wilde bezoeken. Drie 
weken lang rondreizen met mensen die niks 
van haar relatiebreuk weten. Daar heeft ze 
mooi de tijd om te bedenken wat ze met haar 
leven wil.  
 
Dan blijkt dat Pascal dezelfde reis heeft 
geboekt en hij is niet van plan Lana opnieuw 
te laten gaan… 

Suzanne Peters (1985) en woonachtig te 
Zutphen heeft honderden informatieve teksten 
geschreven voor diverse websites. Ook schrijft 
ze voor uitgeverij Ellessy diverse delen voor de 
educatieve jeudboekenserie WWW. Dit is haar 
tiende feelgood- roman.
Voor Min of meer kreeg ze een wildcard-
nominatie (meeste publieksstemmen) voor 
de Valentijnprijs 2015, de prijs voor het 
beste romantische boek.

De pers over Geheime liefde:
“Eenvoudige roman….met een thema (over-
gewicht) dat een breed publiek zal aanspre-
ken”. (Daniela Koeleman voor Biblion)

“Suzanne Peters schrijft jong en herkenbaar. 
Haar roman is gemakkelijk te lezen en in 
no time uit….Krachtig met een erg goede 
boodschap”. ( Chicklit.nl 5 hartjes)

Exit USA
ISBN 978-90-8660-294-0

Prijs: € 16,95                                                                             
Verschijnt november 2015

Suzanne Peters

De pers over Schoon genoeg:
“De auteur heeft dit thema (smetvrees) gecom-
bineerd met een vlot familieverhaal waardoor 
het onderwerp goed bespreekbaar wordt.”
(H.W.L.Keus-Asveld voor Biblion)

De pers over Zomerliefde:
“Aardige liefdesroman. Couleur locale is goed 
getroffen. Eigentijdse feelgoodroman is 
bedoeld voor een breed vrouwelijk publiek”. 
(M.Willard voor Biblion)

De pers over Min of meer:
 Wat Peters ook doet, is een redelijk zwaar 
onderwerp omzetten in een prettig leesbaar 
verhaal.  Een vlot boek dat heerlijk wegleest. 
Suzanne Peters weet je met dit verhaal te pak-
ken en niet meer los te laten. Liefde, hoop en 

onzekerheid pakken 
je en laten je niet 
meer los voordat 
de laatste bladzijde 
omgeslagen is. 
(Diana van Eynde 
voor Hebban.nl/
romance)

liefdes-
roman

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

Ilja, Mascha en Fenne zijn drie  vrouwen van 
begin dertig die alle drie hun eigen leven 
leiden en in verschillende levensfasen zitten. 
Ze zijn niet van elkaars bestaan op de hoogte, 
maar blijken meer met elkaar gemeen dan ze 
ooit kunnen vermoeden. 
Als ze alle drie afzonderlijk van elkaar op een 
avond een telefoontje krijgen, staat de wereld 
op zijn kop. Ze reizen af naar Maastricht waar 
ze kennismaken met elkaar en met hun vader 
die ze nooit gekend hebben. Een bizarre situ-
atie, maar er zijn ook veel mooie momenten 
aan het sterfbed van hun vader. 
Hun vader laat hen een erfenis na waar ze 
graag gebruik van maken. Ilja neemt een 
besluit en kiest eindelijk voor zichzelf. Mascha 
raakt verliefd op de arts, tevens beste vriend 
van haar vader. Hij is echter getrouwd dus 
heeft de relatie geen kans van slagen, denkt 
ze. En Fenne twijfelt of ze nog langer door wil 
gaan met haar huwelijk als het op deze manier 
gaat.
De erfenis zorgt ervoor dat ze alle drie inzicht 
in hun levens krijgen. Hun band wordt al snel 
hecht en liefdevol. 

Angelique van Dongen (Dongen, 1970) woont 
in het Brabantse Oosterhout. Ze is werkzaam  
als verpleegkundige in een psychiatrisch zie-
kenhuis.
Eerder verschenen van haar onder de naam 
Angelique van Nijnatten de romans  Leugens 
& liefdes en Verkeerd verlangen en later onder 
de naam Angelique van Dongen verschenen 
nog eens 5 romans. Voor Geraakt werd ze 
genomineerd voor de Valentijnprijs 2015, de 
prijs voor het beste romantische boek.
  

Onverwacht
ISBN 978-90-8660-295-7

Prijs: € 16,95                                                                      
Verschijnt november 2015

Angelique van DongenIris, 35 jaar, heeft haar eigen bedrijf. De drang naar vrijheid en zelfstandigheid heeft 
haar hele leven een belangrijke rol gespeeld. Ze denkt dan ook dat het de reden is 
waarom haar relaties nooit lang standhouden. Tot ze Marcel ontmoet. Tijdens zijn 
bezoek aan haar winkel slaat bij beiden de vonk over. Waar haar relaties normaal 
na een paar maanden  weer over gaan, lijkt deze relatie op alle fronten anders te 
zijn. Ze is verliefd tot over haar oren. Er zit echter ook een keerzijde aan haar geluk.  
Marcel is getrouwd en heeft twee dochters. Waar ze vroeger anderen veroordeelde 
over vreemdgaan, stapt ze er nu met volle overtuiging zelf in. Marcel durft de stap 
niet te nemen om te gaan scheiden vanwege de labiele persoonlijkheid die zijn vrouw 
heeft. Dit brengt ook schaduwkanten met zich mee. Onzekerheid, angst, uitzichtloos-
heid, besluiteloosheid; emoties die ze niet in bedwang hebben. Tot Marcel op een 
avond niet verschijnt op hun afspraak en ze geen contact met hem kan krijgen. Haar 
ergste nachtmerrie wordt waarheid. 

Angelique van Dongen (Dongen, 1970) woont in Oosterhout. Ze 
is werkzaam als verpleegkundige in een psychiatrisch ziekenhuis.
Eerder verschenen van haar onder de naam Angelique van Nij-
natten de romans Leugens & liefdes en Verkeerd verlangen en 
later onder de naam Angelique van Dongen verschenen nog eens 
4 romans.

De pers over ‘Geslepen’: 
Deze roman neemt de lezeres in een sneltreinvaart mee door een spannend en romantisch 
verhaal. Het boek is prettig geschreven en leest lekker weg. In zijn genre is het een prima 
boek. (Marieke ten Pierick voor Biblion)

De pers over ‘Vage angst’: 
De schrijfster weet de verslavingen indringend neer te zetten… Ook de effecten op de 
omgeving worden goed verwoord. Het is boeiend te lezen…De roman, bestemd voor een 
breed vrouwelijk lezerspubliek, maakt verslavingen en hun impact, gebed in een roman-
tisch verhaal, meer bekend. (M.Willard voor Biblion)

De pers over ‘Papieren kinderen’: 
Het verhaal van dit boek is heftig, maar zeer mooi beschreven. Angelique van Dongen 
weet de gevoelens van de hoofdpersoon haarscherp te beschrijven en de onmacht grijpt 
je naar de keel bij het lezen. Absoluut het lezen waard! 
(Irene Kalsbeek voor theSwoord.nl)5 sterren!

LIEFDESROMAN

De pers over Geslepen:
Deze roman neemt de lezeres in een sneltrein-
vaart mee door een spannend en romantisch 
verhaal. Het boek is prettig geschreven en 
leest lekker weg. In zijn genre is het een prima 
boek. 
(Marieke ten Pierick voor Biblion) 

De pers over Vage angst:
De schrijfster  weet de verslavingen indringend 
neer te zetten… Ook de effecten op de omge-
ving worden goed verwoord.  Het is boeiend 
te lezen…De roman, bestemd voor een breed 
vrouwelijk lezerspubliek, maakt verslavingen en 
hun impact, gebed in een romantisch verhaal, 
meer bekend
(M.Willard voor Biblion)

De pers over Papieren kinderen:
Het verhaal van dit boek is heftig, maar zeer 

mooi beschreven. 
Angelique van Dongen 
weet de gevoelens van 
de hoofdpersoon haar-
scherp te beschrijven 
en de onmacht grijpt 
je naar de keel bij het 
lezen. Absoluut het 
lezen waard! 
(Irene Kalsbeek voor 
theSwoord.nl)5 sterren!

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

familie- 
roman

Meer informatie: 
www.suzannepeters.nl
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De tweeëndertigjarige Elisa Verhaag is op 
haar zestiende moeder geworden van Sky. Het 
moederschap gooide haar leven behoorlijk 
overhoop, zeker omdat ze niet kon rekenen op 
enige steun van haar vriend Julian Sanders. Hij 
verliet hen toen Sky drie maanden oud was. 
Sky groeit op tot een eenzaam meisje, worste-
lend met haar grote intelligentie en sociale 
isolement. Wanneer ze een online vriendje 
krijgt, raakt ze geïnteresseerd in de relatie van 
haar vader en moeder. Ineens wil ze informatie 
over Julian en pubert ze erger dan ooit. Elisa 
voelt dat ze de grip aan het verliezen is. Alles 
wat ze achter zich had gelaten, wordt weer 
overhoop gehaald. Wanneer Sky uiteindelijk 
contact zoekt met Julian en dit niet gaat zoals 
ze had gehoopt, loopt de situatie uit op een 
regelrechte nachtmerrie. Elisa komt er al snel 
achter dat dit niet alleen aan Julian te wijten 
is, Sky’s mentrix komt met een schokkende  
onthulling.
Het brengt Julian hoe dan ook weer terug in 
Elisa’s leven, en de verschillen tussen hen blij-
ken inmiddels groter dan ooit.
 
Ellen Lina–Rink werd in 1983 geboren in 
Arnhem, waar ze jaren heeft gewoond en 
gewerkt. Sinds begin 2013 woont ze met haar 
gezin op Curaçao. De roman Sky is haar derde 
boek. Eerder verschenen Vasthouden en Ooit zal 
ik je weer zien.

De pers over Vasthouden!:
“Dit is het eerste boek van Ellen Rink en ze 
komt meteen met een dikke, heerlijke feel 
good-chicklit. 
De makkelijke schrijfstijl, de grote voorspel-
baarheid en de korte zinnen welke Ellen Rink 
gebruikt maken het een eenvoudig en snel te 
lezen boek. Vasthouden! is een luchtig boek 
wat makkelijk geschreven is en heerlijk is om 
bij weg te zwijmelen op een lazy Sunday after-
noon.” (Chicklit.nl---3 sterren)

Sky
ISBN 978-90-8660-296-4

Prijs: € 16,95                                                                      
Verschijnt oktober 2015
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De pers over Ooit zal ik je weer zien!:
“..één van de mooiste, maar ook heftigste lief-
desverhalen die ik ooit gelezen heb. 
Lees dit boek, je zult er geen spijt van 
krijgen!”(Biebmiepje.nl) 5 sterren

“.. met recht een van de beste boeken die ik 
ooit las, absolute aanrader!”
(boekverslaafde.blogspot.nl) 5 sterren

“Dit is een boek zoals er meerdere zouden moe-
ten bestaan. Ooit zal ik je weer zien heeft 
alles wat een goede, niet-doorsnee chicklit 
nodig heeft: veel romantiek, lekker veel drama 
en ook een vleugje spanning en mysterie. En ik 
moet toegeven: na de laatste bladzijde moest 
ik toch even een traantje wegpinken.”  
(Valerie Vaes voor DeLeesfabfriek.nl)
“Een verhaal dat mij niet losliet. Het is dat ik 
maar 5 hartjes kan geven, want het liefst had 
ik er 10 gegeven.” (Bookbabbles) 5 sterren

Ook andere sites 
als Wie schrijft die 
blijft, TheBookGirl, 
TheBangerSisters, 
BlogDrukInkt gaven 
het boek de maximale 
waardering van 
5 sterren. 

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

liefdes-
roman

LIEFDESROMAN

www.ellessy.nl

Nequi volupta tissectur maion nonseque et, eaquiam re la cus videbis ese-

diti core pa debit la volore voluptas simet aut vendion sectur sunt velit 

reperibus reptatquia num repre dios aut veror modite nos sam illiquiam 

aut aut ut lat. Cullendis untur? Sunt ut as vellatem. Itatqua taquas necti 

officiet volest, seque eosam utas excerib eribusci dit es magnime remo-

lorepe volorer umquidi ommossequi dolorunt omnihiliquo occum re, sed 

moluptas qui occus nes aut vente dolo dit as enectetur rendantia a volup-

tur ad et expe voluptatur? Qui qui ut officae omnitatqui dolor am fugia de-

ratur epuditatem qui omnim ex essi quiandi veliqua ecatio officab orepudi 

pisitam ea ventecum eum quiatectorum nis aceptaes nos aut volume escia 

suntin rerit odigendebis debita dendit lam atus erereic tenim que prepta-

tur acesequi debis est que nulles eos aliquae ctorae nobitibus ma cusaper-

nam fugianda conest volest am accab ium que nos doloriatis siniscimus.

Ris eos doluptae nis quident veruptatet, volorepta nobissed maios dolorporum estibeatur, sun-

dessim escieture ne plabo. Itatur? Qui doluptamus archillupti autatem voloreped ma pedi que 

mos cuptati dus modis exceatus cullabore voluptaquas raest min eturepro que doloris dolora-

tem. Itat quas voluptaspid quide niendit et re de volendis accaborum facesci lloreprovid et ex 

eictur? Tionsequia volupis imenientiost magnam, te paribusanda pratam, et quid quidipsae ex

perumet minuscipsum, omnim qui ducius antum doleserepra nem experch itaturis si quiamet 

esed magniatem ipsamus et doluptatium quatia in core ditius.

Ellen Lina–Rink werd in 1983 geboren in Arnhem, waar ze 

jaren heeft gewoond en gewerkt. Sinds begin 2013 woont 

ze met haar gezin op Curaçao. De roman ‘Ooit zal ik je weer 

zien’ is haar tweede boek. Eerder verscheen Vasthouden!

E L L E N  L I N A

Ellen Lina

Annebeth Heuting, moeder van vier volwas-
sen kinderen, heeft een moeilijk leven. Ze is 
gehandicapt door een voetaandoening. Haar 
echtgenoot Paul bemoeit zich het liefst zo wei-
nig mogelijk met haar en vindt vooral troost 
bij zijn krant en de televisie. 
Samen verzorgen ze zoon Bas, die een bijna 
noodlottig ongeval heeft gehad. Zijn vriendin 
Marlou heeft hem de rug toegekeerd. 
Maar ook met hun dochters hebben ze het niet 
gemakkelijk. Een constante zorg, die Annebeth 
er eigenlijk niet bij kan hebben. Hoewel het 
wel indruk maakt op haar vriendinnen!
Oudste dochter Barbara ligt in het ziekenhuis 
omdat ze een vroeggeboorte dreigt te krijgen. 
Ze is een moeilijke patiënt, die zich ernstig 
verveelt. 
Suzan is met een kwaaie kop naar het bui-
tenland vertrokken en heeft zich al jaren niet 
meer laten zien. 
Dan is er nog hun jongste dochter Myrna, die 
zich het liefst zo afzijdig mogelijk houdt van 
de familie en voor wie alles teveel is. 
Tenminste: zo ziet Annebeth het. 
Maar is het ook werkelijk zo? Of is er iets heel 
anders aan de hand?

Poort naar het geluk
ISBN 978-90-8660-297-1

Prijs: € 15,95                                                                      
Verschijnt oktober 2015

Kirstin Rozema

Kirstin Rozema (1967) woont in Almelo en 
schrijft al jarenlang kinder- en jeugdboeken 
over de meest uiteenlopende onderwerpen. 
Daarnaast heeft ze een flink aantal korte 
romans geschreven. Haar grote passie is om 
met deze debuutroman een mooie stap voor-
waarts in haar schrijfcarrière te maken.

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

familie-
roman
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Scholieren moeten spreekbeurten houden en 
werkstukken maken. Over de onderwerpen zijn 
vaak alleen maar boeken verschenen die te 
moeilijk zijn of te uitgebreid. Ook kiezen de 
leerlingen onderwerpen, waarover weinig of 
helemaal geen literatuur van is verschenen. 
Ook op internet is dan nog geen geschikte 
informatie te vinden of niet in het Nederlands.
Na onderzoek in openbare- en schoolbibliothe-
ken is gebleken dat er een enorme behoefte is 
aan informatie over veelgevraagde onderwer-
pen voor spreekbeurten en werkstukken.
De WWW-reeks beantwoordt aan die vraag en 
geeft handige en bondige informatie in com-
pacte boekvorm.
Ook volwasssen voor wie een krantenartikel te 
summier is en meer willen weten over een inte-
ressant onderwerp zijn gebaat bij deze serie 
informatieve boekjes. De WWW-reeks is een 
welkome aanvulling op uw encyclopedie. 
Voor bibliotheken een onmisbare serie vol 
informatie voor een brede doelgroep. De onder-
werpen zijn gekozen op advies van bibliotheca-
rissen, docenten en scholieren.

Vrouwenvoetbal
ISBN 978-90-8660-289-6

Prijs: € 12,95                                                                      
Reeds verschenen (mei)

Voor groep 8/brugklas 
WWW-Sport, spel & dans, deel 6

Een informatief boek over de meest popu-
laire sport voor vrouwen en zeer interes-
sant vanwege de deelname van het Oranje-
vrouwenteam aan de WK in juni 2015 en aan 
de EK in 2017 in Nederland! 

Nieuw deel WWW-REEKS
WWW=Wij Willen Weten

Informatieve boekjes over interessante onder-
werpen voor spreekbeurten en werkstukken. 
Voor leerlingen in groep 8 van de basisschool 
en scholieren in de brugklassen van het voort-
gezet onderwijs. 
Prijs per deel:12,95 

Nieuw deel WWW-Sport, spel & dans
Net als de series WWW, WWW-Terra, 
WWW-Beroepen en WWW-muziek
Sport, spel & dans omvat deze serie WWW-
Sport, spel & dans informatieve boekjes over 
interessante onderwerpen voor spreekbeurten 
en werkstukken, maar dan specifiek over 
sport, spel en dans. Ook interessant voor 
volwassenen!
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‘Faye en Sean, a love story’ is een roman over 
een vriendschap tussen de optimistische, maar  
onhandige Faye en de oudere, ondoorgronde-
lijke Sean. Zij wordt op tienjarige leeftijd door 
hem uit het water gevist, waarna ze hem tot 
haar persoonlijke held verklaart en hem regel-
matig opzoekt in de schuur waar hij muziek 
maakt met een band. Zonder het te beseffen, 
brengt Faye kleur aan zijn sombere bestaan. Pas 
in de loop van de jaren ontdekt ze wat hij haar 
niet wilde laten zien: zijn moeder is alcoholist 
en zijn vader heeft hem in de steek gelaten 
toen hij nog jong was.   Met behulp van Faye’s 
ouders krijgt zijn moeder de juiste therapie en 
overwint haar verslaving. Eindelijk is dan voor 
Sean de weg vrij om naar Londen te gaan en 
daar te werken aan zijn carrière als muzikant.  
Na de middelbare school gaat Faye studeren aan 
een universiteit in Londen en raakt bevriend 
met Monique. Sean maakt zich ondertussen 
langzaam maar zeker een naam als zanger en 
verovert de wereld. Ondanks het feit dat ze 
elkaar niet zo heel vaak zien, blijft hun hechte 
band bestaan. Faye krijgt een relatie met Jeff, 
maar die houdt niet lang stand.   
 Onbewust vergelijkt ze alle mannen met haar 
held tot ze zich uiteindelijk realiseert dat ze 
verliefd is op Sean. Ze neemt zich voor dit nooit 
aan Sean te vertellen; hij is immers niet vrijge-
zel en ze wil zijn vriendschap voor geen goud 
missen.  
Hij merkt dat er iets aan de hand is en gaat 
ook bij zichzelf te rade. Waarom vecht hij voor 
alles in zijn leven, behalve als het op liefde 
aankomt? 
Op het moment dat Sean met een geheim uit 
het leven van zijn inmiddels overleden moeder 
geconfronteerd wordt, stappen ze elk over hun 
angst en verklaren ze elkaar de liefde. 
‘Faye en Sean, a love story ’ is een roman met 
humor en een flinke  dosis romantiek.

Faye en Sean,
a love story

ISBN 978-90-8660-298-8
Prijs: € 16,95                                                                      

Verschijnt oktober 2015

Marina Folkers is geboren in de stad Groningen, 
getogen in Winsum en Noordhorn, waarna ze 
naar Zeist verhuisde. Later vertrok ze voor een 
jaar naar Frankrijk. Inmiddels woont ze al ruim 
tien jaar in Wijk bij Duurstede.
Marina heeft de meest uiteenlopende banen 
gehad, maar haar hart ligt bij het schrijven. Zo 
heeft ze een tijdje als freelance schrijver arti-
kelen geschreven voor En Route, een blad voor 
Frankrijkliefhebbers, en nu werkt zij zoveel 
mogelijk aan haar romans. Daarnaast beheert 
ze een aantal Facebookpagina’s die te maken 
hebben met Londen, een stad waar ze helemaal 
verliefd op is.

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

liefdes-
roman

Marina Folkers
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familieroman liefdesroman
Iris, 35 jaar, heeft haar eigen bedrijf. De drang naar vrijheid en zelfstandigheid heeft 
haar hele leven een belangrijke rol gespeeld. Ze denkt dan ook dat het de reden is 
waarom haar relaties nooit lang standhouden. Tot ze Marcel ontmoet. Tijdens zijn 
bezoek aan haar winkel slaat bij beiden de vonk over. Waar haar relaties normaal 
na een paar maanden  weer over gaan, lijkt deze relatie op alle fronten anders te 
zijn. Ze is verliefd tot over haar oren. Er zit echter ook een keerzijde aan haar geluk.  
Marcel is getrouwd en heeft twee dochters. Waar ze vroeger anderen veroordeelde 
over vreemdgaan, stapt ze er nu met volle overtuiging zelf in. Marcel durft de stap 
niet te nemen om te gaan scheiden vanwege de labiele persoonlijkheid die zijn vrouw 
heeft. Dit brengt ook schaduwkanten met zich mee. Onzekerheid, angst, uitzichtloos-
heid, besluiteloosheid; emoties die ze niet in bedwang hebben. Tot Marcel op een 
avond niet verschijnt op hun afspraak en ze geen contact met hem kan krijgen. Haar 
ergste nachtmerrie wordt waarheid. 

Angelique van Dongen (Dongen, 1970) woont in Oosterhout. Ze 
is werkzaam als verpleegkundige in een psychiatrisch ziekenhuis.
Eerder verschenen van haar onder de naam Angelique van Nij-
natten de romans Leugens & liefdes en Verkeerd verlangen en 
later onder de naam Angelique van Dongen verschenen nog eens 
4 romans.

De pers over ‘Geslepen’: 
Deze roman neemt de lezeres in een sneltreinvaart mee door een spannend en romantisch 
verhaal. Het boek is prettig geschreven en leest lekker weg. In zijn genre is het een prima 
boek. (Marieke ten Pierick voor Biblion)

De pers over ‘Vage angst’: 
De schrijfster weet de verslavingen indringend neer te zetten… Ook de effecten op de 
omgeving worden goed verwoord. Het is boeiend te lezen…De roman, bestemd voor een 
breed vrouwelijk lezerspubliek, maakt verslavingen en hun impact, gebed in een roman-
tisch verhaal, meer bekend. (M.Willard voor Biblion)

De pers over ‘Papieren kinderen’: 
Het verhaal van dit boek is heftig, maar zeer mooi beschreven. Angelique van Dongen 
weet de gevoelens van de hoofdpersoon haarscherp te beschrijven en de onmacht grijpt 
je naar de keel bij het lezen. Absoluut het lezen waard! 
(Irene Kalsbeek voor theSwoord.nl)5 sterren!
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Ellen Lina–Rink werd in 1983 geboren in Arnhem, waar ze 

jaren heeft gewoond en gewerkt. Sinds begin 2013 woont 

ze met haar gezin op Curaçao. De roman ‘Ooit zal ik je weer 

zien’ is haar tweede boek. Eerder verscheen Vasthouden!
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