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Een duivelse samenzwering bedreigt de stad 
Haarlem. Een terroristische aanslag vindt 
plaats en er ontwikkelt zich een gevaarlijk 
kat-en-muisspel met als middelpunt de 
Spaarnestad en de enig overgebleven 
stadsbestuurder, wethouder Frits Halen. 
Frits wordt tijdens het onderzoek naar de 
daders steeds meer deelgenoot van het 
werk van geheime diensten en schimmige 
terroristen. Hij werkt nauw samen met een 
voormalige medewerker, die een topfunc-
tie bekleedt bij de AIVD, de Nederlandse 
veiligheidsdienst. Frits wordt heen en 
weer geslingerd tussen zijn werk en zijn 
gezin. Hij bezoekt Afghanistan waar 
Nederlandse militairen voor een schier 

onmogelijke opgave staan.
Al Qaida is echter nog niet klaar met de 

wereld. De hoofdpersonen verplaatsen zich 
van de mooie provinciehoofdstad van Noord-

Holland via Afghanistan, Azerbeidzjan en Iran naar 
New York. Het privéleven van Frits Halen wankelt en hij 

komt voor belangrijke dilemma’s te staan. Wie is vriend en 
wie is vijand?

Rob van Doorn (1954) woonde tot zijn 35e in Haarlem. 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw was hij 
raadslid in de Spaarnestad, daarna vakbonds-
bestuurder en in de periode van april 2010 tot 
juli 2013 was hij wethouder “van buiten” 
in “de mooiste stad van Nederland”. 
Tussendoor heeft hij verschillende 
bedrijven opgericht waar hij de 
bezielende directeur van was. Als 
consultant adviseert hij over fusies 
en reorganisaties. Rob woont vanaf 
1996 in Amersfoort, op de rand van 
het dorp Hoogland. 

Onmenselijke
mensen

thriller

psychologische thriller familieroman liefdesroman
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misdaadroman

Als onderzoeksjournalist Wilfred Krombach 
vermoord wordt aangetroffen in zijn achtertuin, 
bezorgt dat het Hoornse rechercheteam de 
nodige hoofdbrekens. Wie was Wilfred Krom-
bach? En met welke zaak hield hij zich bezig? 
Vragen waar hoofdinspecteur Jillian Blom, de 
rechercheurs Felix Winner en Paula van Es, maar 
moeizaam een antwoord op vinden. Als enige 
tijd later nog een tweetal moorden worden 
gepleegd lijkt een en ander duidelijk te worden. 
Het motief van deze brute executies wijst uit-
eindelijk naar een ver verleden. Naar een tijd 
waar haat en verraad gemeengoed leken en de 
prijs voor een mensenleven letterlijk in geld 
werd uitgedrukt. 

Kopgeld is een spannende roman waarin wordt 
verteld hoe het lot drie generaties bij elkaar 
brengt. Met desastreuze gevolgen…… 

Gerard Nanne

De pers over eerdere boeken van Gerard 
Nanne: 
De man van Imelda:

“Nanne hanteert een schrijfstijl waarbij het 
aangenaam vertoeven is.”
(Erics BIBblerblog.nl)
Voor het laatst gezien:

“Een mooie misdaadroman: spannend, ge-
kleurd met allerlei karakters en mooie pass-
sages.
(Marina Verstraeten voor De Leeswolf)
Zwanendrift:

“Vlot geschreven verhaal met realistische en 
geloofwaardige personages.”
(B.de Leeuw voor Biblion)
Moordzomer:

“Goedlopend verhaal met een spannend slot.” 
***(VN Detective & Thrillergids)
Lonely Boy:

“Het verhaal weet de lezer bijna ongemerkt 
vast te houden, en in een steeds vlotter 

tempo naar een ont-
knoping te voeren.” 
(Martin Menger in  
het Noord-Hollands 
Dagblad)

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

Dodenmis
ISBN 978-90-8660-269-8

Prijs: € 16,95                                                                                 
Verschijnt april 2015

Meer informatie: 
www.gerardnanne-crime.nl

In 2011 won Gerard 
Nanne “de thriller-schrijver 
van het jaar”- verkiezing op 

Spanningsblog.nl

Als de altijd zo beheerste Paul Damen een 
tasjesrover in elkaar heeft geslagen vraagt hij 
zich af of zijn agressieve gedrag te maken kan 
hebben met het recent op de markt toegelaten 
medicijn dat hij slikt tegen nachtmerries en 
herbelevingen. Zijn arts ontkent, maar licht wel 
het betreffende farmaceutische bedrijf in. Daar 
is in een van de vele testen één rat gevonden 
die agressief gedrag vertoonde na behandeling 
met het medicijn. Deze rat bleek een  zeldzaam 
enzym in het bloed te hebben en omdat het zo 
zeldzaam is, is de mogelijk fatale bijwerking 
niet verder onderzocht en niet vermeld in de 
testrapporten.
Als Damen mishandeling ten laste wordt gelegd 
en een rechtszaak onvermijdelijk wordt, is 
het voor de producent van het medicijn  van 
levensbelang om erachter te komen of de 
patiënt dit zeldzame enzym in zijn bloed heeft. 
Maar hoe kan dat zonder argwaan te wekken?

Bloedspoor is een thriller over de hebzucht van 
een farmaceutische multinational ten koste van 
de gezondheid van een gebruiker van een van 
zijn producten.

Herman Vemde won met Basuko de Schaduw-
prijs, de prijs voor het spannendste debuut!
Zijn  thriller Tequila sunrise stond op de short-
list van de Diamanten Kogel 2008.  

Bloedspoor
ISBN 978-90-8660-270-4

Prijs: € 17,95                                                                                 
Verschijnt april 201

Herman Vemde
N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

thriller

De pers over het werk van Herman Vemde:
“Actiescènes zijn vlot en met zin voor detail 
beschreven. Meer dan degelijk vakwerk. Voor  
elke liefhebber van actiethrillers.”  
(Rudy Soetewey in Leesidee)
“Geen superhelden, maar mensen met gezonde 
twijfel en soms flinke dosis angst”.  
(Mieske van Eck in Brabants Dagblad)
“Vlot geschreven vol spannende actiescènes. 
Een echte aanrader”. 
(Christine van Dijk voor www.kro.nl)
“Vol vaart en spannende passages. Goed werk 
van eigen bodem!” (Ine Jacet voor Crimezone)
“Vemde zou je een navolger van Tomas Ross 
kunnen noemen”  
(Theo Capel in De Volkskrant)
“Voorliefde voor geweld- en actiescènes, 
want die kan Vemde perfect beschrijven.” 
(Rinus Ferdinandusse in Vrij Nederland)

“Zijn actiescènes 
horen tot de beste 
in het genre”. 
(Berry Kessels in De 
Gelderlander)

Meer informatie: 
www.hermanvemde.nl  
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Op een regenachtige middag wordt de zestien-
jarige Jolanda ontvoerd. Ze is de dochter van 
wethouder Frits Halen en zijn vrouw Saskia. 
Gaandeweg het onderzoek wordt duidelijk dat 
de daders weinig respect hebben voor mense-
lijk leven. De leider van de kidnappers is actief 
geweest bij de massamoord in Srebrenica en 
is nu wapenhandelaar. Frits ergert zich aan 
de trage opsporingsactiviteiten en gaat zelf 
op onderzoek uit. Samen met Marjan Liter, 
verpleegkundig sergeant bij de Luchtmobiele 
Brigade, reist hij naar Servië en raakt verstrikt 
in een wereld van geweld, waarin geld het 
altijd wint van medemenselijkheid. De zoek-
tocht verplaatst zich naar Amman, de hoofd-
stad van Jordanië, waar wapenproducenten 
en -handelaren, regeringsvertegenwoordigers, 
investeerders en vrijheidsstrijders elkaar in een 
moordende omhelzing houden. Een omhelzing 
waarbij Nederland een cruciale rol speelt.

Rob van Doorn (1954) woonde tot zijn 35e in 
Haarlem. In de jaren tachtig van de vorige 
eeuw was hij gemeenteraadslid, daarna vak-
bondsbestuurder en directeur van verscheidene 
bedrijven. In de periode van 2000 tot 2013 
was hij wethouder in de Spaarnestad. Rob 
woont sinds 1996 in Amersfoort, op de rand 
van het dorp Hoogland.
Na het succes van Haarlem Centraal is 
Onmenselijke Mensen zijn tweede thriller. 
  

Onmenselijke mensen
ISBN 978-90-8660-271-1

Prijs: € 17,95                                                                             
Verschijnt maart 2015

 Rob Van Doorn Rob van Doorn
Th r i l l e r

www.ellessy.nl
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Een duivelse samenzwering bedreigt de stad 
Haarlem. Een terroristische aanslag vindt 
plaats en er ontwikkelt zich een gevaarlijk 
kat-en-muisspel met als middelpunt de 
Spaarnestad en de enig overgebleven 
stadsbestuurder, wethouder Frits Halen. 
Frits wordt tijdens het onderzoek naar de 
daders steeds meer deelgenoot van het 
werk van geheime diensten en schimmige 
terroristen. Hij werkt nauw samen met een 
voormalige medewerker, die een topfunc-
tie bekleedt bij de AIVD, de Nederlandse 
veiligheidsdienst. Frits wordt heen en 
weer geslingerd tussen zijn werk en zijn 
gezin. Hij bezoekt Afghanistan waar 
Nederlandse militairen voor een schier 

onmogelijke opgave staan.
Al Qaida is echter nog niet klaar met de 

wereld. De hoofdpersonen verplaatsen zich 
van de mooie provinciehoofdstad van Noord-

Holland via Afghanistan, Azerbeidzjan en Iran naar 
New York. Het privéleven van Frits Halen wankelt en hij 

komt voor belangrijke dilemma’s te staan. Wie is vriend en 
wie is vijand?

Rob van Doorn (1954) woonde tot zijn 35e in Haarlem. 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw was hij 
raadslid in de Spaarnestad, daarna vakbonds-
bestuurder en in de periode van april 2010 tot 
juli 2013 was hij wethouder “van buiten” 
in “de mooiste stad van Nederland”. 
Tussendoor heeft hij verschillende 
bedrijven opgericht waar hij de 
bezielende directeur van was. Als 
consultant adviseert hij over fusies 
en reorganisaties. Rob woont vanaf 
1996 in Amersfoort, op de rand van 
het dorp Hoogland. 

Onmenselijke
mensen

De pers over Haarlem Centraal:
“Snel wisselende verhaallijnen.. Vlot en span-
nend geschreven debuut met een geloof-
waardig plot en de nodige couleur locale.  
Enigszins vergelijkbaar met de ‘faction’-thril-
lers van Tomas Ross”. (Biblion) 

“Wat is dit een goed debuut! Het boek leest 
als een trein. De gebeurtenissen volgen elkaar 
in snel tempo op.. . het verhaal zit prima 
in elkaar. ..Het staat als een huis, leest als 
een trein en is nog spannend ook. Conclusie: 
ijzersterk debuut, belooft iets moois voor de 
toekomst.” **** 
(http://wieschrijftblijft.wordpress.com)
“Van Doorn beschrijft de gebeurtenissen effi-
ciënt. Hij gebruikt geen woord te veel om het 
beeld te scheppen, maar precies genoeg om 
het boek vaart te geven. Het verhaal is span-
nend en tot de verbeelding sprekend.” 
(Felice Beekhuis voor Boekenbijlage.nl)

“Van Doorn doet naar mijn mening niets 
onder voor bijvoor-
beeld het boek “Ik 
ben Pelgrim”, óók een 
indringend verhaal met 
terrorisme als thema. En 
dit is een welgemeend 
compliment! Dit debuut 
belooft veel goeds.” 
(Patricia van Trigt voor 
Bangersisters.nl)

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

thriller
Stem! 

ISBN 978-90-8660-272-8
Prijs: € 16,95                                                                             

Verschijnt maart 2015 

Marlen Beek-Visser

Marlen Beek-Visser woont en werkt in 
Leiderdorp, op steenworp afstand van Leiden, 
waar zij haar middelbareschooltijd doorbracht 
en waar zij lange tijd woonde. Na een hbo-
studie commerciële economie schreef zij als 
stafmedewerker communicatie en als manager 
in de kinderopvang voornamelijk zakelijke 
teksten. Tot zij enkele jaren geleden haar cre-
atieve geest de ruimte gaf en begon met het 
schrijven van fictie. 
Marlen publiceerde een tiental korte verhalen 
in verhalenbundels. Zo verscheen haar verhaal 
DNA-test in een bundel voor een goed doel, 
waarbij de line-up werd gevormd door promi-
nente auteurs als Kees van Kooten, Mensje van 
Keulen en Susan Smit. Schrijver Abdelkader 
Benali koos haar verhaal Zwarte kapitein voor 
publicatie in de bundel Gouden tijden, zwarte 
bladzijden. Met Project X 75.0 won zij de 

Literaire Prijs van 
Wageningen, terwijl zij 
bij een schrijfwedstrijd 
voor Margriet een 
tweede plaats behaalde 
met haar verhaal 
Hulplijn.

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

Trudy is een vrouw van 28 jaar, die onzichtbaar 
door het leven gaat. Ze woont alleen, heeft 
een weinig inspirerende baan en vrijwel geen 
sociaal netwerk. Sinds de dood van haar vader 
is de band met haar moeder en zus alleen maar 
verslechterd.
Als iemand (een blinde, onbekende man) Trudy 
erop attendeert dat ze mooi kan zingen, is 
haar eerste ‘blinde auditie’ een feit. Ze ziet 
plotseling een mogelijkheid om een nieuw 
leven te krijgen, om écht gezien te worden. 
Ze zet alles op alles om zich voor te bereiden 
op deelname aan de talentenjacht Stem! (een 
programma á la The Voice). Al snel ontwikkelt 
ze een obsessieve belangstelling voor Senna, 
een van de juryleden van het programma. 
Trudy ziet Senna als de sleutel tot haar succes. 
Vastbesloten om Senna te leren kennen over-
schrijdt ze gaandeweg elke denkbare grens. 
Lukt het Trudy om door te dringen tot de 
audities van Stem! ? Zal zij schitteren op het 
podium? En wat als ze haar ultieme doel niet 
bereikt? 
Stem! (..als deelname aan een talentenjacht 
een obsessie wordt) is het spannende debuut 
van Marlen Beek-Visser.

psychologische  
thriller

de thriller die elke 
liefhebber van talentenjachten 

op tv moet lezen

Meer informatie: 
www.marlenbeekvisser.nl
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N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

Magda Teurlings wordt dood aangetroffen in 
de bibliotheek. In eerste instantie lijkt het 
op een hartstilstand, maar al snel komt een 
bevriende huisarts erachter dat er iets heel 
anders aan de hand is. Ze blijkt om het leven 
te zijn gebracht. Iedereen die op dat moment 
aanwezig was wordt verdacht, maar de aan-
dacht gaat vooral uit naar Janos, de Griekse 
vriend van dochter Naomi. Hij heeft een motief 
én een strafblad. Naomi kan niet geloven dat 
haar vriend tot zoiets in staat is. Als ze ech-
ter op de computer van haar moeder allerlei 
belastende e-mails en foto’s aantreft, dringt 
langzaam tot haar door dat met de dood van 
haar moeder haar hele leven op losse schroe-
ven komt te staan. 

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 ver-
schillende romans. Na een zestal jaar uitgever 
te zijn geweest is ze nu fulltime schrijver en 
verschijnen er met grote regelmaat familie- en 
liefdesromans van haar hand. Haar romans wor-
den bestempeld als vlot leesbare feelgoodro-
mans.

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) 

Een harde noot
ISBN 978-90-8660-273-5

Prijs: € 16,95                                                                             
Verschijnt april 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 doel-
groep. (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)

Jose Vriens

familieroman

Meer informatie: 
www.josevriens.nl

liefdesroman           

Nadat Nikki haar droom heeft verwezenlijkt met 
haar eigen Bed and Breakfast, blijkt het qua 
bezoekersaantallen flink tegen te vallen. De 
openstaande rekeningen stapelen zich op. Net 
op het moment dat ze met haar handen in het 
haar zit, krijgt ze twee mannen over de vloer. 
De één heeft meteen een geheimzinnige aan-
trekkingskracht op haar, terwijl de ander haar 
de kriebels bezorgt. Ze doe haar uiterste best 
het tweetal het naar de zin te maken, zodat ze 
hopelijk wat positieve recensies achterlaten. 
De mannen zijn echter niet op vakantie en 
hebben overduidelijk iets te verbergen. Wat is 
hun geheim? 

Suzanne Peters (1985) en woonachtig te 
Zutphen heeft honderden informatieve teksten 
geschreven voor diverse websites. Dit is haar 
negende feelgood- roman.

De pers over Geheime liefde:
“Suzanne Peters schrijft jong en herkenbaar. 
Haar roman is gemakkelijk te lezen en in no 
time uit….Krachtig met een erg goede bood-
schap”.  
(Chicklit.nl 5 hartjes)

De pers over Schoon genoeg:
“De auteur heeft dit thema (smetvrees) 
gecombineerd 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)

Gebroken glas
ISBN 978-90-8660-274-2

Prijs: € 16,95                                                                             
Verschijnt mei 2015

Suzanne Peters

De pers over Blijf bij me:
“..Geloofwaardig beschreven, ...realistisch. 
Een echte feelgoodroman, vlot geschreven, 
ontspannend en je neemt er toch iets van 
mee”(Boekensalon)

De pers over Dubbeldate:
“Een vlot geschreven verhaal waarin ook nog 
een stuk rouwverwerking wordt behandeld. 
Realistisch en romantisch, eenn ontspannend 
boek voor een breed publiek”. (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)

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

Meer informatie: 
www.suzannepeters.nl
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Eigenlijk is het niets voor Vera Meier om 
spontaan een bezoekje aan een oude vriendin 
te brengen. Ze houdt van orde en regelmaat 
en zou het liefst haar hele leven tot op de 
minuut plannen, maar het lijkt wel of de ene 
onregelmatigheid de andere meebrengt. Haar 
relatie is voorbij, ze heeft ontslag genomen 
en ze besluit zelfs vrij onverwacht voorlopig 
bij Mariska en haar familie te blijven om te 
helpen met de verzorging van Mariska’s zieke 
vader. Het duurt niet lang voor Vera het gevoel 
begint te krijgen dat er dingen niet kloppen. 
Ze wijt het aan het totale gebrek aan regel-
maat in het huis, maar na een tijdje begint ze 
toch te vermoeden dat er meer aan de hand 
is. Dat ze daarnaast ook nog worstelt met haar 
nog niet verwerkte gevoelens voor haar ex en 
een groeiende sympathie voor Mariska’s neef, 
zorgt voor meer onrust dan haar lief is.

Geertrude Verweij is in 1971 geboren in 
Huizen, waar ze tot haar 18e jaar woonde. 
Daarna woonde ze 10 jaar in Gouda. Nu woont 
ze in Zevenhuizen , waar ze samen met haar 
man een IT-bedrijf runt 

De pers over Huis vol verleden:
“Een echt liefdesverhaal. Leest vlot en gemakke-
lijk….Vlotte dialogen, meeslepend en af en toe 
ontroerend ”.  (Patricia Moons voor Biblion)

“Geertrude Verweij heeft duidelijk talent. Ze 
weet dingen zo op papier te zetten dat je als 
lezer alles voor je ziet en meeleeft met de 
hoofdpersoon...Liefdesroman met een leuk 
thema…Prima uitgewerkt”. 
(www.ciao-shopping.nl)

Alles onder controle
ISBN 978-90-8660-275-9

Prijs: € 16,95                                                                             
Verschijnt mei 2015

Geertrude Verweij

De pers over Incognito:
“Spannend, goedlopend verhaal.“
( Jochien Dantuma voor Biblion) 
De pers over Dilemma:

“Eigentijds en vlot geschreven verhaal, dat 
prima gelezen kan worden zonder de voorge-
schiedenis te kennen.”  
(Marieke ten Pierick voor Biblion)
De pers over Familiegeheimen:

“Spannend verhaal, waarbij de aandacht eigen-
lijk nergens verslapt en je blijft lezen omdat 
je de afloop wilt weten.  Plot en sfeer roepen 
herinneringen op aan de detectives van Agatha 
Christie. Lekker vakantieboek, voor een breed, 
voornamelijk vrouwelijk publiek.” 
(Jochien Dantuma voor Biblion)
De pers over Tegenstelling:

“..meeslepend verteld. De karaktertekening is 
scherp verteld. Het vlotte verhaal zal vooral 
romantische vrouwen aanspreken.”(Biblion) 

familie-
roman

LIEFDESROMAN
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Simint hitam quodi abore nimolup tatem. Et ea voloruntis ea-
tem solecte ndaestem facid unt plit veruntus isqui ut pernatur, 
nonemperibus aute ex expla sit, solorum atur auditat et ent, 
sequi blaborp oreheni hitatquam non con natureriam quam 
fuga. Te nobitia consecus, voluptatem aut intectas quam que 
volupta aboreseque voluptum harum, conecta tectectota ipitis 
atium quam eum atiusci mintem es dolorest quat mod essit re 
eatem evelibus ex eniati dis autendici rate niandelicid eveli-
gendis explictio. Ita dolo quam re maximilit destiusant eum 
dolorehenit minus dolorum et, sed quate voluptibus, omnis il 
isquias sequas idestii ssundemporro ma quam is doluptation 
perciatur?

Um ad quia doluptur? Otas velibust que cum quiam excerovid 
molo cum etur si doleces magnihitetur se accum exceseque pre 
omnime delenis rem non nobis seque consequam sit ulles aliqua-
mus sed etur? Iciissimaio culpa porati cupta ne officillata volles 
este vendelitate et untestio dolorumqui ipsapie nimaionsecae de 
vit iscil modipitisci con ressi dolore, voles maios alis et et omnit, 
sequisq uaeceat vitio blatquam remque venteceatio moluptatum 
adit ernam hillupta non non consequatem rerio voluptaqui conse-
quis pratur?

Mint ventureic te pa quidus, si consed qui cumeturem cum ea 
acernate ius.Olupicte soleceatur aut mos ea doluptae cone non no-
bitati voloriae. Nam fugia destia corum fugia voluptis dolendam 
es quiatiis et quate volo doluptatur? Qui ium, as maximus, et ea 
sint facimpe rcitium, ut ex eost liquam corescias anducientur audi 
berovid ut ipsa voluptionet et por sum eostotation resto blaborro 
molor as deribus aliquatiosti doluta di dendi sum in eature sus 
ratem fugiata tatur, eicit qui

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

Meer informatie: 
http://geertrudeverweij.blogspot.nl/

Babette staat, kort voor haar negenendertigste 
verjaardag, voor een enorme opgave.. Haar 
ex-vriend, Michiel, is spoorloos verdwenen en 
heeft een berg schulden en ellende voor haar 
achtergelaten. Helaas lukte het haar niet om 
het restaurant, wat alles voor haar betekende, 
te behouden. 
Dan geeft haar moeder haar de koffer vol 
jeugdherinneringen die nog in het ouderlijk 
huis op zolder stond, terug. Daarin vindt 
Babette ook het in haar tienertijd geschreven 
lijstje met daarop de punten die ze toen wilde 
bereiken, zodat haar leven perfect zou zijn. 
Een aantal punten daarvan heeft ze kunnen 
afwerken, maar nog niet alles en vooral punt 
nummer vier lijkt ineens erg dringend te wor-
den. Misschien kan Marius….
 
Bianca van Strien is in 1969 geboren in 
Maarssen en woonde tot haar 20e jaar in deze 
plaats. Nu woont ze Duitsland en werkt ze 
als Bachbloesem-consulente en als linedance-
lerares. Ze schrijft korte verhalen en columns 
in diverse Duitse bladen.

De pers over Een nieuwe kans:
“Makkelijk leesbaar liefdesverhaal over laagge-
letterdheid.” 
(H.W.L.Keus-Asveld voor Biblion)
De pers over Een moeilijke start:

“Eigentijdse, romantische roman, die gevoelige 
onderwerpen…aan het licht brengt.” 
(Daniela Koeleman voor Biblion)

Punt nummer vier
ISBN 978-90-8660-276-6

Prijs: € 15,95                                                                      
Verschijnt juni 2015

Bianca van Strien LIEFDESROMAN
Simint hitam quodi abore nimolup tatem. Et ea voloruntis ea-
tem solecte ndaestem facid unt plit veruntus isqui ut pernatur, 
nonemperibus aute ex expla sit, solorum atur auditat et ent, 
sequi blaborp oreheni hitatquam non con natureriam quam 
fuga. Te nobitia consecus, voluptatem aut intectas quam que 
volupta aboreseque voluptum harum, conecta tectectota ipitis 
atium quam eum atiusci mintem es dolorest quat mod essit re 
eatem evelibus ex eniati dis autendici rate niandelicid eveli-
gendis explictio. Ita dolo quam re maximilit destiusant eum 
dolorehenit minus dolorum et, sed quate voluptibus, omnis il 
isquias sequas idestii ssundemporro ma quam is doluptation 
perciatur?

Um ad quia doluptur? Otas velibust que cum quiam excerovid 
molo cum etur si doleces magnihitetur se accum exceseque pre 
omnime delenis rem non nobis seque consequam sit ulles aliqua-
mus sed etur? Iciissimaio culpa porati cupta ne officillata volles 
este vendelitate et untestio dolorumqui ipsapie nimaionsecae de 
vit iscil modipitisci con ressi dolore, voles maios alis et et omnit, 
sequisq uaeceat vitio blatquam remque venteceatio moluptatum 
adit ernam hillupta non non consequatem rerio voluptaqui conse-
quis pratur?

Mint ventureic te pa quidus, si consed qui cumeturem cum ea 
acernate ius.Olupicte soleceatur aut mos ea doluptae cone non no-
bitati voloriae. Nam fugia destia corum fugia voluptis dolendam 
es quiatiis et quate volo doluptatur? Qui ium, as maximus, et ea 
sint facimpe rcitium, ut ex eost liquam corescias anducientur audi 
berovid ut ipsa voluptionet et por sum eostotation resto blaborro 
molor as deribus aliquatiosti doluta di dendi sum in eature sus 
ratem fugiata tatur, eicit qui

De pers over Verleden in de weg:
“Door het geringe aantal bladzijden gecombi-
neerd met de makkelijke leesbaarheid leest dit 
boek lekker snel weg. Deze roman biedt echter 
prima vermaak voor een lange winteravond, en 
zal een breed vrouwelijk publiek aanspreken”. 
(Marieke ten Pierick voor Biblion)

De pers over Muziek voor Eva:
“Het boek leest vlot weg en staat garant voor 
een paar uur ongecompliceerd wegzwijmelen. 
Het boek zal een breed vrouwelijk publiek aan-
spreken”. (Jacqueline Wouda voor Biblion)

De pers over Zoeken naar antwoorden:
“De auteur hanteert eenvoudige taal met goed 
geschreven dialogen. Net als haar vorige 
romans leest dit boek vlot en makkelijk. Lezers 
die op zoek zijn naar een luchtig feelgoodver-
haal zullen er dan ook van genieten”. (Biblion)

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

liefdes-
roman

Meer informatie: 
www.biancavanstrien.nl
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Julia vertaalde ooit romans. Uit het Frans. 
Hoewel romans... Misschien dekt de term 
‘romannetjes’ , maar dat klinkt zo badinerend, 
vindt ze zelf, de lading beter. Ze is ermee 
gestopt. Nu houdt ze zich vooral bezig met 
‘leuke’ dingen: golf, tennis, wandelen met de 
hond, een kookclub, museumbezoek. Dat doet 
ze met haar vriendinnen. Ella, Kaatje, Maritt 
èn Claire. Claire is niet alleen jonger en mooier 
dan de anderen maar dankzij haar huwelijk 
met de oudere Herman Steigenberger ook veel 
rijker. Dat blijkt echter niet genoeg te zijn... 
Want zo verrukt als Julia op Frankrijk is,  zo 
dol  is Claire op Italië. Niet alleen op de 
mensen, het eten en het land maar vooral op 
haar Italian lover... Een geheim waarin ze Julia 
betrekt en die daardoor een steeds grotere rol 
speelt in het ‘smoezenboek’ van Claire.  Te laat 
ontdekt Julia het verschrikkelijk drama dat zich 
inmiddels in haar leven heeft voltrokken...
Een boek over liefde, verraad en een geraffi-
neerd dubbelspel.  

Marjan van Marle werkt sinds 1973 in de jour-
nalistiek, o.a. bij het vrouwenblad Margriet.
Ze werkte ook als verslaggeefster bij de human 
interest-redactie van Libelle.  Daarna schreef ze 
freelance voor o.a. Ouders van Nu, Marie Claire 
en Viva. Ze werkte mee aan het tv-programma 
Vinger aan de pols. Sinds 1995 schrijft ze voor 
het blad Boodschappen.
Inmiddels heeft ze zes non-fictie boeken 
geschreven en zeven romans met veel span-
ning en die eveneens het predikaat ‘eigentijdse 
zedenschetsen’ mogen hebben . 
Ze woont in Son.  

Roman Holiday
ISBN 978-90-8660-277-3

Prijs: € 15,95                                                                      
Verschijnt april 2015
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De pers over Nette mensen:
“Mooi verhaal…zeer herkenbaar en onderhou-
dend”. (Marian Verstappen-Naus voor Biblion)
De pers over Casanova op Patmos:

“Hedendaagse roman, waarin de spanning al 
in het begin wordt opgewekt en verder het 
gehele verhaal blijft aanhouden. Geschikt 
voor een breed, vrouwelijk lezerspubliek”. 
(Daniela Koeleman  voor Biblion)
De pers over Hogerop:

“Haar schrijfstijl is plezierig en de verschillende 
personen worden trefzeker neergezet”. (Biblion)

“Van Marle schrijft op een vlotte manier 
deze familieroman… De roman leest dan 
ook heel prettig en gemakkelijk weg”.
(Kirstin Rozema voor Boekenbijlage.nl)

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

familie-
roman

Marjan Van Marle

Meer informatie: 
www.marjanvanmarle.nl

Carolina Groenendaal is geëmigreerd naar 
Engeland om een groot geheim achter te kun-
nen laten. Ze komt te wonen bij een ouder 
echtpaar, waar ze een kleine woonplek kan 
scheppen. Ze is ambitieus en wil graag een 
leuke baan. Ze ziet een vacature  bij een gere-
nommeerd bedrijf dat documentaires maakt, 
zowel op nationaal als internationaal niveau. 
Dat zou een mooie kans zijn! Met het aan-
nemen van haar nieuwe werkplek verandert 
er veel voor haar. Ze leert er ontzettend veel 
en ze geniet van de nieuwe contacten die ze 
maakt. Ze herleeft.Ze ontmoet er ook de liefde 
van haar leven. Maar om zijn hart voor eeuwig 
te winnen, moet ze wel haar geheim prijsge-
ven........... en daarvoor moet ze ook door een 
periode van pijn heen.
 
  

Verberg je liefde
ISBN 978-90-8660-278-0

Prijs: € 15,95                                                                      
Verschijnt april 2015

Carla Gielens

Carla Gielens (49 jaar) is geboren in het 
Renkumse dorpje Heelsum en woont nu in 
Arnhem. Ze heeft gewerkt  als freelance jour-
naliste in de huis-aan-huisbladensector en 
weekbladen en het meest recent schreef ze 
voor De Gelderlander in 2010. Voor uitgeverij 
Ellessy schreef ze verschillende boekjes op het 
gebied van de dierenwereld, beroepen en actu-
ele onderwerpen. Haar droom is nu uitgekomen 
met dit romandebuut
 

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

liefdes-
roman
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Simint hitam quodi abore nimolup tatem. Et ea voloruntis ea-
tem solecte ndaestem facid unt plit veruntus isqui ut pernatur, 
nonemperibus aute ex expla sit, solorum atur auditat et ent, 
sequi blaborp oreheni hitatquam non con natureriam quam 
fuga. Te nobitia consecus, voluptatem aut intectas quam que 
volupta aboreseque voluptum harum, conecta tectectota ipitis 
atium quam eum atiusci mintem es dolorest quat mod essit re 
eatem evelibus ex eniati dis autendici rate niandelicid eveli-
gendis explictio. Ita dolo quam re maximilit destiusant eum 
dolorehenit minus dolorum et, sed quate voluptibus, omnis il 
isquias sequas idestii ssundemporro ma quam is doluptation 
perciatur?

Um ad quia doluptur? Otas velibust que cum quiam excerovid 
molo cum etur si doleces magnihitetur se accum exceseque pre 
omnime delenis rem non nobis seque consequam sit ulles aliqua-
mus sed etur? Iciissimaio culpa porati cupta ne officillata volles 
este vendelitate et untestio dolorumqui ipsapie nimaionsecae de 
vit iscil modipitisci con ressi dolore, voles maios alis et et omnit, 
sequisq uaeceat vitio blatquam remque venteceatio moluptatum 
adit ernam hillupta non non consequatem rerio voluptaqui conse-
quis pratur?

Mint ventureic te pa quidus, si consed qui cumeturem cum ea 
acernate ius.Olupicte soleceatur aut mos ea doluptae cone non no-
bitati voloriae. Nam fugia destia corum fugia voluptis dolendam 
es quiatiis et quate volo doluptatur? Qui ium, as maximus, et ea 
sint facimpe rcitium, ut ex eost liquam corescias anducientur audi 
berovid ut ipsa voluptionet et por sum eostotation resto blaborro 
molor as deribus aliquatiosti doluta di dendi sum in eature sus 
ratem fugiata tatur, eicit qui

LIEFDESROMAN
Simint hitam quodi abore nimolup tatem. Et ea voloruntis ea-
tem solecte ndaestem facid unt plit veruntus isqui ut pernatur, 
nonemperibus aute ex expla sit, solorum atur auditat et ent, 
sequi blaborp oreheni hitatquam non con natureriam quam 
fuga. Te nobitia consecus, voluptatem aut intectas quam que 
volupta aboreseque voluptum harum, conecta tectectota ipitis 
atium quam eum atiusci mintem es dolorest quat mod essit re 
eatem evelibus ex eniati dis autendici rate niandelicid eveli-
gendis explictio. Ita dolo quam re maximilit destiusant eum 
dolorehenit minus dolorum et, sed quate voluptibus, omnis il 
isquias sequas idestii ssundemporro ma quam is doluptation 
perciatur?

Um ad quia doluptur? Otas velibust que cum quiam excerovid 
molo cum etur si doleces magnihitetur se accum exceseque pre 
omnime delenis rem non nobis seque consequam sit ulles aliqua-
mus sed etur? Iciissimaio culpa porati cupta ne officillata volles 
este vendelitate et untestio dolorumqui ipsapie nimaionsecae de 
vit iscil modipitisci con ressi dolore, voles maios alis et et omnit, 
sequisq uaeceat vitio blatquam remque venteceatio moluptatum 
adit ernam hillupta non non consequatem rerio voluptaqui conse-
quis pratur?

Mint ventureic te pa quidus, si consed qui cumeturem cum ea 
acernate ius.Olupicte soleceatur aut mos ea doluptae cone non no-
bitati voloriae. Nam fugia destia corum fugia voluptis dolendam 
es quiatiis et quate volo doluptatur? Qui ium, as maximus, et ea 
sint facimpe rcitium, ut ex eost liquam corescias anducientur audi 
berovid ut ipsa voluptionet et por sum eostotation resto blaborro 
molor as deribus aliquatiosti doluta di dendi sum in eature sus 
ratem fugiata tatur, eicit qui
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Alles onder controle

BIANCA VAN STRIEN
Punt nummer vier
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U kunt zich aanmelden voor 
een automatische toezending 
van deze nieuwsbrief door een 
mailtje te sturen naar 
uitgeverij.ellessy@inter.nl.net 

De nieuwsbrief is ook te lezen 
via onze website:
www.ellessy.nl

We zijn ook te volgen via:
twitter.com/ellessyboeken
facebook.com/uitgeverijellessy
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de digitale nieuwsbrief van uitgeverij Ellessy! 


