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Verboden tranen
Melissa Skaye
Sanne Philips en Luca Borra, rechercheurs bij de politie Hoorn, staan voor 
een van de moeilijkste zaken uit hun carrière. In het tuinhuis van een groot 
landhuis worden vier lichamen ontdekt, waarvan twee in verre staat van 
ontbinding. Het motief van de dader is een mysterie.
De oorspronkelijke bewoners van het huis, Max en Sophie Tildro, zijn om het 
leven gekomen bij een auto-ongeluk en de huidige bewoner, hun zoon Jack, 
is al ruim twintig jaar vermist. Zijn toenmalige partner Sarah is eveneens 
onvindbaar. 
De rechercheurs duiken in het verleden van Jack en Sarah en stuiten op een 
aantal onverklaarbare gebeurtenissen. Ondertussen krijgen Sanne en Luca te 
maken met een andere zaak, de vermissing van een oude vrouw. In eerste 
instantie lijkt dit een losstaande zaak, maar al snel rijst de vraag of deze 
vermissing verband houdt met de vier moorden.
Sanne en Luca moeten alle zeilen bijzetten om te ontrafelen wat zich in het 
verleden heeft afgespeeld.

Over Verboden tranen:
‘Een ijzersterk verhaal!’ – Linda Jansma, thriller-
auteur van oa Caleidoscoop en Schuilplaats.

Over Virtuele tango:
‘Virtuele tango is indrukwekkend en 
huiveringwekkend!’ – Boekentip.nl

‘Melissa Skaye is de Karin Slaugther van 
Nederland!’ – Vrouwenthrillers.nl

‘Een super spannende thriller, een juweeltje 
in zijn soort.’ – Boekenbijlage

‘Skaye heeft met ‘Virtuele tango’ een thriller  
afgeleverd die staat als een huis!’ – Leesfanaten

Melissa Skaye (1972) is auteur van de thriller 
Virtuele tango en van de fantasyreeks Jeremy Jago.
Ze heeft in diverse bundels korte thrillerverhalen 
gepubliceerd. Verboden tranen is het tweede deel in 
de VT-reeks. Melissa woont samen met haar man en 
twee kinderen in Hoorn.
www.melissaskaye.nl

   Verboden tranen
M

elissa S
kaye

www.ellesy.nl

TH R I L L E R

Melissa Skaye

   Verleden      tijd

GEWOON
KYARA

FAMILIEROMAN

Maximpor arum alis eicit minveli quoditae nobist offic tet ad eum dissi odi 

totaquam re iuscipsam est, tem aliti restintius parum rem as mollam quid 

endandus endanture nonsectur, officiissit dolupta apiendignis alis quid 

que et eiurio excesserum que et facid estotaquam nullaute is re volese-

dipidel iusam rae sus eaqui dolor solorio eum, nimille nimpero blandem 

poremolupti optae comnihit ndae pore, officae dolorum qui autaspitatas 

eossitatur aut modipidel iusam rae sus eaqui dolor solorio eum, nimille 

nimpero blandem poremolupti optae comnihit expellatum audaes cupti 

dolutatur aut occum eumqui omniatum ex enihillia dolore dolorep tiatem. 

Mi, quis doles doloriae sapiciisi suntur? Erum ex et fuga. Nam sequis modis 

sunt et qui ducia sus.

 
Olga van der Meer is een romanschrijfster die al meer 
dan 40 boeken op haar naam heeft staan, over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. 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 medewerkster bij 
diverse tijdschriften. 
 

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 “Alias Kiki”:
“De personages vind ik erg menselijk. Heel herkenbaar dus [...] en dat maakt het 
boek heel levensecht, alsof het gebaseerd is op een waargebeurd 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 thesword.nl

“Dat maakt dit boek zijn sterren (4) dubbel en 
dwars waard!” Diane Kooistra voor Hebban

Olga van der Meer kreeg voor haar roman “M/V”een nominatie voor 
De Valentijnprijs2015 de prijs voor het beste romantische boek.

MARLEN BEEK-VISSER
Meesterdeal

thriller thriller

JOSÉ VRIENS
 Net als in de film

OLGA VAN DER MEER
Gewoon Kyara

MELISSA SKAYE
Verleden tijd

LIEFDESROMANBeste vriendinnen Dionne en Emma kennen elkaar al vanaf de bassi-

school. Ondanks hun verschillende levens praten ze regelmatig bij met 

een wijntje. 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 we-

ten. 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 hon-

derden 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:
“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

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 

pakken 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
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Een dochter,een docent, een verhouding, 
een dode docent.

Als Bo van Lierop ontdekt dat haar 16-jarige 
dochter Eva een verhouding heeft met haar 
mentor van school, een man van tweeënveer-
tig, lopen de spanningen binnen het gezin 
hoog op.  Bo’s echtgenoot Adam dreigt met 
onorthodoxe maatregelen die de situatie alleen 
maar zouden verergeren. Yannick, de ongrijp-
bare vriend van Eva, die sinds enige tijd onder-
deel uitmaakt van hun gezin, heeft een geheel 
eigen wijze van reageren. 
Het feit dat Bo en Adam al jaren een geheim 
met zich meedragen, een geheim dat zij beter 
eerder hadden kunnen vertellen, maakt de situ-
atie er niet eenvoudiger op. Is dat de reden 
dat Adam zich steeds vreemder gaat gedragen? 
Bo’s enige uitvlucht is haar vrijwilligersbaantje 
bij de Hulplijn en in het bijzonder Emiel, een 
cliënt met wie ze een band opbouwt en bij wie 
ze haar hart kan luchten. Emiel trekt zich Bo’s 
situatie aan en weet wel een manier om haar 
te helpen.
Net als Bo op het punt staat om de confrontatie 
met Eva’s mentor aan te gaan, gebeurt er iets 
wat een schok van ontzetting teweegbrengt. 
Wie kan Bo nog vertrouwen? Haar dochter die 
het liegen tot tweede natuur heeft verheven? 
Haar man, die steeds verder van haar af drijft? 
De ongrijpbare Yannick? En Emiel, is die ooit 
wel te vertrouwen geweest? 

Marlen Beek-Visser debuteerde in 2015 met 
de uitstekend ontvangen thriller Stem!, dat 
genomineerd werd voor de Schaduwprijs. 
de prijs voor het beste spannende debuut! 
Eerder werden een verhalen van haar hand 
gepubliceerd in diverse verhalenbundels. 
Marlen woont en werkt in Leiderdorp. 
In haar debuutjaar signeerde zij in zo’n  
veertig boekwinkels, gaf interviews op  
radio en tv, organiseerde workshops schrij-
ven, trad meerdere malen op als spreker en 
werd gevraagd als interviewer. Zij is een 

MEESTERDEAL
ISBN 978-90-8660-312-1

Prijs: € 16,95                                                                                 
Verschijnt november 2016

MARLEN BEEK-VISSER
N i e u w !
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van de oprichters van het schrijverscollectief 
Moordwijven. Een collectief van zes thrillerau-
teurs, waaronder Isa Maron, die elkaar willen 
versterken en zich willen onderscheiden door 
een herkenbaar gezicht te vormen naar lezers, 
media en de boekhandel.

De pers over Stem!:
“Beste nieuwkomer in thrillerland in 2015” 
(Thrillerlovers)
“Een zinderend debuut met een zeer spannende 
verhaallijn (Biblion)
“Stem! behoort tot de top 10 zomerthrillers 
van 2015 (Vrouw; bijlage Telegraaf)
“Een debuut dat zich onderscheidt met een 
verhaal dat er regelrecht inhakt. ...en dan is er 
ook nog die ene twist die maakt dat de ont-
knoping briljant is”. (Vrouwenthrillers)
“Een pluim voor Marlen Beek-Visser”(Diede de 
Haas voor Hebban-Crimezone)

Genomineerd 
voor de 

Schaduwprijs 2016, 
de prijs voor het 

spannendste debuut!
 

“Bijzonder goed geschreven. 
Auteur getuigt van 
een veelbelovend 

schrijftalent.”
(Juryrapport)
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In het derde deel van de VT-reeks krijgen 
Sanne Philips en Luca Borra, rechercheurs bij 
de politie Hoorn, te maken met twee moord-
zaken. Hun onderzoek leidt tot zaken uit het 
verleden die nooit eerder zijn opgelost. Sanne 
en Luca denken dat ze alles al eens heb-
ben meegemaakt, maar niets is minder waar. 
Ondertussen kan Sanne haar verleden niet meer 
verdringen.
Een jonge vrouw heeft te maken met getreiter 
en dreiging, waardoor ze zich genoodzaakt ziet 
contact met de recherche op te nemen. Met 
alle gevolgen van dien.

De pers over Virtuele tango:
“Virtuele tango is een vrouwenthriller van  
formaat!  De personages zijn levensecht!  
Een verhaal dat je haren ten berge doet rijzen”. 
(Elke Beckers, Vlaamse Bibliotheken.)

“Absoluut een hoogtepunt”
(Boekenbijlage.nl)

Melissa Skaye (1972) is auteur van de thril-
lers Virtuele tango, Verboden tranen en van de 
fantasyreeks Jeremy Jago. Ze heeft in diverse 
bundels korte thrillerverhalen gepubliceerd. 
Verleden tijd is het derde deel in de VT-reeks. 
Melissa woont samen met haar man en twee 
kinderen in Hoorn.

VERLEDEN TIJD
ISBN 978-90-8660-313-8

Prijs: € 16,95                                                                             
Verschijnt oktober 2016

MELISSA SKAYEVerboden tranen
Melissa Skaye
Sanne Philips en Luca Borra, rechercheurs bij de politie Hoorn, staan voor 
een van de moeilijkste zaken uit hun carrière. In het tuinhuis van een groot 
landhuis worden vier lichamen ontdekt, waarvan twee in verre staat van 
ontbinding. Het motief van de dader is een mysterie.
De oorspronkelijke bewoners van het huis, Max en Sophie Tildro, zijn om het 
leven gekomen bij een auto-ongeluk en de huidige bewoner, hun zoon Jack, 
is al ruim twintig jaar vermist. Zijn toenmalige partner Sarah is eveneens 
onvindbaar. 
De rechercheurs duiken in het verleden van Jack en Sarah en stuiten op een 
aantal onverklaarbare gebeurtenissen. Ondertussen krijgen Sanne en Luca te 
maken met een andere zaak, de vermissing van een oude vrouw. In eerste 
instantie lijkt dit een losstaande zaak, maar al snel rijst de vraag of deze 
vermissing verband houdt met de vier moorden.
Sanne en Luca moeten alle zeilen bijzetten om te ontrafelen wat zich in het 
verleden heeft afgespeeld.

Over Verboden tranen:
‘Een ijzersterk verhaal!’ – Linda Jansma, thriller-
auteur van oa Caleidoscoop en Schuilplaats.

Over Virtuele tango:
‘Virtuele tango is indrukwekkend en 
huiveringwekkend!’ – Boekentip.nl

‘Melissa Skaye is de Karin Slaugther van 
Nederland!’ – Vrouwenthrillers.nl

‘Een super spannende thriller, een juweeltje 
in zijn soort.’ – Boekenbijlage

‘Skaye heeft met ‘Virtuele tango’ een thriller  
afgeleverd die staat als een huis!’ – Leesfanaten

Melissa Skaye (1972) is auteur van de thriller 
Virtuele tango en van de fantasyreeks Jeremy Jago.
Ze heeft in diverse bundels korte thrillerverhalen 
gepubliceerd. Verboden tranen is het tweede deel in 
de VT-reeks. Melissa woont samen met haar man en 
twee kinderen in Hoorn.
www.melissaskaye.nl
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De pers over Verboden tranen:
“Verboden tranen is onderhoudend, mysterieus 
en intrigerend. Prettig lezen, plot vol wendin-
gen die qua logica steek houden en psycholo-
gisch goed onderbouwd! “ 
(Hebban/Crimezone)
“Mocht iemand nog beweren dat een tweede 
boek doorgaans van iets mindere kwaliteit is 
dan een goed debuut, Melissa Skaye bewijst 
met Verboden tranen juist het tegendeel.” 
(Cees van Rhienen, Hebban/Crimezone)
“Een ijzersterk verhaal!” 
(Linda Jansma, thriller-auteur)
“Verboden tranen wordt vlot verteld in een 
spannend verhaal met aansprekende hoofd-
personen. Bloedstollende ontknoping!’ 
(Biblion)

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

thriller misdaad- 
roman

DODE HOEK
ISBN 978-90-8660-314-5

Prijs: € 16,95                                                                             
Verschijnt november 2016 

INGRID MULDER

“Goed gescoorde politieroman. Goede karakter- 
en sfeertekening, spannend tot het einde.”
(Alice Grob voor Biblion)

De pers over Als de dag van toen:
“ Zeker geschikt voor enkele uurtjes ontspannen 
leesplezier. Veel aandacht voor de psyche van 
de hoofdpersoon. Thriller die vooral vrouwen 
zullen waarderen.
(E.Y.M. Zwanenburg voor Biblion)
De pers over Broederdienst:

“Realistisch… een spannend en geloofwaardig 
politieverhaal”.(Biblion)

“Ingrid Mulder is er met succes in geslaagd om 
een actueel thema in een spannend politiero-
man te verwerken”. 
(TheSwordmagazine.nl)

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

Jason Duijvekater heeft altijd gedacht dat 
zijn tweelingzus is vermoord omdat ze op een 
ongelukkig moment op de verkeerde plaats was. 
Dan vindt hij jaren later een chantagebrief, die 
haar moord in een heel ander daglicht plaatst. 
Rechercheur Karsten Witteveen onderzoekt de 
moord op een jonge vrouw. Als haar vriendje 
een dag na haar begrafenis dood wordt gevon-
den zoekt het team naar een verband tussen 
de twee moorden. Welke rol speelt het ongeluk 
waarvan ze allebei jaren eerder getuige waren? 
En waarom duikt Jason Duijvekater steeds weer 
op bij zijn oud-schoolgenoten?

Ingrid Mulder (1971) is geboren en getogen 
in Valthermond en ging Rechten studeren 
in Groningen. Nu woont ze alweer jaren in 
Hoofddorp. Ze heeft bijna 10 jaar gewerkt 
als jurist bij het Openbaar ministerie, waar ze 
heeft meegewerkt aan vele rechtszaken. Naast 
haar huidige baan van juridisch deskundige 
runt ze een eigen tekstbureau. “Dode hoek” is 
haar vierde misdaadroman.
 
De pers over De boogschutter:
 “Een debuut van formaat. Met mensen van 
vlees en bloed. Goed gedoseerde spanning en 
mooie opbouw. Prima debuut!” 
(J.Habets voor Thrillerboek.nl- 4 sterren)

“Leest in sneltreinvaart en spannend. Een 
geweldig boek. Het blijft boeien tot de laatste 
bladzijde”. (www.cia-shopping.nl 4 sterren)

“Karakters zijn goed uitgediept. Beschrijving 
van privé-leven van hoofdpersoon is subtiel. 
Formidabele prestatie. Steengoede politiero-
man!” 
(Stéphanie de Geus voor Crimezone.nl 5 sterren)
“Wat opvalt zijn de solide karakters en de vaart 
en vlotheid in de schrijftrant. Goed uitgewerkt. 
Het verhaal staat als een huis. Dit smaakt dui-
delijk naar meer”. 
(www.vrouwenthrillers.nl 4 sterren)
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N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

Marit Laverne ontdekt bij de crematie van haar 
moeder een man die wel heel veel op haar 
vader lijkt. Hij is de laatste persoon die ze 
daar verwachtte. Al snel blijkt dat niet alleen 
zij, maar nog meer mensen hem hebben gezien 
en herkend. Dat zet in gang wat haar moeder 
altijd heeft proberen tegen te houden. Het 
hek staat nu echter open en Marit krijgt met 
mensen te maken die ze liever niet had leren 
kennen. 
Bea van Son leert tijdens een vakantie in 
Oostenrijk een man kennen, Joost. Wat ze niet 
voor mogelijk had gehouden, gebeurt: ze wordt 
verliefd op hem en hij op haar. Geen mens is 
zonder geheimen, ook Joost niet. Hij is niet 
alleen acteur, maar blijkt ook nog een dochter 
te hebben die van dezelfde leeftijd is als haar 
eigen kinderen. 
Zowel Marit als Bea moeten leren omgaan met 
deze nieuwe situatie, wat voor de een net wat 
gemakkelijker is dan voor de ander.

José Vriens (1963) woont in het Brabantse 
Roosendaal. In 2000 begon ze met het schrij-
ven van kinderboeken. Daarnaast schreef ze 
talloze romantische korte verhalen (pseudoniem 
Josje Maas). Na uitgever 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 feelgoodromans. 
José Vriens kreeg een nominatie voor  
De Valentijnprijs 2016 voor het beste roman-
tische boek voor haar roman Drijfzand.

De pers over Tegenwind:
Zomerse familieroman van een ervaren auteur. 
Soepel geschreven, ongecompliceerd verhaal... 
Dankzij lekker lopende dialogen en vaart en 
afwisseling in het verhaal biedt dit boek een 
ontspannen leeservaring voor een brede doel-
groep.  
(Jacqueline Wouda voor Biblion)

NET ALS IN DE FILM
ISBN 978-90-8660-315-2

Prijs: € 16,95                                                                             
Verschijnt september 2016

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)
De pers over Drijfzand:

“De romantische momenten zijn goed gedoseerd, 
net als het vleugje spanning dat aan het ver-
haal is toegevoegd. Kortom, een heerlijk en 
echt feelgood-boek.”
(Marijke Verhoeven voor Hebban)   
De pers over Verdwaald:

“Een vlot en boeiend geschreven verhaal, maar 
ook een verhaal waarin het onderwerp demen-
tie op een goede, reële manier is uitgewerkt”. 
(Biblion)
De pers over Waar blijf je:

“Op een vlotte en meeslepende manier geschre-
ven, waardoor je als lezer geboeid blijft. Voor 
een breed publiek.”. (Biblion)

JOSÉ VRIENS

familieroman liefdesroman

Nu ze haar verleden als duur betaalde gast-
vrouw in de exclusieve nachtclub achter zich 
heeft gelaten slaat Kyara een heel nieuwe 
weg in. Zij en Roelof bouwen heel voorzichtig 
samen een leven op, maar dat valt niet mee. 
Hij heeft toch meer moeite met haar vroegere 
werk dan hij zelf dacht. De problemen die dat 
met zich mee brengt zorgen ervoor dat er een 
einde aan hun relatie komt. Kyara heeft er veel 
verdriet van, maar zit niet bij de pakken neer. 
Naast haar werk in het Grand Café krijgt ze 
ook andere kansen. Zo wordt ze door de regi-
onale tv zender ontdekt, wat een heel andere 
wending aan haar leven geeft. Plotseling is ze 
een lokale bekendheid. Ondanks haar scheiding, 
het feit dat haar kinderen niet bij haar wonen 
en haar recentelijk verbroken relatie geniet 
ze toch van haar leven. Totdat haar verleden 
onverwacht bekend wordt en ze ineens de risee 
van de stad wordt. Deze onthulling gooit alles 
overhoop, niet in het minst haar band met 
haar kinderen. Iedereen valt haar aan, bespot 
haar of lacht om haar. Maar dan staat er 
iemand op die het voor haar opneemt…
 
Gewoon Kyara is het zelfstandig te lezen ver-
volg op Alias Kiki.

Olga van der Meer is een romanschrijfster 
die al meer dan 45 boeken op haar naam 
heeft staan, over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Ze debuteerde op haar negen-
entwintigste, sindsdien verschijnen er mini-
maal twee boeken per jaar van haar hand. 
Naast het schrijven van romans, werkt ze 
ook als freelance medewerkster bij diverse 
tijdschriften. 

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

GEWOON KYARA
ISBN 978-90-8660-316-9

Prijs: € 16,95                                                                             
Verschijnt november 2016

OLGA VAN DER MEER
GEWOON
KYARA

FAMILIEROMAN
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Olga van der Meer is een romanschrijfster die al meer 
dan 40 boeken op haar naam heeft staan, over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. 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 medewerkster bij 
diverse tijdschriften. 
 

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 “Alias Kiki”:
“De personages vind ik erg menselijk. Heel herkenbaar dus [...] en dat maakt het 
boek heel levensecht, alsof het gebaseerd is op een waargebeurd 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 thesword.nl

“Dat maakt dit boek zijn sterren (4) dubbel en 
dwars waard!” Diane Kooistra voor Hebban

Olga van der Meer kreeg voor haar roman “M/V”een nominatie voor 
De Valentijnprijs2015 de prijs voor het beste romantische boek.

De pers over de romans van 
Olga van der Meer:

“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.” 
(Astrid Slootweg voor chicklit.nl.)
“Vlot geschreven, duidelijk perspectief en 
goed uitgewerkt. Prima voorbeeld van het feit 
dat een liefdesroman ook zeker een serieuze 
inhoud kan hebben.” 
(4/5 sterren, Irene Kalsbeek voor The S Word)
‘Dat maakt dit boek zijn sterren (4) dubbel en 
dwars waard!” (Diane Kooistra voor Hebban).

De pers over 
Alias Kiki:
“Goed geschreven…
levensecht en boei-
end is dit verhaal tot 
de laatste pagina”.
(Rachelleest.nl)

N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !
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Beste vriendinnen Dionne en Emma kennen el-
kaar al vanaf de basisschool. Ondanks hun ver-
schillende levens praten ze regelmatig bij met 
een wijntje. Hun grootste geheimen verzwijgen 
ze echter voor elkaar. Zo weet Emma niet dat 
Dionne bang is voor het stuklopen van haar 
huwelijk. Dionne weet niet dat Emma zich al-
leen maar voordoet als de happy single, terwijl 
ze snakt naar een relatie en tot over haar oren 
verliefd is op haar (getrouwde) baas. Intussen 
benijden ze elkaars levens. Hoe groen is het 
gras aan de overkant?

Suzanne Peters (1985) en woonachtig te 
Zutphen heeft honderden informatieve teksten 
geschreven voor diverse websites. Ook schreef 
ze voor uitgeverij Ellessy diverse delen voor de 
educatieve jeudboekenserie WWW. Dit is haar 
twaalfde feelgood-roman.
Voor Min of meer en Gebroken glas kreeg ze 
wildcard-nominaties (meeste publieksstem-
men) voor de Valentijnprijs 2015 en 2016, 
de prijs voor het beste romantische boek.

De pers over Geheime liefde:
“ Roman….met een thema (overgewicht) dat 
een breed publiek zal aanspreken”.  
(Daniela Koeleman voor Biblion)
“Suzanne Peters schrijft jong en herkenbaar… 
gemakkelijk te lezen en in no time uit….
Krachtig met een erg goede boodschap”. 
(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)

DAAR ZIJN VRIENDEN VOOR
ISBN 978-90-8660-317-6

Prijs: € 16,95                                                                             
Verschijnt december 2016

SUZANNE PETERS

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 Exit USA:
Exit USA is een prima liefdesverhaal. Peters 
weet je weer aan het denken te zetten door 
een maatschappelijk liefdesprobleem aan de 
kaak te stellen. 
(Diana van Eynde voor Hebban)

liefdes-
roman

LIEFDESROMANBeste vriendinnen Dionne en Emma kennen elkaar al vanaf de bassi-

school. Ondanks hun verschillende levens praten ze regelmatig bij met 

een wijntje. 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 we-

ten. 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 hon-

derden 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:
“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

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 

pakken 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
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Yvette Medina staat na de zoveelste mishande-
ling van haar vriend Daaf, met een gepakte 
koffer op straat, omdat ze weet dat ze niet 
langer bij hem kan blijven. 
In een opwelling, besluit ze haar vroegere 
schoolvriendin Sineke op te bellen, in de hoop 
dat zij haar misschien kan helpen. Ze hebben 
elkaar al jaren niet meer gezien en ook Daaf 
weet niet van haar bestaan af.
Sineke is blij haar, ondanks de omstandighe-
den, weer te zien en Yvette kan bij haar komen 
wonen, om weer grip op haar leven te krijgen.
Behalve Sineke heeft ze er meteen weer een 
hele familie bij. Ook Axel, de tweelingbroer 
van Sineke is ineens weer in haar leven. Als 
elfjarige heeft Yvette hem ooit wel leuk gevon-
den, maar na haar ervaringen met Daaf is het 
nogal moeilijk om nog iemand te vertrouwen... 

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 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”. 
(Marieke ten Pierick voor Biblion)

DE LANGE WEG NAAR 
VERTROUWEN
ISBN 978-90-8660-318-3

Prijs: € 16,95                                                                      
Verschijnt september 2016

BIANCA VAN STRIEN LIEFDESROMAN
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van Strien

Bianca 
van Strien

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)

De pers over Punt nr.4:
“Een romatisch….verhaal…prettige leesbaar-
heid en mooie dialogen zorgen voor het lees-
plezier”. 
(Janneke Elderbroek voor Hebban)

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

liefdes-
roman



10

De tweeënveertigjarige Raven leidt een luxe 
leven. Werken hoeft ze niet, haar man Dave 
heeft een goed lopend eigen bedrijf .
Samen hebben ze twee kinderen, Giel van 
vijftien en Danique van dertien. Buiten de nor-
male puberproblemen, gaat haar leven van een 
leien dak.
Dave gooit echter roet in het eten van een 
eens zo vredig bestaan. Raven betrapt hem op 
een buitenechtelijke relatie en ziet haar geluk 
in razend tempo afbrokkelen.
Als alleenstaande moeder moet ze de kost zelf 
weer verdienen. Bij toeval komt ze Ray tegen, 
een oude vriend. Hij is eigenaar van een bras-
serie en Raven kan vier dagen per week bij 
hem gaan werken. Ray steunt haar waar hij kan 
en hoopt dat Raven ooit inziet dat niet alle 
mannen zijn zoals haar ex. 
Op een avond, waar ze tijdens het geven van 
een workshop cupcakes maken, loopt ze de 
ondoorgrondelijke vrijgezel Boudewijn tegen 
het lijf. Gaat Raven voor de stabiliteit en het 
vertrouwen van Ray, of gaat ze voor de char-
mes van Boudewijn, waarvan ze geen hoogte 
kan krijgen?

Angelique van Dongen (Dongen, 1970) woont 
in het Brabantse Oosterhout. Ze is werkzaam 
als verpleegkundige in een psychiatrisch zie-
kenhuis.
 Voor Geraakt werd ze genomineerd voor de 
Valentijnprijs 2015, de prijs voor het beste 
romantische boek.
 
De pers over Geslepen:

“..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) 

THEE MET KOEKJES
ISBN 978-90-8660-319-0

Prijs: € 16,95                                                                      
Verschijnt november 2016
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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 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!

De pers over Onverwacht:
Een heel mooi hartverwarmend verhaal 

….een enorm feelgood 
boek!(Biblion)

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

liefdes-
roman

Xerum re liquisquae. Taecum estecerest res suntiumquos di doluptatur? Accae cus-

aped ut andit volupti consed ut autat liquae moluptatio tem aut ipsa nateturero be-

rum repercipsape vollam, te plam, consed utemolu ptatiste rate omniendis maxim-

pos at am, cum in et denda de volenim porundi tissequos mi, num id quiaspicium 

fugia quaerferibus vit eatquuntur? Rum quosseque doleni con pelent dolum re, sit 

que sequisquia il eaqui tempe poreiunt aut aut modis plit, tem quibus que simpor au-

dis rempor seque volorerae nos sed magnam et voluptatis voluptaqui quunt hicider 

ovitinc tinctio nsequid mosam recti aborporis apelibere venihicate ommo enitas es-

trupt iustibusant vende volore eossit rempos nis nihiliquae ducit ommos dolorestius 

exerum num, sam, ommolup tatiore stores sin re parci sinctas est alitionecto eatio 

quia sam ut aut ut latum eum sus molorepre voluptatati dolupti simpereniati nobit.

voloratur? Qui rempore peritate diat reptat. Ectusdanient om-

niti iur maximus modi si dolorissi quam, sinus, non rest, solupta 

ditatem et accusamet quodit minctotaturi cum aut aliquo cul-

lupta pa sa im quo dipiciet, qui dis etur reperferum id et porro 

molles eum exerspel ipicipsam, ipsusae evernat.

Boratur eiuntin cienditatem derspis si accus necupis cie.

temsuntotas volore pres dem qui dolecupti ute nihit volupta aute pe nis voluptas dolup-

tam ratus sunt. Borernam arioreprem que perestrume volumquiat elest et eos nulpa-

rumetur aliquam aliqui re dolorum ullore latemqu iditatiae sam et debitiae vel intent.

Ibearciur? Itam, ilit, nosandio omniam, netus, il ipit qui id quae. Nam et quas maio cor-

uptas consequ ossitiunt moluptaquiae everior iorporis incimilias sam rest, consequ as-

sincture dolupit vendi que nus dolorum delendam demperum facerfe riatemquias aspe-

riam aut inim ut enihitium ex estotat quia non et dolupta demporem volorum simus 

sin premqua ersperatia et ut electio. Nem alibus sequodi psamentis ut audandu sciliqu 

ibernaturior sum harumquis moluptate doluptas repro ex est quisciandis rehentiam ali-

quis et endam eum qui cori to quamendiant.
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ANGELIQUE VAN DONGEN

ANGELIQUE VAN 
DONGEN

‘(…) Het vliegtuig van de Italiaanse maatschap-
pij Italiana crashte op 28 juli dit jaar bij het 
Italiaanse bergplaatsje Valsugana na een defect 
in het hydraulische systeem. Een noodlanding 
werd ingezet, maar deze verliep uiterst tra-
gisch. Bij de crash kwamen 143 mensen om het 
leven, waaronder de voltallige bemanning en 
vier Nederlanders: twee vrouwen, een man en 
een baby. Veertien mensen overleefden de ramp, 
onder hen bevonden zich twee Nederlanders.’
Ontmoet Anna Kranenburg. Eenendertig jaar, 
eigenaresse van een kookwinkel en overlevende 
van de ramp met IT 642. Naast haar zat Jesse 
Wilgers, drieëndertig jaar en werkzaam op Wall 
Street, New York. Hij is de tweede Nederlandse 
overlevende. 
Nadat Anna is aangeschoven bij De Avondshow, 
om naar aanleiding van een nieuwe vliegramp 
geïnterviewd te worden over de crash die zij 
overleefde, gebeurt het onmogelijke. Haar 
verhaal komt terecht bij Ruben Partier, die er 
vervolgens voor zorgt dat de levens van Anna, 
haar man Daan en van Jesse, nooit meer het-
zelfde zullen zijn. Ruben krijgt het voor elkaar 
om geheim na geheim te ontrafelen. Wat heeft 
hij met de crash te maken? Wat hebben Anna 
en Jesse met elkaar te maken? Wat gebeurde 
er aan boord van IT 642, voordat het toestel 
neerstortte?
Wees gewaarschuwd … Brace for impact.

Ellen Lina–Rink werd in 1983 geboren in 
Arnhem. Na 3 jaar op Curaçao gewoond te 
hebben, woont ze sinds 2016 weer in Huissen, 
Nederland.
De spannende liefdesroman Crash is haar vierde 
boek. Eerder verschenen de goed ontvangen 
romans Vasthouden, Ooit zal ik je weer zien en 
Sky, die een opvallende gelijkenis vertoont met 
de gelijknamige musical.

CRASH
ISBN 978-90-8660-321-3

Prijs: € 16,95                                                                      
Verschijnt oktober 2016

ELLEN LINA

De pers over Vasthouden!:
“… een dikke, heerlijke feel good-chicklit. … 
heerlijk om bij weg te zwijmelen op een lazy 
Sunday afternoon.” (Chicklit.nl---3 sterren)
De pers over Ooit zal ik je weer zien!:

“..één van de mooiste, maar ook heftigste lief-
desverhalen die ik ooit gelezen heb.”
(Biebmiepje.nl) 5 sterren

“ …heeft alles wat een goede, niet-doorsnee 
chicklit nodig heeft: veel romantiek, lekker veel 
drama en ook een vleugje spanning en myste-
rie.Na de laatste bladzijde moest ik toch even 
een traantje wegpinken.” (Valerie Vaes voor 
DeLeesfabfriek.nl)
De pers over Sky:

“Een bijzondere roman. Een verhaal met een 
boodschap..en ontroert, maar ook tot nadenken 
zet.”(Diana van Eynde voor Hebban)

“Sky is zo’n boek dat je één keer in de zoveel tijd 
tegenkomt en zo bijzonder is dat je weet dat je 

echt een pareltje in han-
den hebt”. 
(Janneke Elderbroek 
voor Chicklit.nl 
Ook andere sites als 
Boekboetiek, Boekenland, 
De Leesfabriek, Burn my 
book, Drukinkt, Wie schrijft 
die blijft, TheBookGirl, 
TheBangerSisters, Book-
babbles gaven het boek de 
maximale waardering van 
5 sterren. 

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

www.ellessy.nl

‘Het vliegtuig van de Italiaanse maatschappij Italiana crashte op achtentwintig juli 

dit jaar bij het Italiaanse bergplaatsje Valsugana na een defect in het hydraulische 

systeem. Een noodlanding werd ingezet, maar deze verliep uiterst tragisch. Bij de 

crash kwamen honderddrieënveertig mensen om het leven, waaronder de voltal-

lige bemanning en vier Nederlanders: twee vrouwen, een man en een baby. Veer-

tien mensen overleefden de ramp, onder hen bevonden zich twee Nederlanders.’

Ontmoet Anna Kranenburg. Eenendertig jaar, eigenaresse van een kookwinkel en 

overlevende van de ramp met IT 642. Naast haar zat Jesse Wilgers, drieëndertig 

jaar, partner bij Boulder Maze Accountancy op Wall Street, New York. Hij is de 

tweede Nederlandse overlevende. 

Nadat Anna is aangeschoven bij De Avondshow, om naar aanleiding van een nieuwe 

vliegramp geïnterviewd te worden over de crash die zij overleefde, gebeurt het on-

mogelijke. Haar verhaal komt terecht bij Ruben Partier, die er vervolgens voor zorgt 

dat de levens van Anna, haar man Daan en van Jesse, nooit meer hetzelfde zullen zijn. 

Ruben krijgt het voor elkaar om geheim na geheim te ontrafelen. Wat heeft hij met 

de crash te maken? Wat hebben Anna en Jesse met elkaar te maken? Wat gebeurde er 

aan boord van IT 642, voordat het toestel neerstortte?

Wees gewaarschuwd … Brace for impact.

‘De meest indrukwekkende roman van dit jaar’.

Ellen Lina–Rink werd in 1983 geboren in Arnhem. Na drie 

jaar op Curaçao gewoond te hebben, is ze sinds 2016 weer 

met haar gezin terug in Nederland. 

Crash is haar vierde boek. Eerder verschenen de goed ont-

vangen romans Vasthouden!, Ooit zal ik je weer zien en Sky.

ELLEN  LINA

ELLEN  LINA

SPANNENDE LIEFDESROMAN

spannende  
liefdesroman
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Nadat de eenzelvige weduwnaar en gewezen 
bankdirecteur Norbert Streyendaal een lichte 
beroerte heeft gehad, nemen zoon Wilco en 
schoondochter Merle hem tijdelijk in huis. Ze 
willen de erfenis veilig stellen, want ‘pa’ is veel 
te goedgelovig en vrijgevig geworden! Norbert 
houdt echter koppig vast aan zijn financiële 
onafhankelijkheid. 

Gefrustreerd richt de ambitieuze Merle haar 
energie weer op haar carrière en de school-
prestaties van de kinderen, terwijl Wilco zich 
gemakshalve afzijdig houdt. Op zijn eigen 
manier probeert Norbert de sfeer in huis te 
verbeteren en blijft hierdoor een bron van 
ergernis voor schoondochter Merle. Het is maar 
goed dat de hartelijke weduwe Leny de dage-
lijkse zorg voor ‘pa’ heeft. 

Norberts onverwachte uitspraken en ludieke 
acties zetten nogal wat zekerheden in het 
gezin op losse schroeven, wat uiteindelijk 
voor de nodige veranderingen zorgt in huize 
Streyendaal.

Dani van Doorn woont in Eindhoven. Ze 
schrijft jeugdboeken en tijdschriftverhalen voor 
volwassenen. Ook geeft ze kunst uit met haar 
eigen uitgeverijtje. Ze is graag creatief bezig, 
maar schrijven is haar passie!

“Geld of geluk” is haar feelgood-romandebuut.

GELD OF GELUK?
ISBN 978-90-8660-322-0

Prijs: € 16,95                                                                      
Verschijnt oktober 2016
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familieroman

DANI VAN DOORN

Laura valt op door haar rare petje en Simon 
omdat hij sjouwt met een onhandig pakket. 
Twee jonge mensen die op een late vrijdag-
avond voor kerst dezelfde trein naar huis 
nemen. Op dat moment weten ze niet dat ze 
beginnen aan een reis die hun leven zal ver-
anderen.

Laura Klein Olberdink is net kwaad weggelopen 
bij haar afspraakje na een volkomen mislukt 
avondje uit. En ze had het al zo moeilijk met 
haar leeftijd, overheersende moeder, bazige 
zuster, dominante vriendin, verkeerd gekozen 
vriendjes en werk dat haar maar matig bevalt. 
Genoeg om op de terugweg over te piekeren.

Simon van Brakel heeft net voor het laatst 
afscheid genomen van zijn collega’s. Begin 
dertig: baan kwijt, een vriendin die hem in 
de steek heeft gelaten en hem zijn huis heeft 
afgetroggeld. Anderen verbazen zich erover 
dat hij zo laconiek blijft onder al die tegen-
slagen, maar dat komt doordat hij zich na die 
‘verschrikkelijke gebeurtenis’ in zijn jeugd heeft 
voorgenomen zich nergens meer boos over te 
maken.

Tijdens een reis met hindernissen komen 
Laura en Simon erachter dat ze lotgenoten 
zijn. Ze vertellen elkaar hun geheimen als ze 
noodgedwongen een nacht en een dag samen 

HET KERSTPAKKET
ISBN 978-90-8660-320-6

Prijs: € 16,95                                                                      
Verschijnt december 2016

CATHY HALMANS

doorbrengen. Dan maakt een dramatische 
gebeurtenis een abrupt einde aan die vertrou-
welijkheid. Opeens staan ze er weer alleen voor 
en moeten ze keuzes maken, keuzes die niet 
alleen belangrijk zijn voor henzelf maar ook 
voor de ander.

Het kerstpakket vertelt met humor en gevoel 
over een week waarin twee mensen die allebei 
de weg kwijt zijn, moeten afrekenen met hun 
verleden om een toekomst te kunnen opbou-
wen.

Cathy Halmans is een pseudoniem. De auteur 
was jarenlang werkzaam in de tv-wereld en 
woont in een dorp in Noord-Holland net buiten 
de regio Het Gooi.

HET KERSTBOEK VAN HET JAAR!

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

liefdes-
roman
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De dertigjarige Luci King heeft het goed voor 
elkaar, voor de buitenwereld in ieder geval. 
Ze heeft twee gezonde kinderen, is getrouwd 
met de zeer succesvolle ondernemer Benjamin 
King, woont in een kast van een huis aan de 
kust en is eigenaresse van het meest chique 
hotel van Nederland. Ze zou gelukkig moeten 
zijn, toch? Helaas kent Luci de keerzijde van 
deze rijkdom, ze is eenzaam en moet dealen 
met haar schatrijke, hautaine schoonfamilie, 
wat haar niet makkelijk af gaat. Luci heeft 
een roerig verleden en voelt zich nog altijd 
niet op haar gemak tussen de welgestelden, ze 
worstelt al jaren met haar identiteit. Wanneer 
Benjamin buiten haar om besluit zijn jongere 
broer in huis te nemen, een ex-gevangene 
die voorwaardelijk vrij komt, verandert alles. 
Joshua King is geen type waar je omheen 
kunt, hij laat zich niks vertellen en valt niet 
te negeren. Luci is precies hetzelfde. Ze kun-
nen moeilijk aan elkaar wennen en al snel 
lopen de gemoederen hoog op in huize King. 
Ondanks dat ze elkaar wel kunnen wurgen, is 
er vanaf het begin een bepaalde onderhuidse 
spanning voelbaar. Benjamin krijgt het steeds 
drukker met zijn bedrijf en ondertussen komt 
Joshua met de dag dichterbij, Luci beseft dat 
ze afstevenen op het onvermijdelijke. Kan ze 
weerstand bieden aan de broer van haar man? 
En nog belangrijker, wil ze dat wel? 

KING
Deel 1: Spelen met vuur                 

ISBN 978-90-8660-320-6
Prijs: € 16,95                                                                      

Verschijnt december 2016

“Olivia Lewis is het pseudoniem van een 
Nederlandse schrijfster. Zij schreef deze eroti-
sche roman tijdens haar verblijf in het buiten-
land. Het boek is niet autobiografisch, maar 
Olivia Lewis baseerde haar kennis van chique 
hotels wel op eigen ervaringen. Zij werkte zelf 
in één van Nederlands meest dure hotels aan 
de kust. King, Spelen met vuur, is het eerste 
deel van een trilogie, en is het eerste boek in 
de nieuwe serie: RelaxXX.”

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

EROTISCHE ROMAN
De dertigjarige Luci King heeft het goed voor elkaar, voor de buitenwe-

reld in ieder geval. Ze heeft twee gezonde kinderen, is getrouwd met de 

zeer succesvolle ondernemer Benjamin King, woont in een kast van een 

huis aan de kust en is eigenaresse van het meest chique hotel van Neder-

land. Ze zou gelukkig moeten zijn, toch? Helaas kent Luci de keerzijde van 

deze rijkdom, ze is eenzaam en moet dealen met haar schatrijke, hautaine 

schoonfamilie, wat haar niet makkelijk af gaat. Luci heeft een roerig ver-

leden en voelt zich nog altijd niet op haar gemak tussen de welgestelden, 

ze worstelt al jaren met haar identiteit. Wanneer Benjamin buiten haar 

om besluit zijn jongere broer in huis te nemen, een ex-gevangene die 

voorwaardelijk vrij komt, verandert alles. Joshua King is geen type waar 

je omheen kunt, hij laat zich niks vertellen en valt niet te negeren. Luci is 

precies hetzelfde. Ze kunnen moeilijk aan elkaar wennen en al snel lopen 

de gemoederen hoog op in huize King. Ondanks dat ze elkaar wel kunnen 

wurgen, is er vanaf het begin een bepaalde onderhuidse spanning voel-

baar. Benjamin krijgt het steeds drukker met zijn bedrijf en ondertussen 

komt Joshua met de dag dichterbij, Luci beseft dat ze afstevenen op het 

onvermijdelijke. Kan ze weerstand bieden aan de broer van haar man? En 

nog belangrijker, wil ze dat wel? 

“Olivia Lewis is het pseudoniem van een Nederlandse schrijfster. Zij schreef 

deze erotische roman tijdens haar verblijf in het buitenland. Het boek is niet 

autobiografisch, maar Olivia Lewis baseerde haar kennis van luxueuze ho-

tels wel op eigen ervaringen. Zij werkte zelf in één van Nederlands meest 

dure hotels aan de kust. King, Spelen met vuur, is het eerste deel van een 

trilogie.”

“Spanning, erotiek en diepgang, KING bevat het allemaal. Volledig in de ban van 

Joshua King, die alle vrouwenharten zal doen smelten...”

www.boekverslaafde.blogspot.nl

KIN
G

DEEL IDEEL I

'Hot, onwijs sexy 
én meeslepend!'

www.biebmiepje.nl

OLIVIA LEWIS

Erotische 
feelgood-
roman

“Hot, onwijs sexy en meeslepend!“
(www.biepmiepje.nl)
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LIEFDESROMAN
Xerum re liquisquae. Taecum estecerest res suntiumquos di doluptatur? Accae cus-

aped ut andit volupti consed ut autat liquae moluptatio tem aut ipsa nateturero be-

rum repercipsape vollam, te plam, consed utemolu ptatiste rate omniendis maxim-

pos at am, cum in et denda de volenim porundi tissequos mi, num id quiaspicium 

fugia quaerferibus vit eatquuntur? Rum quosseque doleni con pelent dolum re, sit 

que sequisquia il eaqui tempe poreiunt aut aut modis plit, tem quibus que simpor au-

dis rempor seque volorerae nos sed magnam et voluptatis voluptaqui quunt hicider 

ovitinc tinctio nsequid mosam recti aborporis apelibere venihicate ommo enitas es-

trupt iustibusant vende volore eossit rempos nis nihiliquae ducit ommos dolorestius 

exerum num, sam, ommolup tatiore stores sin re parci sinctas est alitionecto eatio 

quia sam ut aut ut latum eum sus molorepre voluptatati dolupti simpereniati nobit.

voloratur? Qui rempore peritate diat reptat. Ectusdanient omniti iur maximus modi si 

dolorissi quam, sinus, non rest, solupta ditatem et accusamet quodit minctotaturi cum 

aut aliquo cullupta pa sa im quo dipiciet, qui dis etur reperferum id et porro molles eum 

exerspel ipicipsam, ipsusae evernat.Boratur eiuntin cienditatem derspis si accus necupis 

cie. exerspel ipicipsam, ip

temsuntotas volore pres dem qui dolecupti ute nihit volupta aute pe nis voluptas dolup-

tam ratus sunt. Borernam arioreprem que perestrume volumquiat elest et eos nulpa-

rumetur aliquam aliqui re dolorum ullore latemqu iditatiae sam et debitiae vel intent.

Ibearciur? Itam, ilit, nosandio omniam, netus, il ipit qui id quae. Nam et quas maio cor-

uptas consequ ossitiunt moluptaquiae everior iorporis incimilias sam rest, consequ as-

sincture dolupit vendi que nus dolorum delendam demperum facerfe riatemquias aspe-

riam aut inim ut enihitium ex estotat quia non et dolupta demporem volorum simus 

sin premqua ersperatia et ut electio. Nem alibus sequodi psamentis ut audandu sciliqu 

ibernaturior sum harumquis moluptate doluptas repro ex est quisciandis rehentiam ali-

quis et endam eum qui cori to quamendiant.

Arios aborum is deratur mil ea il molupti od molendit eum fugia sim net re nihicatur, 

Bianca 
van Strien

Bianca 
van Strien

www.ellessy.nl

‘Het vliegtuig van de Italiaanse maatschappij Italiana crashte op achtentwintig juli 

dit jaar bij het Italiaanse bergplaatsje Valsugana na een defect in het hydraulische 

systeem. Een noodlanding werd ingezet, maar deze verliep uiterst tragisch. Bij de 

crash kwamen honderddrieënveertig mensen om het leven, waaronder de voltal-

lige bemanning en vier Nederlanders: twee vrouwen, een man en een baby. Veer-

tien mensen overleefden de ramp, onder hen bevonden zich twee Nederlanders.’

Ontmoet Anna Kranenburg. Eenendertig jaar, eigenaresse van een kookwinkel en 

overlevende van de ramp met IT 642. Naast haar zat Jesse Wilgers, drieëndertig 

jaar, partner bij Boulder Maze Accountancy op Wall Street, New York. Hij is de 

tweede Nederlandse overlevende. 

Nadat Anna is aangeschoven bij De Avondshow, om naar aanleiding van een nieuwe 

vliegramp geïnterviewd te worden over de crash die zij overleefde, gebeurt het on-

mogelijke. Haar verhaal komt terecht bij Ruben Partier, die er vervolgens voor zorgt 

dat de levens van Anna, haar man Daan en van Jesse, nooit meer hetzelfde zullen zijn. 

Ruben krijgt het voor elkaar om geheim na geheim te ontrafelen. Wat heeft hij met 

de crash te maken? Wat hebben Anna en Jesse met elkaar te maken? Wat gebeurde er 

aan boord van IT 642, voordat het toestel neerstortte?

Wees gewaarschuwd … Brace for impact.

‘De meest indrukwekkende roman van dit jaar’.

Ellen Lina–Rink werd in 1983 geboren in Arnhem. Na drie 

jaar op Curaçao gewoond te hebben, is ze sinds 2016 weer 

met haar gezin terug in Nederland. 

Crash is haar vierde boek. Eerder verschenen de goed ont-

vangen romans Vasthouden!, Ooit zal ik je weer zien en Sky.

ELLEN  LINA

ELLEN  LINA

SPANNENDE LIEFDESROMAN

BIANCA VAN STRIEN
De lange weg naar vertrouwen

ELLEN LINA
Crash
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ANGELIQUE VAN DONGEN
Thee met koekjes
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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! 


