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Op een regenachtige middag wordt de zestienjarige 
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 menselijk 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 zoektocht ver-
plaatst zich naar Amman, de hoofdstad van Jordanië, 
waar wapenproducenten en -handelaren, regerings-
vertegenwoordigers, 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 
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. Na het succes van Haarlem Centraal 
is Onmenselijke Mensen zijn tweede thriller.

Morgenster
Wim Menheer

Als bij de Hoornse politie een vrouw als vermist wordt 
aangegeven, kan ze nog niet vermoeden in welke 
complexe zaak ze verzeild raakt. Ellen Keizer zou haar 
woning hebben verlaten zonder haar driejarige zoontje 
mee te nemen. Niemand kan dat geloven. Alle getuigen 
die worden gehoord zijn unaniem  in hun oordeel dat ze 
haar zoontje nooit alleen zou achterlaten. Toch lijkt dat 
lange tijd de enige werkelijkheid. 
Het rechercheteam onder leiding van hoofdinspecteur 
Jillian Blom staat voor een bijna onmogelijke taak. Wie 
is de vermiste vrouw? Welke rol speelt  haar echtgenoot 
in deze zaak? De antwoorden daarop laten lang op 
zich wachten. Pas als een gebeurtenis uit het verleden 
aan het licht komt lijkt er een verband zichtbaar. Toch 
worden de rechercheurs Paula van Es en Felix Winner 
nog verrast door een even bizarre als onverwachte 
ontknoping.  

De pers over eerdere boeken van Gerard Nanne: 
Moordzomer: 
“Goed lopend verhaal met een spannend slot”  
(VN Detective & Thrillergids)

Lonely Boy:
“Goed opgebouwd verhaal met steeds nieuwe 
ontwikkelingen, die uitmonden in een verrassend en 
aannemelijk slot.” 
(De boekensalon)

Dodenmis: 
“Het sterke verhaal blijft de lezer vasthouden.” 
(Katleen Scheers voor Hebban-Crimezone)

“Een thriller van goede snit. Plot is bovendien 
aangenaam ingewikkeld ”
(VN Detective & Thrillergids)
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Op een regenachtige middag wordt de zestienjarige 
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 menselijk 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 zoektocht ver-
plaatst zich naar Amman, de hoofdstad van Jordanië, 
waar wapenproducenten en -handelaren, regerings-
vertegenwoordigers, 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 
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. Na het succes van Haarlem Centraal 
is Onmenselijke Mensen zijn tweede thriller.

Als Mirna’s gloednieuwe liefde Allan vraagt of ze met hem en zijn 
beste vrienden mee gaat naar Spanje, twijfelt ze. Ze is bang dat 
haar onzekerheid haar in de weg zit en Allans vrienden kent ze 
niet. Ze gaat toch mee, maar wordt geconfronteerd met haar ver-
leden. Hoe moet ze deze onbekende mensen uitleggen dat ze 
niet mee kan zwemmen en hoe voorkomt ze dat Allan te weten 
komt wat ze vroeger heeft gedaan?
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Voor ‘Min of meer’ kreeg Suzanne Peters een wildcard-nominatie (meeste publieks-
stemmen) voor de Valentijnprijs 2015, de prijs voor het beste romantische boek.
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Madame H. Jacob Vis

Lynn Vos, de mooie molenaarsdochter 
uit Overijssel die een beroemde fi lmster 
werd in Engeland, keert terug naar haar 
geboortestreek om haar vader te helpen die 
door een ongeluk is uitgeschakeld. Ze wil 
ook het contact herstellen met commissaris 
Ben van Arkel met wie ze vroeger een 
gepassioneerde relatie heeft gehad en die 
ze, ondanks de glamour van haar huidige 
status en talloze huwelijksaanzoeken van 
haar aanbidders, maar niet kan vergeten. 

Helga van Beuningen, een voormalige 
society-beauty uit IJsselmonde heeft een 
gevangenisstraf uitgezeten voor de dubbele 
moord op haar man en zijn minnares 
waarvoor Ben van Arkel haar in 1995 
arresteerde. Nu woont ze in Frankrijk met 
Rob Baan, een gepensioneerd geneticus die 
al sinds hun jeugd verliefd op haar is, maar 
een rustige levensavond met zijn geliefde 
is hem niet gegeven. Helga wordt verteerd 
door wraak op de man die haar van haar 
vrijheid beroofde: een obsessie die haar 
leven en dat van haar minnaar dreigt te 
beheersen. Ben van Arkel weet niets van 
Helga’s wraakgevoelens. Hij koestert de 
hernieuwde relatie 
met Lynn die echter 
onder druk komt te 
staan als ze betrokken 
raken bij de jihad, de 
heilige oorlog, die 
via de Marokkaanse 
broers Ahmed en 
Hassan al-Rachid 
beangstigend dichtbij 
komt.

Jacob Vis won met 
“De zwarte duivel” de 
Diamanten Kogel 2014, de 
Vlaamse prijs voor de beste 
Nederlandstalige thriller. 

De pers over Jacob Vis:
“Als een 21-eeuwse histori-
cus 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 verrader-
lijk subtiel en de opbouw 
geraffi neerd. In zijn boeken 
gelden eerder literaire wet-
ten dan die van de thriller en 
dat zal de fi jnzinnige 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, maatschap-
pijkritisch, liefdevol en soms 
angstig dichtbij” 
(Juryrapport Gouden Strop)

“Schitterend en met veel 
inleving geschreven….en 
spannend!”
(Rinus Ferdinandusse in 
Vrij Nederland)
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Lynn Vos, de mooie molenaarsdochter uit 
Noordwest Overijssel die na een succesvolle tv-
serie een beroemde filmster werd in Engeland, 
keert terug naar haar geboortestreek om haar 
vader te helpen die door een val van de trap is 
uitgeschakeld. Tegelijkertijd wil ze het contact 
herstellen met commissaris Ben van Arkel met 
wie ze vroeger een gepassioneerde relatie heeft 
gehad en die ze, ondanks de glamour van haar 
huidige status en talloze huwelijksaanzoeken 
van haar aanbidders, maar niet kan vergeten. 

Helga van Beuningen, een voormalige society-
beauty uit IJsselmonde heeft een gevange-
nisstraf van vijftien jaar uitgezeten voor een 
crime passionel: de dubbele moord op haar 
man en zijn minnares. Ben van Arkel, destijds 
inspecteur in dezelfde stad, was in 1995 ver-
antwoordelijk voor haar arrestatie. Na haar 
vrijlating woont ze in Frankrijk samen met 
Rob Baan, een gepensioneerd geneticus die 
al sinds hun jeugd verliefd op haar is, maar 
een rustige levensavond is hem niet gegeven. 
Helga wordt verteerd door wraak op de man die 
haar van haar vrijheid beroofde: een obsessie 
die haar leven en dat van haar minnaar dreigt 
te beheersen. Ben van Arkel weet niets van 
Helga’s wraakgevoelens. Hij koestert de her-
nieuwde relatie met Lynn die echter opnieuw 
onder druk komt te staan als ze betrokken 
raken bij de jihad, de heilige oorlog, die via 
de Marokkaanse broers Ahmed en Hassan al-
Rachid beangstigend dichtbij komt..

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

Madame H.
ISBN 978-90-8660-300-8

Prijs: € 16,95                                                                                 
Verschijnt februari 2016

Jacob Vis
N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !
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Madame H. Jacob Vis

Lynn Vos, de mooie molenaarsdochter 
uit Overijssel die een beroemde fi lmster 
werd in Engeland, keert terug naar haar 
geboortestreek om haar vader te helpen die 
door een ongeluk is uitgeschakeld. Ze wil 
ook het contact herstellen met commissaris 
Ben van Arkel met wie ze vroeger een 
gepassioneerde relatie heeft gehad en die 
ze, ondanks de glamour van haar huidige 
status en talloze huwelijksaanzoeken van 
haar aanbidders, maar niet kan vergeten. 

Helga van Beuningen, een voormalige 
society-beauty uit IJsselmonde heeft een 
gevangenisstraf uitgezeten voor de dubbele 
moord op haar man en zijn minnares 
waarvoor Ben van Arkel haar in 1995 
arresteerde. Nu woont ze in Frankrijk met 
Rob Baan, een gepensioneerd geneticus die 
al sinds hun jeugd verliefd op haar is, maar 
een rustige levensavond met zijn geliefde 
is hem niet gegeven. Helga wordt verteerd 
door wraak op de man die haar van haar 
vrijheid beroofde: een obsessie die haar 
leven en dat van haar minnaar dreigt te 
beheersen. Ben van Arkel weet niets van 
Helga’s wraakgevoelens. Hij koestert de 
hernieuwde relatie 
met Lynn die echter 
onder druk komt te 
staan als ze betrokken 
raken bij de jihad, de 
heilige oorlog, die 
via de Marokkaanse 
broers Ahmed en 
Hassan al-Rachid 
beangstigend dichtbij 
komt.

Jacob Vis won met 
“De zwarte duivel” de 
Diamanten Kogel 2014, de 
Vlaamse prijs voor de beste 
Nederlandstalige thriller. 

De pers over Jacob Vis:
“Als een 21-eeuwse histori-
cus 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 verrader-
lijk subtiel en de opbouw 
geraffi neerd. In zijn boeken 
gelden eerder literaire wet-
ten dan die van de thriller en 
dat zal de fi jnzinnige 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, maatschap-
pijkritisch, liefdevol en soms 
angstig dichtbij” 
(Juryrapport Gouden Strop)

“Schitterend en met veel 
inleving geschreven….en 
spannend!”
(Rinus Ferdinandusse in 
Vrij Nederland)
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Jacob Vis won met De zwarte duivel in 2015 
De Diamanten Kogel, de Vlaamse prijs voor 
de beste Nederlandstalige 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)
“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).
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Als bij de Hoornse politie een vrouw als vermist 
wordt aangegeven, kan ze nog niet vermoeden 
in welke complexe zaak ze verzeild raakt. Ellen 
Keizer zou haar woning hebben verlaten zonder 
haar driejarige zoontje mee te nemen. Niemand 
kan dat geloven. Alle getuigen die worden ge-
hoord zijn unaniem in hun oordeel dat ze haar 
zoontje nooit alleen zou achterlaten. Toch lijkt 
dat lange tijd de enige werkelijkheid. 

Het rechercheteam onder leiding van hoofdin-
specteur Jillian Blom staat voor een bijna on-
mogelijke taak. Wie is de vermiste vrouw? Welke 
rol speelt haar echtgenoot in deze zaak? De 
antwoorden daarop laten lang op zich wachten. 
Pas als een gebeurtenis uit het verleden aan het 
licht komt lijkt er een verband zichtbaar. Toch 
worden de rechercheurs Paula van Es en Felix 
Winner nog verrast door een even bizarre als 
onverwachte ontknoping. 

Gerard Nanne woont in Bovenkarspel en zijn 
boeken spelen zich grotendeels af in West-
Friesland.

Mama slaapt
ISBN 978-90-8660-301-5

Prijs: € 16,95                                                                             
Verschijnt april 2016

Gerard Nanne
Als bij de Hoornse politie een vrouw als vermist wordt 
aangegeven, kan ze nog niet vermoeden in welke 
complexe zaak ze verzeild raakt. Ellen Keizer zou haar 
woning hebben verlaten zonder haar driejarige zoontje 
mee te nemen. Niemand kan dat geloven. Alle getuigen 
die worden gehoord zijn unaniem  in hun oordeel dat ze 
haar zoontje nooit alleen zou achterlaten. Toch lijkt dat 
lange tijd de enige werkelijkheid. 
Het rechercheteam onder leiding van hoofdinspecteur 
Jillian Blom staat voor een bijna onmogelijke taak. Wie 
is de vermiste vrouw? Welke rol speelt  haar echtgenoot 
in deze zaak? De antwoorden daarop laten lang op 
zich wachten. Pas als een gebeurtenis uit het verleden 
aan het licht komt lijkt er een verband zichtbaar. Toch 
worden de rechercheurs Paula van Es en Felix Winner 
nog verrast door een even bizarre als onverwachte 
ontknoping.  

De pers over eerdere boeken van Gerard Nanne: 
Moordzomer: 
“Goed lopend verhaal met een spannend slot”  
(VN Detective & Thrillergids)

Lonely Boy:
“Goed opgebouwd verhaal met steeds nieuwe 
ontwikkelingen, die uitmonden in een verrassend en 
aannemelijk slot.” 
(De boekensalon)

Dodenmis: 
“Het sterke verhaal blijft de lezer vasthouden.” 
(Katleen Scheers voor Hebban-Crimezone)

“Een thriller van goede snit. Plot is bovendien 
aangenaam ingewikkeld ”
(VN Detective & Thrillergids)
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De pers over eerdere boeken van Gerard Nanne: 
Moordzomer:

“Goed lopend verhaal met een spannend slot” 
(VN Detective & Thrillergids)
Lonely Boy:

“Goed opgebouwd verhaal met steeds nieuwe 
ontwikkelingen, die uitmonden in een verras-
send en aannemelijk slot.” 
(De boekensalon)
Dodenmis: 

“Het sterke verhaal blijft de lezer vasthouden.” 
(Katleen Scheers voor Hebban-Crimezone)

“Een thriller van goede snit. Plot is bovendien 
aangenaam ingewikkeld ”
(VN Detective & Thrillergids)

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

misdaadroman thriller
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ISBN 978-90-8660-310-7
Prijs: € 16,95                                                                             

Verschijnt mei 2016 

Rob van Doorn

“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…en is nog 
spannend ook. Conclusie: ijzersterk debuut, 
belooft iets moois voor de toekomst.” **** 
(http://wieschrijftblijft.wordpress.com)

“Van Doorn doet naar mijn mening niets 
onder voor bijvoorbeeld het boek “Ik ben 
Pelgrim”, óók een indringend verhaal met ter-
rorisme als thema. En dit is een welgemeend 
compliment! Dit debuut belooft veel goeds.” 
(Patricia van Trigt voor Bangersisters.nl)
De pers over Onmenselijke mensen:

“Van Doorn heeft een realistisch, actueel ver-
haal afgeleverd, dat weer aan het denken zou 
moeten zetten”. 
(Diana Wienholds voor Hebban/Crimezone) 
‘Rob van Doorn heeft een ijzersterke thriller 
neergezet over de wapenhandel”.

(New Word Order)
“Intelligente thriller die 
opvalt door zijn bijna 
angstig realistische en 
gedegen onderbouwde 
thematiek”. 
(Wie schrijft blijft)

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

Vunzige
spelletjes

Rob van Doorn
Th r i l l e r
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Op een regenachtige middag wordt de zestienjarige 
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 menselijk 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 zoektocht ver-
plaatst zich naar Amman, de hoofdstad van Jordanië, 
waar wapenproducenten en -handelaren, regerings-
vertegenwoordigers, 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 
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. Na het succes van Haarlem Centraal 
is Onmenselijke Mensen zijn tweede thriller.

Na een dramatische periode in hun leven 
wonen Frits en Saskia Halen met hun kinderen 
op Kreta. Ze hebben een bescheiden woning 
aan de kust en proberen het verleden achter 
zich te laten. Wanneer in het Nederlandse poli-
tieke landschap een aardverschuiving plaats-
vindt wordt Frits gevraagd minister te worden. 
Na lang wikken en wegen stemt hij in en ver-
huist het gezin terug naar Nederland. Zijn rol 
als bewindspersoon ontwikkelt zich met vallen 
en opstaan. Frits ageert tegen de macht van 
multinationals. Hij weet politieke successen 
te boeken, maar er wordt ook een aanslag op 
zijn leven gepleegd en een complot probeert 
hem monddood te maken. Is Frits in staat een 
bijdrage te leveren aan een nieuwe toekomst 
voor Nederland? 

Met “Haarlem Centraal” en “Onmenselijke men-
sen” heeft Rob van Doorn bewezen als geen 
ander in staat te zijn spannende en wervelende 
verhalen te schrijven waarin bijna terloops 
internationale maatschappelijke vraagstukken 
aan de orde komen. Altijd weer raken op ver-
schillende niveaus werkelijkheid, actualiteit en 
fictie elkaar en spelen bestaande personen en 
verzonnen karakters hun rol. Gebeurt dit nou 
echt of niet?

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 Haarlem. Rob woont 
sinds 1996 in Amersfoort, op de rand van het 
dorp Hoogland.
 
De pers over Haarlem Centraal:

“Snel wisselende verhaallijnen.. Vlot en span-
nend geschreven debuut met een geloofwaar-
dig plot en de nodige couleur locale. Enigszins 
vergelijkbaar met de ‘faction’-thrillers van 
Tomas Ross”. (Biblion) 
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N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

In Antwerpen wordt een arme, eenzame man 
vermoord. Zijn schedel werd met een verwoes-
tende kracht verbrijzeld en een oog werd uit-
gestoken. 
Rechercheur Hans Pelsmaeckers leidt het 
onderzoek dat raadselachtiger wordt als er een 
tweede en daarna een derde man op identieke 
wijze worden vermoord.  
Naast het onderzoek maken we kennis met 
Kevin, de zoon van Hans Pelsmaeckers.
Kevin is 16 jaar en een supertalent. Hij voet-
balt bij FC Antwerp en wordt door de suppor-
ters en door zijn vader op handen gedragen. 
De club en Kevin krijgen een zeer aantrekkelijk 
transferaanbod van Ajax.
De moeder van Kevin, de vrouw van Hans 
Pelsmaeckers, is daar niet blij mee. Zij vindt 
haar zoon veel te jong. Als het contract, toch 
wordt getekend komt er een breuk in het huis-
houden en stapt zij op.
Inmiddels zit het onderzoek muurvast.  
Maar ook bij FC Antwerp is niet iedereen blij 
met de transfer. Bobke, de materiaalman, rea-
geert bijzonder agressief en vijandig. En er 
gebeurt een drama. Bij de laatste wedstrijd 
van Kevin voor zijn club wordt hij onderuit 
geschopt en afgevoerd met een open dubbele 
beenbreuk. Zijn verdere carrière zit op de hel-
ling.
Zijn vader is razend en begaat een vergissing. 
Hij wordt vervangen als hoofdrechercheur. Zijn 
collega’s nemen het onderzoek van de “sche-
delmoorden” over, maar Pelsmaeckers blijft 
discrete hulp geven. Als de voorzitter van FC 
Antwerp wordt vermoord is dit de aanzet voor 
een overrompelende, totaal onverwachte finale.

Wim Menheer schreef vier thrillers, waarvan 
de laatste (“In het oog van de lens”), geno-
mineerd werd voor De Diamanten Kogel, de 
Vlaamse prijs voor de beste Nederlandstalige 
thriller.

Morgenster
ISBN 978-90-8660-302-2

Prijs: € 16,95                                                                             
Verschijnt maart 2016

De pers over: 

Purperen oog:
“De schrijver vertelt zeer boeiend en weet de 
gemoedstoestand (waaronder de angst) en de 
fysieke omstandigheden treffend aan te duiden. 
Een goed leesbare, sensationele thriller” 
(Biblion)

In het oog van de lens:
“De auteur slaagt erin een degelijke plot neer te 
zetten…. een aangename, leesbare en vlotte 
thriller met veel wendingen en vaart. “
(Biblion)

“Mooi verhaal…mooi verteld” 
(VN-detective &thrillergids, 3 sterren)

Th r i l l e r

www.ellessy.nl

R
ob van D

oorn
Onmenselijke mensen

Op een regenachtige middag wordt de zestienjarige 
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 menselijk 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 zoektocht ver-
plaatst zich naar Amman, de hoofdstad van Jordanië, 
waar wapenproducenten en -handelaren, regerings-
vertegenwoordigers, 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 
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. Na het succes van Haarlem Centraal 
is Onmenselijke Mensen zijn tweede thriller.

Morgenster
Wim Menheer

Wim Menheer

thriller familieroman

Mark Visser gaat tijdens hun vakantie in 
Duitsland op een avond weg om niet meer 
terug te komen. Voor Anneloes stort de wereld 
op dat moment in. Mark wordt voor het laatst 
in Oostenrijk gezien, maar daarna verdwijnt 
ieder spoor van hem. Eenmaal thuis ontdekt 
Anneloes dat ze haar man minder goed kende 
dan ze had gedacht. Zijn vertrek blijkt allesbe-
halve een spontane actie te zijn.
Anneloes moet verder, maar echte rust wordt 
haar niet gegund. Noodgedwongen verkoopt ze 
hun huis en gaat ergens anders wonen. Als na 
maanden Mark opeens gesignaleerd wordt bij 
de Duitse grens begint de onzekerheid opnieuw. 
Waarom neemt hij geen contact op met zijn 
vrouw en familie?

Jose 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) en inmiddels ook verschillende 
romans. Na een zestal jaar uitgever te zijn ge-
weest is ze nu fulltime schrijver en verschijnen 
er met grote regelmaat familie- en liefdesro-
mans van haar hand. Haar romans worden be-
stempeld als vlot leesbare feelgoodromans.

Waar blijf je? is een familieroman met een 
spannend tintje! 

De pers over Beauty en de boer:
De prettige schrijfwijze, het duidelijk 
weergeven van de personages en het vlot 
lopende verhaal zorgen ervoor dat je hele-
maal meeleeft met Priscilla… Wanneer je 
van een roman houdt waar het verhaal wat 
meer diepgang heeft, dan is Beauty en de 
boer een echte aanrader. (Nancy Walburg 
voor Bangersisters.nl) 

Waar blijf je?
ISBN 978-90-8660-303-9

Prijs: € 16,95                                                                             
Verschijnt april 2016

José Vriens

De pers over Tegenwind:
Zomerse familieroman van een ervaren auteur. 
Soepel geschreven, 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, vrou-
welijke 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)
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, uitstekend om de zinnen 

even mee te verzet-
ten en zeker geschikt 
voor een regenach-
tige middag op de 
bank.”
(Marijke Verhoeven 
voor Hebban)

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

Meer informatie: 
www.josevriens.nl
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Als Mirna’s gloednieuwe liefde Allan vraagt 
of ze met hem en zijn beste vrienden mee 
gaat naar Spanje, twijfelt ze. Ze is bang dat 
haar onzekerheid haar in de weg zit en Allans 
vrienden kent ze niet. Ze gaat toch mee, maar 
wordt geconfronteerd met haar verleden. Hoe 
moet ze deze onbekende mensen uitleggen dat 
ze niet mee kan zwemmen en hoe voorkomt ze 
dat Allan te weten komt wat ze vroeger heeft 
gedaan? 

Getekend is een zomerse liefdesroman met het 
actuele thema automutilatie.

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 
elfde 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 (overge-
wicht) dat een breed publiek zal aanspreken”.  
(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)

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)

Getekend
ISBN 978-90-8660-304-6

Prijs: € 16,95                                                                             
Verschijnt mei 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 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

Als Mirna’s gloednieuwe liefde Allan vraagt of ze met hem en zijn 
beste vrienden mee gaat naar Spanje, twijfelt ze. Ze is bang dat 
haar onzekerheid haar in de weg zit en Allans vrienden kent ze 
niet. Ze gaat toch mee, maar wordt geconfronteerd met haar ver-
leden. Hoe moet ze deze onbekende mensen uitleggen dat ze 
niet mee kan zwemmen en hoe voorkomt ze dat Allan te weten 
komt wat ze vroeger heeft gedaan?
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conseniat ese rae. El eosanime dunt alicipi tionsed estiund ipsaernam uteste 
reiunt qui blam lis nonse nossundernam fugiate eicabo. Tas di arum exerspel 
idessequam rem experep udionsequi sus. Aximi, sererit vollab iniscidesed 
quaspel estiatur, omniet adis nisciaturit, cullautatin cusant. Etur, volupta veri-
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www.suzannepeters.nl

Voor ‘Min of meer’ kreeg Suzanne Peters een wildcard-nominatie (meeste publieks-
stemmen) voor de Valentijnprijs 2015, de prijs voor het beste romantische boek.

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

Drie jonge vrouwen komen om uiteenlopende 
redenen naar Merlyn Porth, een badplaatsje 
aan de kust van Cornwall. Helaas is er maar 
één baan beschikbaar bij café De Strand Hut.                   
Trish heeft steeds meer het gevoel niet opge-
wassen te zijn tegen haar opstandige dochter 
Mia. Bovendien kan ze zich maar niet verlos-
sen van haar opdringerige buurman. De brief 
van tante Em lijkt uitkomst te bieden en Trish 
hoeft niet lang na te denken om een drastisch 
besluit te nemen.Voor Ellie resulteert een 
voorstelling van Les Miserables in een wel heel 
onverwachte, dramatische wending. Een ont-
moeting met een volslagen onbekende biedt 
een kans die ze misschien wel iets te impul-
sief met beide handen aanneemt.Summer is 
gewend alles te krijgen wat haar hartje begeert 
totdat haar moeder en haar nieuwe stiefvader 
er een stokje voor steken. Voor Summer zit er 
niets anders op dan eieren voor haar geld te 
kiezen … of zich te wenden tot de vader met 
wie ze jaren geen contact heeft gehad.Met zijn 
vernieuwende plannen heeft Peter Atkinson de 
bewoners van Merlyn Porth behoorlijk tegen 
zich in het harnas gejaagd. Wanneer zijn doch-
ter wil dat hij De Strand Hut voor haar over-
neemt, hoopt hij dan ook twee vliegen in een 
klap te slaan.

In Een zomer in Cornwall brengt het lot de drie 
jonge vrouwen bij elkaar, maar krijgen ze ook 
datgene waarvoor ze gekomen zijn? 
Carla Vermaat (1952) werkte op een scholenge-
meenschap en organiseert nu schildervakanties 
in Cornwall. Ze woont in Zaandam, maar ver-
blijft een groot deel van het jaar in Cornwall. 
Ze schreef misdaadromans en vele liefdesro-
mans.

Een zomer in Cornwall
ISBN 978-90-8660-305-3

Prijs: € 16,95                                                                      
Verschijnt juni 2016

Carla Vermaat
L I E F D E S R O M A N

Drie jonge vrouwen komen om uiteenlopende redenen naar Merlyn Porth, 

een badplaatsje aan de kust van Cornwall.  Helaas is er maar één baan be-

schikbaar bij café De Strand Hut …

Trish heeft steeds meer het gevoel niet opgewassen te 

zijn tegen haar opstandige dochter Mia. Bovendien kan 

ze zich maar niet verlossen van haar opdringerige buur-

man. De brief van tante Em lijkt uitkomst te bieden en 

Trish hoeft niet lang na te denken om een drastisch be-

sluit te nemen.

Voor Ellie resulteert een voorstelling van Les Miserables in een wel heel 

onverwachte, dramatische wending.  Een ontmoeting met een volslagen 

onbekende biedt een kans die ze misschien wel iets te impulsief met beide 

handen aanneemt.

Summer is gewend alles te krijgen wat haar hartje begeert totdat haar 

moeder en haar nieuwe stiefvader er een stokje voor steken. Voor Summer 

zit er niets anders op dan eieren voor haar geld te kiezen … of zich te wen-

den tot de vader met wie ze jaren geen contact heeft gehad.

Met zijn vernieuwende plannen heeft Peter Atkinson de bewoners van Mer-

lyn Porth behoorlijk tegen zich in het harnas gejaagd. Wanneer zijn doch-

ter wil dat hij De Strand Hut voor haar overneemt, hoopt hij dan ook twee 

vliegen in een klap te slaan.

In Een zomer in Cornwall brengt het lot de drie jonge vrouwen bij elkaar, 

maar krijgen ze ook datgene waarvoor ze gekomen zijn?
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De pers over ‘Als er geen vertrouwen is…’:
“Redelijk spannende roman, die een goed 
balans weet te houden tussen liefdesroman en 
thriller. De aandacht van de lezer wordt vast-
gehouden. 
(Daniela Koeleman voor Biblion)

De pers over ‘Als het ijs gesmolten is…’:
“Een wensvervullend verhaal met een vlotte en 
gemakkelijke schrijfstijl; consequent 
uitgewerkte karakters”.
(J.E. Meindertsma voor Biblion)

De pers over ‘Als de druiven rijpen….’:
Dit familieverhaal met het zonnige Toscane als 
achtergrond is vlot geschreven en leest gemak-
kelijk. De roman past goed in de serie Ellessy 
Relax, een ‘reeks hedendaagse familie- en 
liefdesromans voor een groot vrouwelijk lezers-
publiek’. (Biblion)

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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Maxime en Celeste zijn zussen, maar de enige 
schakel tussen hen is Celestes twaalfjarige 
zoon Tijn, die regelmatig naar zijn tante vlucht 
als hij ruzie met zijn moeder heeft. Maxime 
vangt hem met liefde op, maar als de inciden-
tele weekendjes langzaam veranderen in lan-
gere periodes, gaat ze zich steeds verantwoor-
delijker voelen voor dingen waar ze zich tot nu 
toe buiten hield. Hoewel ze normaal gesproken 
nogal mensenschuw is, moet ze om Tijns best-
wil haar zelfgekozen isolement doorbreken en 
dat valt niet mee. Ze ontmoet zelfs twee man-
nen die veel voor haar gaan betekenen, maar 
wil ze haar voorheen zo rustige bestaan voor 
één van hen opgeven?

Ondertussen worstelt Celeste met haar gevoe-
lens voor haar vriend Carl. Deze relatie lijkt 
dezelfde kant op te gaan als al haar voorgaan-
de relaties. Zodra het serieus wordt, haakt ze 
meestal af. Maar wil ze deze man wel kwijt of 
is hij anders dan de rest?
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..Prima uitgewerkt”. 
(www.ciao-shopping.nl)

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)

Alleen is maar alleen
ISBN 978-90-8660-306-0

Prijs: € 16,95                                                                      
Verschijnt mei 2016
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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)

De pers over Alles onder controle:
“Het leest lekker weg en is minder voorspelbaar 
dan de lezer denkt.”(Biblion)

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

liefdes-
roman

FAMILIEROMAN
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De pers over:
Occat repudion eost a corrume con eos voloris tibusandunt. Idi cuptatur, odit laccusant 

laborep erferiorerum exceste.
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umque in peritat rest pedis eum nate adis sum dolesto reserumquia eum, officae est, cuptiis 

trumque quam nimendebit harum dolo duciis utem aute volo venderepra dent eum fugit, 
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ium etur mi, optatures res et dolessi 

Geertrude Verweij

Alison Brachmeijer heeft het met haar geboor-
testad Daeledam helemaal gehad. Het mag voor 
de toeristen dan zo’n schattig middeleeuws 
stadje zijn waar het evenwicht tussen authen-
ticiteit en souvenirwinkels af en toe wankelt, 
de oude vete tussen de Brachmeijers en de 
Kramers wordt door de meeste Daeledammers 
gretig in leven gehouden.

Als Alison na een welverdiende vakantie terug 
uit Thailand komt, lijken de strubbelingen met 
haar moeder het kookpunt te hebben bereikt. 
Alisons spontane actie op het strand van 
Phuket blijft niet zonder gevolgen. Ze krijgt te 
maken met wraak en manipulatie. Zelfs haar 
relatie met Tom Kramer zet ze op het spel 
om iedereen in Daeledam te doen inzien dat 
Kramers en Brachmeijers wel vredig met elkaar 
kunnen leven. 

De grond van de oude kaasfabriek lijkt de 
inzet van een nieuwe ruzie te worden. Alison 
probeert zich afzijdig te houden, maar wordt er 
toch in meegezogen. Ze probeert te bemidde-
len, maar wordt er wel naar haar geluisterd? 
Linda, haar moeder, heeft zo haar redenen 
om de strijdbijl tussen de twee families niet 
te begraven. Zodra ze een helpende hand uit-
steekt bij haar buren, Simon en Joke Kramer, 
lijken haar vooroordelen ten opzichte van alle 
Kramers ongegrond. Kan ze haar kwelgeest uit 
het verleden onder ogen komen?
 Linda en Alison komen door hun inzet nader 
tot elkaar, maar is het genoeg om de broze 
moeder-dochterrelatie sterker te maken? En 
welk aandeel heeft Tom Kramer hierin?

Niet voor niets
ISBN 978-90-8660-307-7

Prijs: € 16,95                                                                      
Verschijnt mei 2016

Marjon Stroet

Marjon Stroet (1971) schreef op school graag 
opstellen. Als jong meisje verslond ze de boe-
ken van Leni Saris. Het romantische beeld dat 
ze van een schrijfster had, werden door de 
bezoekjes aan Margreet van Hoorn en Anke de 
Graaf pas later bijgesteld. Hun advies luidde: 
‘Veel lezen en blijf schrijven!’
Haar korte verhalen vonden hun weg op het 
internet. Door bemoedigende woorden van haar 
lezers bleef ze haar talent verder ontwikkelen. 
Onder een pseudoniem schreef ze diverse tijd-
schriftromans.

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

familie-
roman
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Rood zijn de lange haren van de 37-jarige aan-
trekkelijke eventmanager Leena Vincens. Haar 
vertrouwde leven komt in een stroomversnel-
ling terecht wanneer ze gaat scheiden van de 
notoire schuinsmarcheerder Bruno. 
Rood is het schrift waarin Leena afrekent met 
alles wat ze achterliet. De zoektocht naar wie 
ze is en wie ze wil zijn, neemt haar mee naar 
wereldsteden als Barcelona, Istanbul, Londen 
en New York. Naar mannen die voor haar char-
mes en spontaniteit vallen en haar op handen 
dragen. Tot een onbekende aanklopt met een 
doos gevuld met foto’s en een geheimzinnig 
verhaal dat haar leven voorgoed zal veranderen. 
Rood is geschreven met veel vaart, humor en 
een greintje sarcasme. Het is een verhaal over 
verleden, heden en toekomst van een sterke 
vrouw, over tegenslag en dilemma’s, vallen en 
resoluut weer opstaan.

Ann Vanheule (1967) is een juriste en crimi-
nologe, die werkte als advocate en voor vluch-
telingen. In haar vrije tijd schrijft ze columns 
en korte verhalen. In 2008 won ze de colum-
nwedstrijd van het tijdschrift Libelle. Ze 
debuteert met de roman Rood,  het eerste deel 
van de trilogie Rood-Blauw-Paars, en verblijft 
met haar gezin afwisselend in de steden Gent 
(België) en Valencia (Spanje).

Rood
ISBN 978-90-8660-308-4

Prijs: € 16,95                                                                      
Verschijnt maart 2016
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LIEFDESROMANRood zijn de lange haren van de 37-jarige aantrekkelijke eventmana-
ger Leena Vincens. Haar vertrouwde leven komt in een stroomversnel-
ling terecht wanneer ze komaf maakt met het huwelijk met de notoire 
schuinsmarcheerder Bruno. 

“Leena haalde haar schouders op toen hij in de kelder de flessen aan het 
tellen was, nam zonder dat hij het zag alle flessenopeners mee. Ze spoot 
ontharingsproduct in zijn schoenen, smeerde wat fond de teint op haar vin-
gers en hield zijn witte onderbroeken vast. Een voor een. En spuugde eens 
goed in zijn wijnglazen.”

Rood is het schrift waarin Leena afrekent met alles wat ze achterliet. De 
zoektocht naar wie ze is en wie ze wil zijn, neemt haar mee naar wereldste-
den als Barcelona, Istanbul, Londen en New York. Naar mannen die voor 
haar charmes en spontaniteit vallen en haar op handen dragen. Tot een 
onbekende aanklopt met een doos gevuld met foto’s en een geheimzinnig 
verhaal dat haar leven voorgoed zal veranderen. 

Rood is geschreven met veel vaart, humor en een greintje sarcasme. Het is 
een verhaal over verleden, heden en toekomst van een sterke vrouw, over 
tegenslag en dilemma’s, vallen en resoluut weer opstaan.

Ann Vanheule (°1967) is een juriste en criminologe, 
die werkte als advocate en voor vluchtelingen. In 
haar vrije tijd schrijft ze columns en kortverhalen. In 
2008 won ze de columnwedstrijd van het tijdschrift 
Libelle. Ze debuteert met de roman ROOD,  het 
eerste deel van de trilogie ROOD-BLAUW-PAARS, 
en verblijft met haar gezin afwisselend in de steden 
Gent (België) en Valencia (Spanje).

ANN VANHEULE
Ann Vanheule

Babs heeft het prima voor elkaar. Thuis én op 
het werk. 
Een té lieve man, een dochter van 14 jaar en 
een heerlijke hond die voor de nodige afleiding 
zorgt. Die afleiding hebben ze alle drie af en 
toe hard nodig. Als puberdochter loopt Sascha 
vaak precies langs het randje. Gelukkig gaat ze 
er nooit helemaal overheen, maar Babs moet 
haar regelmatig even ‘rechttrekken’. Dat laat-
ste laat Geert al te graag aan haar over. Niet 
alleen de opvoeding van Sas vertrouwt hij haar 
helemaal toe, hij heeft sowieso een rotsvast 
vertrouwen in Babs. 
Op het secretariaat van het bouwbedrijf waar 
Babs werkt, zijn haar collega’s Ellen en Eef 
druk in de weer met de liefde. Babs is vooral 
druk met haar werk. Ze is de secretaresse die 
iedere baas zich zou wensen. Beetje jammer 
dat ze dat zelf ook helemaal door heeft. Als er 
een nieuwe baas moet komen, is ze dan ook 
bijzonder teleurgesteld over het feit dat ze 
geen enkele invloed heeft op de keuze. Zeker 
als het resultaat duidelijk wordt.
Een heel gewoon mannetje, Chris. Moet hij 
Building International gaan leiden en naar 
grote hoogte stuwen? Toch moet Babs gaande-
weg toegeven, dat hij visie heeft en barst van 
de creatieve ideeën. Hoe beter hij de zaken 
onder controle heeft, des te meer Babs de con-
trole over haar eerst zo overzichtelijke leventje 
verliest …

Los zand
ISBN 978-90-8660-309-1

Prijs: € 16,95                                                                      
Verschijnt april 2016

Caroline Wammes

Caroline Wammes (1962) is geboren in 
Enschede. Op haar twintigste verhuisde ze 
naar Gouda, waar ze 25 jaar als secretaresse 
was bij verschillende organisaties bekleed.  Ze 
heeft tal van interviews en columns in perso-
neelsbladen en bedrijfsuitgaven geschreven. 
In 2012 werd haar eerste korte verhaal 
‘De Pruimedanten’ gepubliceerd.
Van 2011 tot eind 2014 heeft ze maandelijks 
een column geschreven in de Krant van Gouda, 
waarvan 30 zijn gebundeld in het boekje 
‘Vrijwilligers met passie’. 

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

liefdes-
roman
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Lily vertrekt met haar ouders naar Zuid-
Frankrijk. Ze ziet er tegenop: ze mist haar opa 
en haar vriendinnen, en met haar ouders heeft 
ze niets. Om de verveling tegen te gaan trekt 
ze op met Janna, die op de camping werkt. 
Maar wat moet ze met het gezeur rondom haar 
vriendje? En wie kan ze in vertrouwen nemen 
als alles mis lijkt te gaan?

Lily is het vierde deel van de serie Zomers in 
Zuid-Frankrijk over leuke, spannende en soms 
verliefde zomers. In elk deel speelt een andere 
campingbezoeker de hoofdrol. 
In deel 1 was dat Jamie, in deel 2 Melissa en 
in deel 3 Janna

Maresa Jacobse (1986), woonachtig in 
Alkmaar, debuteerde met Rotzooi, een boek 
dat ze op veertienjarige leeftijd schreef en dat 
in 2004 verscheen.
In 2006 verscheen de trilogie Wat je al niet 
moet doen voor… (een zoen/ je vrienden/ de 
liefde), een chicklit-serie voor jonge meiden.
Ze schreef ook 3 boeken onder het pseudoniem 
Samantha Era. 

 

Lily  
(Zomers in Zuid-Frankrijk, deel 4)

ISBN 978-90-8660-309-1
Prijs: € 13,95                                                                      

Verschijnt mei 2016

De pers over Rotzooi:
“Vlot geschreven verhaal”. 
(M.E.Grol-Kroes voor Biblion)
De pers over Wat je al niet moet doen voor….::
 “Vlot meidenboek…Eigentijdse spreektaal…
Moderne setting…
Vlotte pen”. (Biblion)
De pers over Jamie:
‘De personages zijn goed uitgewerkt; de span-
ning is voelbaar en het thema herkenbaar voor 
de doelgroep.  …een prettig leesbaar vakantie-
boek’. (Biblion)
De pers over Janna:

“Janna is duidelijk een jeugdboek, geschreven 
met een diepere laag en een boodschap. Bijna 
een must voor tijdens de opvoeding. Het boek 
leest zeer prettig weg en is ondanks het onder-
werp (eetstoornis) nergens zwaar”.  
(Diana van Eynde voor Hebban) 

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

jeugd-
roman

www.ellessy.nl

Maresa Jacobse

Maresa Jacobse

M
aresa Jacobse

Lily

Z
om

ers in 
Z

uid-Frankrijk

Janna werkt voor de tweede zomer op rij bij 
YoungCamp, samen met haar broer Tim en tent-
genoot David. Het wordt een gezonde zomer, 
neemt ze zich voor, en ze start tijdens haar 
zomerbaan een blog over gezond eten en bewe-
gen. Hoe meer bezoekers er op haar blog komen, 
hoe meer Janna gaat twijfelen of ze wel echt zo 
gezond bezig is. En dan is er Lily. Lang, slank, 
en voor Janna’s gevoel niet te vertrouwen. Maar 
hoe maakt ze dat David duidelijk? 

Janna is het derde deel van een serie over leuke, 
spannende en soms verliefde zomers in Zuid-
Frankrijk. In elk deel speelt een andere cam-
pingbezoeker de hoofdrol. 
In deel 1 was dat Jamie en in deel 2 Melissa.

Maresa Jacobse (1986), woonachtig in Alkmaar, 
debuteerde met Rotzooi, een boek dat ze op 
veertienjarige leeftijd schreef en dat in 2004 
verscheen.
In 2006 verscheen de trilogie Wat je al niet moet 
doen voor… (een zoen/ je vrienden/ de liefde),  
een chicklit-serie voor jonge meiden.
Ze schreef ook 4 boeken onder het pseudoniem 
Samantha Era. 
Zomers in Zuid-Frankrijk is haar nieuwste serie.

Jamie:
De personages zijn goed uitgewerkt; de span-
ning is voelbaar en het thema herkenbaar voor 
de doelgroep. … een prettig leesbaar vakantie-
boek. (T.H.voor Biblion)
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Maresa Jacobse
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Janna werkt voor de tweede zomer op rij bij 
YoungCamp, samen met haar broer Tim en tent-
genoot David. Het wordt een gezonde zomer, 
neemt ze zich voor, en ze start tijdens haar 
zomerbaan een blog over gezond eten en bewe-
gen. Hoe meer bezoekers er op haar blog komen, 
hoe meer Janna gaat twijfelen of ze wel echt zo 
gezond bezig is. En dan is er Lily. Lang, slank, 
en voor Janna’s gevoel niet te vertrouwen. Maar 
hoe maakt ze dat David duidelijk? 

Janna is het derde deel van een serie over leuke, 
spannende en soms verliefde zomers in Zuid-
Frankrijk. In elk deel speelt een andere cam-
pingbezoeker de hoofdrol. 
In deel 1 was dat Jamie en in deel 2 Melissa.

Maresa Jacobse (1986), woonachtig in Alkmaar, 
debuteerde met Rotzooi, een boek dat ze op 
veertienjarige leeftijd schreef en dat in 2004 
verscheen.
In 2006 verscheen de trilogie Wat je al niet moet 
doen voor… (een zoen/ je vrienden/ de liefde),  
een chicklit-serie voor jonge meiden.
Ze schreef ook 4 boeken onder het pseudoniem 
Samantha Era. 
Zomers in Zuid-Frankrijk is haar nieuwste serie.

Jamie:
De personages zijn goed uitgewerkt; de span-
ning is voelbaar en het thema herkenbaar voor 
de doelgroep. … een prettig leesbaar vakantie-
boek. (T.H.voor Biblion)
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GEERTRUDE VERWEIJ
Alleen is maar alleen

MARESA JACOBSE
Lily

familieroman
L I E F D E S R O M A N

Drie jonge vrouwen komen om uiteenlopende redenen naar Merlyn Porth, 

een badplaatsje aan de kust van Cornwall.  Helaas is er maar één baan be-

schikbaar bij café De Strand Hut …

Trish heeft steeds meer het gevoel niet opgewassen te 

zijn tegen haar opstandige dochter Mia. Bovendien kan 

ze zich maar niet verlossen van haar opdringerige buur-

man. De brief van tante Em lijkt uitkomst te bieden en 

Trish hoeft niet lang na te denken om een drastisch be-

sluit te nemen.

Voor Ellie resulteert een voorstelling van Les Miserables in een wel heel 

onverwachte, dramatische wending.  Een ontmoeting met een volslagen 

onbekende biedt een kans die ze misschien wel iets te impulsief met beide 

handen aanneemt.

Summer is gewend alles te krijgen wat haar hartje begeert totdat haar 

moeder en haar nieuwe stiefvader er een stokje voor steken. Voor Summer 

zit er niets anders op dan eieren voor haar geld te kiezen … of zich te wen-

den tot de vader met wie ze jaren geen contact heeft gehad.

Met zijn vernieuwende plannen heeft Peter Atkinson de bewoners van Mer-

lyn Porth behoorlijk tegen zich in het harnas gejaagd. Wanneer zijn doch-

ter wil dat hij De Strand Hut voor haar overneemt, hoopt hij dan ook twee 

vliegen in een klap te slaan.

In Een zomer in Cornwall brengt het lot de drie jonge vrouwen bij elkaar, 

maar krijgen ze ook datgene waarvoor ze gekomen zijn?

 car la
vermaat

 carla verm
aat

CARLA VERMAAT
Een zomer in Cornwall

V O O R J A A R

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

LEES OOK PUNT;KOMMA 
de digitale nieuwsbrief van uitgeverij Ellessy! 


