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Het Ronde

Het ronde huis Jacob Vis

Mans Petersen, bijgenaamd de Imker, maakt 
naam als fokker van bijenrassen. Hij woont 
in een boerderij bij het landgoed Morren 
waar hij een kalm, onopvallend bestaan 
leidt. Toch gaan er vreemde geruchten over 
zijn verleden, waarvan niemand het fi jne 
weet. 
Jonkvrouw Gonda van Walsum keert na de 
dood van haar geliefde uit Zuid-Afrika terug 
naar IJsselmonde. Haar erfgoed verkeert in 
deplorabele staat. De familiebank staat op 
de rand van faillissement en haar landgoed 
Morren dreigt onder de hamer te vallen. In 
een ultieme poging het bankroet af te wen-
den gaat Gonda terug naar Zuid-Afrika om 
goud te kopen als onderpand.  Haar half-
broer John van Langen sterft in zijn cel waar 
hij als huurmoordenaar een lange gevan-
genisstraf uitzit. In zijn hals zitten twee 
bijensteken, maar voor justitie de doodsoor-
zaak kan onderzoeken wordt het lijk uit de 
gevangenis gestolen. Commissaris Ben van 
Arkel en rechercheur Jan Huisman proberen 
de raadselachtige verdwijning op te lossen. 
Ze ontdekken dat Gonda’s halfbroer deel 
uitmaakte van een uitstekend georganiseer-
de Oekraïense bende die op haar erfgoed 
aast, maar ze worden ingehaald door een 
gebeurtenis met dramatische gevolgen.

Jacob Vis werd 
maar liefst vier keer 
genomineerd voor 
De Gouden Strop, 
de prijs voor het 
spannendste boek. 
In 2009 werd Jacob 
Vis genomineerd voor 
De Diamanten Kogel, 
de Vlaamse thriller-
prijs. Voor zijn boeken 
krijgt hij 3 of 4 sterren 
van de VN detective-&thrillergids.

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)

www.ellessycrime.nl
www.ellesy.nl HuisHuisJacob Vis
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 In 1913 raken de houtskoolbranders Gerrit en 
Benjamin Jonker en hun jongste zus Geertje 
ongewild betrokken bij de bizarre gebeurte-
nissen in het Ronde Huis: een landhuis in de 
woeste gronden rond het dorp Nunspeet en 
eigendom van landheer Frank van Vloten die 
tegen grof geld niets en niemand ontziende 
orgieën organiseert voor hoge gasten.
Honderd jaar later vinden wandelaars bij de 
resten van het Ronde Huis het onthoofde lijk 
van een jonge vrouw. Het moordonderzoek 
brengt commissaris Ben van Arkel en zijn rech-
terhand Jan Huisman in de gesloten kringen 
van de Oekraïense maffia waar de geschiedenis 
van het Ronde Huis een even onverwacht als 
gruwelijk vervolg krijgt.

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

De pers over Jacob Vis:
“Als een 21-eeuwse historicus iets wil weten 
over het Nederlandse straatrumoer in de jaren 
negentig, dan moet hij niet het werk van 
Mulisch, maar dat van Jacob Vis erop naslaan”. 
(Wilfried Takken in NRC Handelsblad)
“De stijl van Vis is verraderlijk subtiel en de 
opbouw geraffineerd. In zijn boeken gelden 
eerder literaire wetten dan die van de thriller 
en dat zal de fijnzinnige lezer bekoren.”
(Dick Laning in de GPD-dagbladen)
“Voor meesterverteller Vis kent de menselijke 
geest geen geheimen meer”
(Els Roes in de Telegraaf)
“Hard, geestig, maatschappijkritisch, liefdevol 
en soms angstig dichtbij” 
(Juryrapport Gouden Strop)
“Schitterend en met veel inleving geschreven….
en spannend!”
(Rinus Ferdinandusse in Vrij Nederland)

Jacob Vis

thriller

T r u e  c r i m eT h r i l l e r

Het Ronde
Het ronde huis Jacob Vis

Mans Petersen, bijgenaamd de Imker, maakt 
naam als fokker van bijenrassen. Hij woont 
in een boerderij bij het landgoed Morren 
waar hij een kalm, onopvallend bestaan 
leidt. Toch gaan er vreemde geruchten over 
zijn verleden, waarvan niemand het fi jne 
weet. 
Jonkvrouw Gonda van Walsum keert na de 
dood van haar geliefde uit Zuid-Afrika terug 
naar IJsselmonde. Haar erfgoed verkeert in 
deplorabele staat. De familiebank staat op 
de rand van faillissement en haar landgoed 
Morren dreigt onder de hamer te vallen. In 
een ultieme poging het bankroet af te wen-
den gaat Gonda terug naar Zuid-Afrika om 
goud te kopen als onderpand.  Haar half-
broer John van Langen sterft in zijn cel waar 
hij als huurmoordenaar een lange gevan-
genisstraf uitzit. In zijn hals zitten twee 
bijensteken, maar voor justitie de doodsoor-
zaak kan onderzoeken wordt het lijk uit de 
gevangenis gestolen. Commissaris Ben van 
Arkel en rechercheur Jan Huisman proberen 
de raadselachtige verdwijning op te lossen. 
Ze ontdekken dat Gonda’s halfbroer deel 
uitmaakte van een uitstekend georganiseer-
de Oekraïense bende die op haar erfgoed 
aast, maar ze worden ingehaald door een 
gebeurtenis met dramatische gevolgen.

Jacob Vis werd 
maar liefst vier keer 
genomineerd voor 
De Gouden Strop, 
de prijs voor het 
spannendste boek. 
In 2009 werd Jacob 
Vis genomineerd voor 
De Diamanten Kogel, 
de Vlaamse thriller-
prijs. Voor zijn boeken 
krijgt hij 3 of 4 sterren 
van de VN detective-&thrillergids.

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)

www.ellessycrime.nl
www.ellesy.nl HuisHuisJacob Vis

De pers over De imker:
“De imker leest als een trein en verveelt 
geen moment. Nergens kreeg ik het gevoel 
dat actuele feiten er met de haren zijn bij-
gesleept, hét kenmerk van een ware facti-
onthrillerschrijver.  Absurd dat Vis nooit de 
Strop gewonnen heeft.” 
(Daan van ’t Westeinde voor 
De Spanningsblog)

“Een echte Vis: intelligent, origineel en goed 
geschreven.” 
(VN detective -&thrillergids)

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

Het Ronde Huis                                                                                
ISBN 978-90-8660-246-9

Prijs: € 17,95                                                                                 
Verschijnt februari 2014 
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Na het overlijden van haar moeder gaat 
Lucy den Hollander op zoek naar haar vader. 
Kort nadat ze hem heeft opgespoord, wordt 
hij vermoord aangetroffen in het Hoornse 
Julianapark.          
Voor inspecteur Jillian Blom, rechercheur Paula 
van Es en de onlangs aan het korps toege-
voegde rechercheur Felix Winner, betekent dit 
het begin van een bizarre speurtocht, waarin 
niets is wat het lijkt. Er loopt ook een vermis-
singszaak van de negenjarige Robin Verhagen. 
Hij is al vier weken spoorloos en binnen het 
rechercheteam is de hoop op een goede afloop 
zo goed als verdwenen. Gaandeweg het onder-
zoek lijkt het er op dat de vermiste Robin en 
de vermoorde man in het park met elkaar te 
maken hebben. Maar het antwoord daarop laat 
lang op zich wachten. Tot de afschuwelijke 
waarheid aan het licht komt……

Lonely boy is een verontrustend verhaal. 
Spannend, beklemmend, en soms ook ontroe-
rend. 

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

De pers over eerdere boeken van Gerard Nanne: 
Het stille kwaad:                                     
“Het blijft spannend….Een boek dat je zo 
uitleest, mede door de vlotte stijl van Nanne. 
Voor de liefhebbers van Henning Mankell”. 
(Ineke Berkhout voor Noord-Hollands Dagblad)

Lonely Boy                                                        
ISBN 978-90-8660-245-2

Prijs: € 16,95                                                                                 
Verschijnt februari 2014 

Gerard Nanne
N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !

misdaadroman

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

misdaadroman

Sanne Philips en Luca Borra, rechercheurs bij 
de politie Hoorn, staan voor een van de moei-
lijkste zaken uit hun carrière. In het tuinhuis 
van een groot landhuis worden vier lichamen 
ontdekt. Het motief van de dader is een mys-
terie.
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 onver-
klaarbare gebeurtenissen. Het auto-ongeluk 
van Max en Sophie werpt veel vragen op als 
stalmeester Johan na ruim twintig jaar het stil-
zwijgen doorbreekt. 
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 er zich in het verleden heeft 
afgespeeld en welke duistere geheimen de 
vroegere bewoners verbergen, voordat er nog 
meer slachtoffers vallen.

Verboden tranen
ISBN 978-90-8660-244-5

Prijs: € 17,95                                                                                 
Verschijnt februari 2014 

 

Melissa Skaye

Melissa Skaye (1972) woont in Hoorn en schreef 
onder haar echte naam de fantasyreeks Jeremy 
Jago en de thriller Incognito. Onder haar pseu-
doniem Melissa Skaye schreef ze eerder Virtuele 
tango, dat met een gemiddelde waardering 
van 7,7 werd beloond als Leesclubboek van 
Crimezone en daardoor de 13e plaats bereikte 
(van de 65) in de Hall of Fame.

De pers over Virtuele tango :
“Absoluut een hoogtepunt” 
(Kirstin Rozema voor Boekenbijlage.nl)

“Knappe plot. Weer een Nederlandse thriller van 
een vrouwelijke auteur die aan alle verwachtin-
gen voldoet…alles is goed!”
(Biblion)

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

thriller

Melissa Skaye is 
de Karin Slaughter 

van Nederland! 
(Vrouwenthrillers.nl/

5 sterren)

In 2011 won 
Gerard Nanne “de 

thrillerschrijver van 
het jaar”- verkiezing 
op Spanningsblog.nl

De man van Imelda:                                      
“Nanne hanteert een schrijfstijl waarbij het 
aangenaam vertoeven is.”                 
(Erics BIBberblog.nl) 
Voor het laatst gezien:                                       
“Een mooie misdaadroman: spannend, gekleurd 
met allerlei karakters en mooie passages.”      
(Marina Verstraeten voor De Leeswolf)
Zwanendrift:                                        
“Vlot geschreven verhaal met realistische en 
geloofwaardige personages.”               
(B.de Leeuw voor Biblion)
Moordzomer:                                         
“Goedlopend verhaal met een spannend slot.”                         
(VN Detective-& Thrillergids)
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Haarkem Centraal
ISBN 978-90-8660-247-6

Prijs: € 17,95                                                                                 
Verschijnt februari 2014 

 

Rob van Doorn

Rob van Doorn (1954) woonde tot zijn 35e in 
Haarlem. In de jaren tachtig van de vorige 
eeuw was hij raadslid in de Spaarnestad, daar-
na vakbondsbestuurder 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. 
Haarlem Centraal is zijn thrillerdebuut. 

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

N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !Rob van Doorn

Th r i l l e r

thriller

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

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

Het derde deel in de succesvolle serie Barbara 
politievrouw, die allen afzonderlijk te lezen zijn.

Vogelvrij
(Barbara politievrouw, deel 3)                                                                                                        

ISBN 978-90-8660-248-3                                                       
Prijs: € 17,95                                                                                 

Verschijnt juni 2014 

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

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

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

Carla Vermaat (1952) 
schreef vele liefdes- en 
familieromans. Daar-
naast verschenen er 
misdaadromans onder 
haar pseudoniem Mary 
Morgan. Ze woont in 
Zaandam, maar een 
groot deel van het 
jaar verblijft ze in het 
Engelse Cornwall.

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

De pers over deel 1 (In beeld):

www.e l l e s s y r e l a x . n l ++
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Een melding dat er een naakt meisje op een industrieterrein rondloopt, 
brengt Barbara in aanraking met zakenman Eppie Bleeker. Hoewel hij 
keurig zijn burgerplicht deed en de politie belde, rijst bij Barbara het ver-
moeden dat hij iets verzwijgt. Wanneer er kort daarna op hetzelfde indus-
trieterrein een naakt meisje wordt gevonden, lijkt het mysterie snel op-
gelost maar Barbara is daar niet zo zeker van. Koppig gaat ze verder met 
haar eigen onderzoek. Dit tot grote ergernis van collega’s, die Bleeker en 
zijn compagnon om een heel andere reden in de gaten houden.
 
Ook Barbara’s privéleven verloopt niet helemaal gladjes. Voortdurend 
ligt ze overhoop met haar ex, die ook nog haar baas is. Haar beste vrien-
din heeft het nog steeds niet opgegeven een leuke man voor haar te vin-
den en haar jongste zoon veroorzaakt opnieuw problemen.
Het enige lichtpuntje is haar online contact met een politiefotograaf die 
een oogje op haar lijkt te hebben. Als er eindelijk een afspraakje wordt 
gemaakt, dreigt echter alles in het honderd te lopen …

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

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

romans. Daarnaast verschenen er misdaadromans 

onder haar pseudoniem Mary Morgan. Ze woont in 

Zaandam, maar een groot deel van het jaar verblijft ze 

in het Engelse Cornwall. 

Vogelvrij
*HYSH�=LYTHH[

Carla Vermaat

spannende 
liefdes-
roman/
politieroman  

Een duivelse samenzwering bedreigt de stad 
Haarlem. Een terroristische aanslag vindt 
plaats en er ontwikkelt zich een gevaarlijk kat-
en-muisspel met als middelpunt de Spaarnestad 
en de enig overgebleven stadsbestuurder, 
wethouder Frits Halen. Frits wordt tijdens het 
onderzoek naar de daders steeds meer deelge-
noot van het werk van geheime diensten en 
schimmige terroristen. Hij werkt nauw samen 
met een voormalige medewerker, die een top-
functie bekleedt bij de AIVD, de Nederlandse 
veiligheidsdienst. Frits wordt heen en weer 
geslingerd tussen zijn werk en zijn gezin. Hij 
bezoekt Afghanistan waar Nederlandse militai-
ren voor een schier onmogelijke opgave staan.
Al Qaida is echter nog niet klaar met de wereld. 
De hoofdpersonen verplaatsen zich van de 
mooie provinciehoofdstad van Noord-Holland 
via Afghanistan, Azerbeidzjan en Iran naar New 
York. Het privéleven van Frits Halen wankelt en 
hij komt voor belangrijke dilemma’s te staan. 
Wie is vriend en wie is vijand?

Ellessy RELAX+  
een serie liefdes-/

relatieromans  met een 
flinke dosis spanning: 

(ont)spannende boeken voor 
een breed lezerspubliek 

van alle leeftijden.
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spannende 
liefdesroman                      

“Boerenbedrog” is geïnspireerd door het popu-
laire tv-programma “Boer zoekt vrouw”, hier 

“Hartenboer” genoemd. Ook in dit verhaal gaat 
het om een onschuldig, romantisch entertain-
mentprogramma, maar - door een samenloop 
van onvoorziene gebeurtenissen - loopt dit 
uit op een dodelijk drama met verstrekkende 
gevolgen. Hiervan wordt vooral de vrijgezelle 
boerendochter Carla Diepenheim de dupe. Vlak 
voor het definitieve keuzemoment, waarin boer 
Wouter Kunne kenbaar moet maken met welke 
vrouw hij verder wil, verstuikt ze haar enkel en 
kan ze haar plannetje om hem haar liefde te 
verklaren niet uitvoeren. In plaats daarvan is 
ze genoodzaakt de veel jongere en net afge-
studeerde huisarts Bart de Boer te consulteren. 
Tijdens haar bezoek aan hem gebeurt er iets 
verschrikkelijks op Wouters boerderij. Doordat 
de personages elkaar op verschillende manieren 
bedriegen, lijkt het oplossen van de schuld-
vraag een ondoenlijke zaak.

Een spannende boerenliefdesroman met veel 
intriges en een hoog misdaadgehalte.

Connie Harkema (1960) woont zowel 
in Hekendorp (Randstad) als in Warns 
(Friesland). Voor Uitgeverij Ellessy heeft 
ze 12 jaar redactiewerk en 3 jaar PR-werk-
zaamheden verricht, en 2 boekjes voor de 
WWW-reeks gemaakt.
gemaakt. Ook heeft ze samen met misdaad-
auteur Gerard Nanne de misdaadroman

“Buitenspel” geschreven. “Boerenbedrog” is 
haar twaalfde boek, maar haar debuut als 
individueel romanschrijver. Verder maakt ze als 
beeldend woordkunstenaar vooral eigen werk.

Boerenbedrog
ISBN 978-90-8660-249-0                                                       

Prijs: € 17,95                                                                                 
Verschijnt maart 2014 

Connie Harkema

spannende 
liefdesroman                      

Boerenbedrog
Connie Harkema

De pers over “Buitenspel”
“Het siert de auteurs dat ze door middel van 
het schrijven van een thriller maatschappelijke 
thema’s zoals hooliganisme, homohaat en 
migratie aan de kaak willen stellen.”
(Nico de Muyt voor Crimezone)

“Een aardig debuut van Nanne Harkema, waar-
achter twee auteurs schuilgaan: journaliste 
Connie Harkema, die hiermee de eerste stappen 
op thrillergebied zet, en Gerard Nanne, die 
al enige misdaadromans op zijn naam heeft 
staan.” 
(Ko van Geemert voor Biblion)

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

 Ik mag haar niet, was de eerste gedachte van 
Lotte Verhagen, als haar vader dolgelukkig zijn 
nieuwe vriendin aan de familie voorstelt. Na-
tuurlijk is ze blij voor haar vader, want hij heeft 
het heel zwaar gehad na het verlies van zijn 
vrouw. Maar deze vrouw? En al snel blijkt ze de 
enige niet te zijn die wantrouwen voelt.

Maar wat moet je doen, als je vader gelukkig 
lijkt te zijn? Niettemin doet er zich een schok-
kend voorval voor en daarna komt er het een en 
ander aan het licht over het verleden van Eliane 
van der Borghe.

Is hier eigenlijk wel sprake van liefde?

Gerda van Wageningen heeft sinds 1979 ruim 
100 romans geschreven. Ze woont al ruim 
35 jaar in de Hoeksche Waard en werd in 
2005 benoemd tot ridder in de orde van 
Oranje-Nassau.
Vanwege de verschijning van haar 100e 
roman in 2012, verscheen er een eigen glossy 
(‘Mijn Gerda”) en kwam ze volop in de media 
(Koffietijd, Ivo Niehe TV-show, Hart van 
Nederland, Telegraaf etc.)

Liefde?
ISBN 978-90-8660-250-6

Prijs: € 16,95                                                                                 
Verschijnt maart 2014 

Gerda van Wageningen

De pers over Gerda van Wageningen:
“Boeiend, eigentijds,zeer realistisch, levensecht, 
informatief…” 
(Marian Verstappen voor Biblion)
“Ze is geëvolueerd van een echte streekroman-
schrijfster tot een auteur van familieromans in 
een eigentijds kader”. 
(Alicia Grob voor Biblion)
“Het is verbazingwekkend hoe de in dit genre 
razend populaire schrijfster steeds weer nieuwe 
actuele thema’s in haar boeken verwerkt.
Aanrader voor liefhebbers van eigentijdse fami-
lieromans.” 
(M.Willard voor Biblion)
“De bekende vlotte manier van schrijven van 
de auteur maakt het boek makkelijk leesbaar”. 
(H.W.L. Keus-Asveld voor Biblion)

familie-
roman
familie-
roman

LIEFDE?

Gerda van
   Wageningen

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

Meer informatie:
http://www.blogger.com/profile/

12042495070890004986

Gerda van 
Wageningen behoort 
tot de 5 meest uitge-

leende auteurs!!!



Tobias is zich ervan bewust dat anorexia vooral 
bij vrouwen voorkomt. Toch heeft hij de eet-
stoornis en het beïnvloedt zijn leven volledig. 
Alles draait om het verbranden van calorieën 
en het nemen van laxeermiddelen. Er is nie-
mand bij wie hij zijn geheim kwijt kan. Tobias 
voelt zich behoorlijk alleen. Hij ziet vooral wat 
andere mannen verkeerd doen in hun relaties 
en hoe ze vrouwen behandelen. Als zijn broer 
aankondigt dat hij gaat trouwen, voelt Tobias 
zich eenzamer dan ooit.
Donna heeft altijd al problemen gehad met 
eten en is daardoor veel te zwaar. Ze is al tij-
den hopeloos verliefd op haar collega Vince en 
wanneer ze met hem mee kan naar de sport-
school, ziet ze dit als een kans om dichterbij 
hem te komen én om meteen aan haar overge-
wicht te werken. De eetbuien verdwijnen echter 
niet en Vince toont maar weinig interesse in 
haar.
Tobias sport in dezelfde sportschool en ziet 
geregeld hoe Vince haar behandelt. Daar maakt 
hij zich zorgen om, maar hij durft er niets over 
te zeggen. Wanneer hij op een dag veel te 
weinig heeft gegeten en te veel sport, valt hij 
flauw. Donna is er om hem te helpen. 

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 
achtste feelgood- roman.

De pers over Geheime liefde:
“Eenvoudige roman….met een thema (overge-
wicht) dat een breed publiek zal aanspreken”. 
(Daniela Koeleman voor Biblion)
“….Een boek dat heerlijk wegleest…Lekker vlot 
geschreven en het verhaal is best vermakelijk”. 
(Yunomi.nl)

Min of meer
ISBN 978-90-8660-252-0

Prijs: € 16,95                
Verschijnt juni 2014

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

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

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

“…had het verhaal ook enkele onverwachte 
wendingen. En dankzij de eenvoudige schrijf-
stijl leest het verhaal ook makkelijk weg. ..Een 
ontspannende roman voor jong, maar stiekem 
ook wel voor oud. (Chicklit.nl)

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

liefdes-
roman

Anke verliest door een ongeluk haar beide 
ouders tijdens hun vakantie. Vanaf dat moment 
is zij de eigenaar van een goedlopende druk-
kerij. Hoewel ze het moeilijk vindt om zonder 
haar ouders verder te gaan, lukt het haar toch 
om de zaak draaiende te houden. Er moet ech-
ter iemand bij komen om haar taak te verlich-
ten. Die iemand dient zich aan in de persoon 
van Chiel, een aardige jongeman wiens handen 
niet verkeerd staan. Er bloeit iets op tussen 
Anke en hem.
Haar leven lijkt weer de goede kant op te gaan 
tot Anke in de papieren van haar vader een 
schuldbekentenis vindt. Dat is het begin van 
het einde van haar vaders levenswerk.

José Vriens (1963) groeide op en woont in 
het Brabantse Roosendaal. In 2000 begon ze 
met het schrijven van kinderboeken. Daarnaast 
schreef ze talloze romantische korte verhalen 
(pseudoniem Josje Maas) en inmiddels ook ver-
schillende romans. Na een zestal jaar uitgever 
te zijn geweest is ze nu fulltime schrijver en 
verschijnen er met grote regelmaat familie- en 
liefdesromans van haar hand. Haar romans wor-
den bestempeld als vlot leesbare feelgoodro-
mans.

De pers over Onschuldig verlangen:
(…)verhaal dat op een mooie manier ingaat op 
de emoties rond adoptie bij alle betrokkenen. 
(…) leest lekker weg. 
(Jacqueline Wouda voor Biblion)

Schuld
ISBN 978-90-8660-251-3

Prijs: € 16,95             
mei 20143
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De pers over Beauty en de boer:
De prettige schrijfwijze, het duidelijk weer-
geven van de personages en het vlot lopende 
verhaal zorgen ervoor dat je helemaal meeleeft 
met Priscilla… Wanneer je van een roman 
houdt waar het verhaal wat meer diepgang 
heeft, dan is Beauty en de boer een echte aan-
rader. 
(Nancy Walburg voor Bangersisters.nl) 
De pers over Tegenwind:
Zomerse familieroman van een ervaren auteur 
van liefdes- en familieromans. Soepel geschre-
ven, ongecompliceerd verhaal met een bijna 
streekromanachtige setting. Dankzij lekker 
lopende dialogen en vaart en afwisseling in 
het verhaal biedt dit boek een ontspannen 
leeservaring voor een brede, vrouwelijke 
doelgroep. 
(Jacqueline Wouda voor Biblion)
De pers over Tweede keus:
Het plot is best spannend en heeft een onver-

wachte wending die ik 
echt goed vond. 
(Diana Kooistra voor 
TheSword.nl:4 sterren.)

N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !
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De pers over Beauty en de boer:

N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !
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José Vriens

wachte wending die ik 
echt goed vond. 
(Diana Kooistra voor 
TheSword.nl:4

Meer informatie:  
www.josevriens.nl

“Een 
serie ontspannen-

de hedendaagse familie- 
en liefdesromans geschreven 

voor en door vrouwen. 
Voor een brede lezerskring” 

(Biblion)
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Tijdens de vakantie van haar ouders, besluit 
Svenja dat ze een poosje op haar ouderlijk huis 
kan oppassen. Hoofdzakelijk zoekt ze de een-
zaamheid om er over na te denken of ze haar 
relatie met haar niet trouwe vriend, Frank, wil 
voortzetten.
Ze wordt bij het nadenken toch wat afgeleid 
door Gijs, haar vroegere buurjongen, die na het 
stuklopen van zijn huwelijk ook tijdelijk in het 
huis van zíjn ouders woont. 
Natuurlijk kennen ze elkaar van vroeger maar 
Svenja kan zich er niet aan herinneren, dat ze 
hem ooit eerder zo aantrekkelijk heeft gevon-
den en alleen zijn is ook niet alles….

Bianca van Strien is in 1969 geboren in 
Maarssen en woonde tot haar 20e jaar in deze 
plaats. Nu woont ze Duitsland en werkt ze 
als Bachbloesem-consulente en als linedance-
lerares. Ze schrijft korte verhalen en columns 
in diverse Duitse bladen.

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

“Eigentijdse, romantische roman, die gevoelige 
onderwerpen…aan het licht brengt.” (Daniela 
Koeleman voor Biblion)
De pers over Verleden in de weg:

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

Buren
ISBN 978-90-8660-254-4

Prijs: € 15,95                     
Verschijnt mei 2014

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)

N i e u w !
N i e u w !
N i e u w !
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De pers over Muziek voor Eva:

N i e u w !
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Als Janey, Agnes en Mette besluiten om weer 
eens gezamenlijk een weekje door te brengen 
in het hotel van hun jeugdvriendin Martine op 
het Griekse schiereiland Pilion, treffen ze een 
heel andere situatie aan dan ze verwachtten. 
Martine en haar Griekse partner Vangelis kun-
nen door alle bezuinigingen die het Griekse 
volk van de ondergang moeten redden nog 
maar nauwelijks rondkomen en het ziet er niet 
naar uit dat een en ander op korte termijn zal 
veranderen. Er lijkt maar één oplossing te zijn: 
de boel sluiten en proberen in Nederland een 
nieuw leven op te bouwen. Een oplossing waar 
haar vriendinnen het niet zo mee eens zijn…

 Opnieuw verbonden is het zelfstandig te lezen 
vervolg op de eerder verschenen populaire lief-
desromans Onder de Griekse zon, Dans der liefde 
en Vlinders op de vensterbank en verschijnt in 
de serie Ellessy Relax, een reeks van ontspan-
nende hedendaagse familie- en liefdesromans, 
bestemd voor een breed vrouwelijk lezerspu-
bliek van alle leeftijden.

Wilma Hollander (1956), auteur en vertaalster 
van romantische boeken, woont al enige jaren 
op het Griekse schiereiland Pilion. Haar eigen 
levenservaringen als o.a. stewardess, toeris-
tisch medewerkster, dagbladcorrespondente 
en linedans-instructrice vormen een dankbare 
bron van inspiratie voor de haar eigentijdse 
liefdesromans.

Opnieuw verbonden
ISBN 978-90-8660-254-4

Prijs: € 15,95                 
Verschijnt mei 2014

De pers over Onder de Griekse zon:
“Onder de Griekse Zon” van Wilma Hollander is 
een vlot geschreven liefdesroman in Griekse 
sferen; heel geschikt om op een Grieks strand 
of balkon lekker bij weg te dromen.”
(www.wonenwerkengriekenland.com)

“Tegen het decor van het lieflijke Pilion ont-
spinnen zich de levensverhalen waarin liefde of 
het gebrek daaraan centraal staat.”
(Griekenland Magazine)
De pers over Dans der liefde:

“Leuke en luchtige liefdesroman. Het ruige 
Ierse landschap wordt goed beschreven en de 
lezer waant zich daadwerkelijk even in het 
buitenland.”(Denise Wolfs voor Biblion)
De pers over Vlinders op de vensterbank:

“Een luchtig verhaal dat in een romantische 
omgeving speelt …..” 
(Marian Verstappen-Naus  voor Biblion)

liefdes-
roman
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De pers over Onder de Griekse zon
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Meer informatie: 
www.biancavanstrien.nl

Meer informatie: 
www.wilmahollander.nl
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Van een ongedwongen werksfeer is geen sprake 
meer als administratief medewerkster Suzanne 
in korte tijd ongewild getuige is van vreemde 
gebeurtenissen op de werkvloer. Ook zint het 
haar niet dat haar baas een buitenstaander 
aantrekt om pr-taken op te pakken, werkzaam-
heden die zij graag aan haar takenpakket wil 
toevoegen. Als Suzanne met haar zus Liedewij 
over de gebeurtenissen binnen het bedrijf 
praat, komt ze tot een opmerkelijke conclusie 
en weet ze wat haar te doen staat om een en 
ander recht te zetten.
 Anita van Breukelen (1961) won de (span-
nende) verhalenwedstrijd, uitgeschreven door 
het tijdschrift Libelle. Meerdere prijzen en 
publicaties volgden. Van wijkartikelen in Het 
Parool tot columns in dagblad De Pers en het 
tijdschrift J/M 4 tot 12. In 2007 beleefde 
Anita haar ‘five minutes of fame’ op het 
Nightwriterspodium en droeg zij een kort ver-
haal voor. Het verhaal werd eind 2007 opge-
nomen in de bundel Het beste van Nightwriters. 
Eerder verscheen van haar de romans: Kiezen of 
delen en Liefs uit Luxor.

Steenrijk is een chicklit-achtige liefdesroman 
uit de serie Ellessy Relax, een reeks van ont-
spannende hedendaagse familie- en liefdes-
romans, bestemd voor een breed vrouwelijk 
lezerspubliek van alle leeftijden.

Steenrijk
ISBN 978-90-8660-256-8

Prijs: € 15,95               
Verschijnt april 2014

Anita van Breukelen
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De pers over Kiezen of delen:
“Voor een debuut is het beslist een leuk verhaal 
waarin je blijft doorlezen.”
(Chicklit.nl)

“Prettig leesbaar verhaal over alledaagse 
gebeurtenissen.” 
(Sophia van Poppel voor Biblion)
De pers over Liefs uit Luxor:

“.. door deze exotische sfeer en het makkelijke 
taalgebruik lees je het boek in een paar uur uit. 
Perfect om een luie zondag mee door te komen. 
Het is eenvoudig en voorspelbaar, maar toch 
leuk en lekker luchtig.” 
(Bente van de Wouw voor Chicklit.nl )

“Vlot leesbaar boek… Voor lezers die houden 
van een snel verhaal over moderne, succesvolle 
jonge mensen.”
( Micheline Verlinden  voor Biblion)

Meer informatie: 
www.anitavanbreukelen.nl

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

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

In dit laatste deel van de trilogie De Molen 
wordt verteld hoe het imperium Presser Horeca 
van Lex Presser door steeds meer problemen 
wordt geplaagd. Twee van zijn drie bedrijven 
hebben te kampen met teruglopende resul-
taten en financiële moeilijkheden, die niet 
in het minst zijn ontstaan doordat Lex grote 
bedragen aan contant geld opneemt voor 
privé-doeleinden, wat liquiditeits- en fiscale 
moeilijkheden veroorzaakt. Ook zijn gezin valt 
geleidelijk uiteen, doordat zijn zonen zich van 
hem afkeren. De nood binnen Presser Horeca 
wordt tenslotte zó hoog dat faillissementen 
en vervolging wegens belastingfraude dreigen. 
Volkomen onverwachte ontwikkelingen brengen 
de apotheose onafwendbaar dichtbij. Het boek 
eindigt met een dramatische reeks van gebeur-
tenissen die het einde van de horecatycoon en 
zijn vrouw betekenen.

Het verhaal berust grotendeels op werkelijkheid 
en is opgetekend uit gesprekken met een vrien-
din van de auteur, die de opkomst en onder-
gang van de horecakeizer van dichtbij heeft 
meegemaakt. De auteur zelf houdt zich nog 
steeds afzijdig van de publiciteit, geeft geen 
interviews, gaat foto’s uit de weg en heeft 
nauwelijks mensen om zich heen. Vrijgezel 
gebleven en nog steeds tevreden schrijvend en 
verscholen in een bescheiden boerderijtje in 
zuidoost Drenthe. Samen met de kat Youp, die 
heel wat meer zou kunnen vertellen, maar kat-
ten kunnen nu eenmaal niet praten…

De molen deel 3: 
De ondergang
  ISBN 978-90-8660-255-1

Prijs: 15,95                
Verschijnt mei 2014

De pers over deel 1, De opkomst:
“Het boek leest goed weg. De stijl is naturel en 
de opbouw is prima”. 
(A. Rampadarath voor Biblion)
De pers over deel 2, De bloei:

“…goed geschreven en leest lekker weg. De 
opbouw van de hoofdstukken is vakkundig 
gedaan en het vertelperspectief wisselt op een 
natuurlijke manier. De personages zijn herken-
baar.“
(A. Rampadarath voor Biblion)

historische 
familieroman                 

De pers over deel 1, De opkomst:

historische 
familieroman                 

De auteur van De Molen heeft nog steeds een hekel 
aan publiciteit. Geen foto’s, geen interviews, nauwe-
lijks mensen om zich heen. Vrijgezel gebleven en nog 
steeds tevreden wonend in een bescheiden Drents 
boerderijtje. Kater Josje is inmiddels helaas overleden, 
maar er is al gauw weer een nieuwe kater gekomen: 
Youp.

Ook het leven van Lex Presser is in een nieuwe fase gekomen. De hotelmagnaat en 
eigenaar van het chique restaurant De Molen verwerft macht en aanzien in de ho-
recawereld, maar ook komt hij in het schemergebied van de samenleving terecht, 
daar waar wetten en regels nauwelijks meer schijnen te gelden. Lex wordt rijker en 
rijker en bouwt een ijzersterke reputatie op. Het kost hem voor de tweede maal een 
huwelijk, maar hij trouwt al spoedig opnieuw. Samen met Brigitte bouwt hij verder 
aan zijn droom: de machtigste horecaondernemer van het land worden. Die droom 
wordt in dit deel werkelijkheid, maar wie hoog stijgt, kan diep vallen. Dat zal in het 
derde en laatste deel van deze trilogie duidelijk worden.

Het verhaal berust op werkelijkheid en is opgetekend uit gesprekken met een 
vriendin die de opkomst en neergang van de horecakeizer van dichtbij heeft mee-
gemaakt. En de auteur? Die verschuilt zich in het Drentse boerderijtje. En schrijft. 

De pers over deel 1 (De opkomst):
“Eerste deel van een trilogie over het leven van Lex Presser, een eerzuchtige onder-
nemer in de horeca. Het boek leest goed weg. De stijl is naturel en de opbouw is 
prima.”
A.Rampadarath(Biblion) 

De pers over deel 2 (De bloei):
“Tweede deel van een trilogie over het leven van Lex Presser, een eerzuchtige on-
dernemer in de horeca. Het boek leest goed weg. De stijl is naturel en de opbouw 
is prima.”
A.Rampadarath(Biblion) 

FAMILIEROMAN

deel 3: De Ondergang

Een familiekroniek

D
e
 M

o
le

n
E

e
n

 fa
m

ilie
k
r
o

n
ie

k

d
e
e
l 3

: D
e
 O

n
d

e
r
g

a
n

g

SPECIMEN

De Molen

Jolande VogelJolande VogelJolande VogelJolande Vogel

Jolande Vogel

“Het zit slim in 
elkaar, het leest prettig… 

en de personages zijn levensecht 
neergezet.” was het commentaar van 

Elizabeth George, de Amerikaanse 
bestsellerauteur over Anita van 

Breukelens winnende 
Libelle-verhaal

“Een 
serie ontspannen-

de hedendaagse familie- 
en liefdesromans geschreven 

voor en door vrouwen. 
Voor een brede lezerskring” 

(Biblion)
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thriller liefdesroman

Rob van Doorn
Th r i l l e r

Os repereiciur, simpore nemposam fuga. Ut quides dolorum dolest et 
occus a abo. Um fugit arunt essinus con conem id quam lament, autem 
am aut ut voles ereriberum fugiatatur abo. Ut atem. Ferumqui ipicias is 
re delibus sunt elique arciume perum fugit latibus vitas con repre vele-
nes est lit ommo berum fugias eossitia ipsa etur, sum dolliamuscia por 
rendeni mperchil ipis doloris dolorerio mo ium que porrovit qui aut odia 
con conet dolupta epudis autent, odigenet a corio vendae volut fuga. 
Nam rehenis quoditaector rectotatur, qui ommo qui bea dolorrovid que 
con es que et quiae. Nam accum velignam ditiam quodis rehendia del 
in cus et eossimus sinciisti to omnitamet et platisc imusto quistiorum, 
con reruptatur, omnimpor ant o!ci optibus sequid que nonseque nos 
sedi si optae la pellessitae dolesequia voluptam aruntium laborature 
nosapis nos antes inis dolora que quos quat.

Saecepelles ipsunt ius, inctur rernam simi, qui restis que sinus enimetur 
maximus pe odipit ipsunda ereperum cullabore apit ut laute pa volum fu-
gitasi dia dollatur? Voloreri dolendi ctumet invelique optatet pe corit que 
ommodi torro o!ciam et magnimus everumq uisqui netur? Udionsedi rem 
dolore nos aut labore pero doluptas nihilique 

voluptatet optusapitat omniam, untotasi tem fugit faceaquamus. Orum qui remporero ea 
demquo od elitatur atem restotatiae none con cullesed ercimus ciaspiditio quiam ium ver

nate sciant. Sequi ut prehenimpore quideli tatest dolupta doluptatias reicae voluptam abora 
sinvelluptam rem que volorepro in repero tem que et quunt quibusantiis plibersperem fuga. 
Ut aria cumqui optae pa consecae intorep ellaut dolentotas ad molore, si quiat labore volum 

serror re eos debis expe velitat restotas eostium cus a volorumquos esto experio. Itati dis 
mossimaxim inti ideris eat as non conseque verit, veritat fugit reperro idis ipsandi conectem 

quam name nest, siti ides consequi doluptat repra aborrum derion conesto odistio. Ficid 
quam, conse num et utasitius, oditinu llabor ad qui occusdam quaspicatur solende bitati-
bus, sectota que quam hillorum re rem reris nost, am ate omni cor ad quodi 
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Haarlem centraal

WILMA HOLLANDER
Opnieuw verbonden

spannende liefdesroman
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Een melding dat er een naakt meisje op een industrieterrein rondloopt, 
brengt Barbara in aanraking met zakenman Eppie Bleeker. Hoewel hij 
keurig zijn burgerplicht deed en de politie belde, rijst bij Barbara het ver-
moeden dat hij iets verzwijgt. Wanneer er kort daarna op hetzelfde indus-
trieterrein een naakt meisje wordt gevonden, lijkt het mysterie snel op-
gelost maar Barbara is daar niet zo zeker van. Koppig gaat ze verder met 
haar eigen onderzoek. Dit tot grote ergernis van collega’s, die Bleeker en 
zijn compagnon om een heel andere reden in de gaten houden.
 
Ook Barbara’s privéleven verloopt niet helemaal gladjes. Voortdurend 
ligt ze overhoop met haar ex, die ook nog haar baas is. Haar beste vrien-
din heeft het nog steeds niet opgegeven een leuke man voor haar te vin-
den en haar jongste zoon veroorzaakt opnieuw problemen.
Het enige lichtpuntje is haar online contact met een politiefotograaf die 
een oogje op haar lijkt te hebben. Als er eindelijk een afspraakje wordt 
gemaakt, dreigt echter alles in het honderd te lopen …

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

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

romans. Daarnaast verschenen er misdaadromans 

onder haar pseudoniem Mary Morgan. Ze woont in 

Zaandam, maar een groot deel van het jaar verblijft ze 

in het Engelse Cornwall. 

Vogelvrij
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CARLA VERMAAT
Vogelvrij
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U kunt zich aanmelden voor 
een automatische toezending 
van deze nieuwsbrief door een 
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uitgeverij.ellessy@inter.nl.net 

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

We zijn ook te volgen via:
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