
Ines van Bokhoven

Julia’s schaduw

Een kundig geschreven his-
torische roman over het Lon-
den van en met Jack the
Ripper.

9789023992103
336 pagina’s

Tobea Brink

De A van Anna

Hoe ontwikkel je een eigen
identiteit? Hoe bereik je
zelfstandigheid? Deze vra-
gen worden voor Anna nog
indringender als haar twee-
lingbroertje een verstande-
lijke beperking blijkt te
hebben.

9789023993230
128 pagina’s

Angela Hunt

De dromers

De machtige Farao geeft zijn
toegewijde hoveling Potifar
een persoonlijk geschenk.
Het geschenk heet Tuya en
is veertien jaar. Dan komt er
nog een jonge slaaf naar Po-
tifars huis. Hij is verkocht
door een groep Midianiti-
sche handelsreizigers als
een sterke en veelbelovende
werkkracht. Zijn naam is
Jozef.

9789023992806
416 pagina’s

Angela Hunt

Het zwarte land

Het verhaal van Jozef die zijn
broers na jaren weerziet.
Eens verkochten ze hem aan
slavenhandelaars, nu klop-
pen ze bij hem aan om hulp.
Jozef voelt de pijn en de ver-
nedering nog altijd. Neemt
hij wraak, of toont hij meele-
ven?

9789023992899
376 pagina’s

Angela Hunt

De reizigers

Na de dood van de oude
Jakob ontstaat er rivaliteit
tussen Jozefs zoons Efraïm
en Manasse. Efraïm is er
heilig van overtuigd dat de
familie in Egypte aan het hof
moeten blijven en zich daar
als volk van JHWH moet pro-
fileren. Manasse voelt zich
geleid om met zijn familie
terug te gaan naar het be-
loofde land.

9789023993223
452 pagina’s
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Lody van de Kamp

Oorlogstranen

Een ontroerende roman over
een joods meisje dat in de
oorlog wordt opgenomen
door een rooms-katholiek
gezin en later op zoek gaat
naar haar identiteit en haar
wortels. Een boek over ver-
raad, over verzet en opoffe-
ring en over de kracht van
een belofte.

9789023992967
216 pagina’s

Slechts
€10,-



Connie Luyt

Schaduw over
Afrika

Het verhaal van drie vrou-
wen die de moed vinden om
stand te houden in zware
omstandigheden.

9789023993100
224 pagina’s

Connie Luyt

Regen over de
Serengeti

Een meeslepende roman. De
aangrijpende beschrijvingen
van Gretchens leven in 
Oost-Berlijn, de levendige
taferelen in Afrika en de ver-
schillende familierelaties
van de hoofdpersonen zul-
len u  tot de laatste blad-
zijde in de ban houden.

9789023993339
252 pagina’s

Noel Hynd

Koud vuur

FBI-agente Alexandra La-
Duca, een intelligente 
rechercheur en een uitste-
kende scherpschutter, lijkt
iedere zaak aan te kunnen.
Maar dan wordt ze gevraagd
om de Secret Service te on-
dersteunen tijdens een be-
zoek van de president aan
de Oekraïne.

9789023992905
396 pagina’s

Noel Hynd

Open vuur

Alexandra LaDuca is slim,
sterk, en houdt zelfs als ze
onder vuur ligt het hoofd
koel. Maar wanneer ze naar
Caïro reist om daar te onder-
zoeken wat er gebeurd is
met haar vroegere mentor
raakt ze gevangen in een
bizar en dodelijk dubbel-
spel.

9789023993643
372 pagina’s

Noel Hynd

Spaans vuur

Als geheim agente Alexan-
dra LaDuca door Madrid
reist, raakt ze verwikkeld in
een merkwaardige zaak die
al gauw angstwekkende
proporties aanneemt. In een
ontdooiende Alpengletsjer
wordt het lichaam van een
Chinees staatsburger gevon-
den. Net als Alexandra was
hij op zoek naar een gesto-
len beeldje waarop Miche-
langelo waarschijnlijk zijn
piëta baseerde.

9789023993346
368 pagina’s

Joke Verweerd

De rugzak

Een toproman van Joke Ver-
weerd! Een jonge vrouw pro-
beert weg te lopen voor
haar verleden en het huwe-
lijk waarin ze gefaald heeft.
Ze ontdekt dat het leven niet
te torsen is als ze het verle-
den niet in de ogen kijkt.

9789023992981
200 pagina’s

Els Florijn

Laatste nacht

Steven is 28 jaar als zijn
vrouw sterft en hij achter-
blijft met twee kleine kinde-
ren. Zijn belofte aan zijn
vrouw om niet te hertrou-
wen gijzelt hem… en zijn
kinderen. Als Steven en zijn
zoon Alex - in een poging
dichter bij elkaar te komen -
samen op vakantie gaan
wordt pijnlijk duidelijk hoe
groot de kloof tussen hen
beiden geworden is.

9789023993742
144 pagina’s

Marianne Witvliet

Kind van het
water

Nina Dodaars denkt zich
ontworsteld te hebben aan
de opvoeding van haar on-
gehuwde moeder, een een-
voudige werkster.
Grootouders van Nina’s
moeder vertrokken rond
1900 met paard en wagen,
waarop zowel de inboedel
als het gezin paste, van de
Zeeuwse eilanden naar Rot-
terdam, om werk te zoeken.

9789023993483
264 pagina’s

Cees Pols

En het werd stil

Aan het rauwe leven in de
Biesbosch rond 1900 ont-
komt ook Janus niet. Er valt
niets te kiezen: griendwer-
ker zal hij worden. De hele
week van huis, slapen in de
schrankkeet op de plaat,
kloven in zijn handen, zo zal
zijn leven eruitzien. Zijn
griendwerkerskist is het
enige wat hij echt voor zich-
zelf heeft.

9789023993445
232 pagina’s
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Daniël van den Bos

Weerloos

De succesvolle advocaat
Paul Keijser wordt na een za-
kenreis op Schiphol opge-
wacht door een onbekende,
die hem begeleidt naar Arn-
hem en uiteindelijk naar zijn
oude lagere school. Over-
spoeld door jeugdherinne-
ringen begint hij zich te
verzetten tegen wat een reis
naar het verleden lijkt te zijn.

9789023993476
214 pagina’s
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