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D U T C H  V E N T U R E  P U B L I S H I N G



YOUNG ADULT

DE KORF
AHMET CHAKIOGLOU
Een post-apocalyptisch young adultverhaal waarin niets is
wat het li jkt

auteur van eigen

bodem    

dystopisch verhaal met

als setting Rotterdam

Ahmet geeft veel

jongeren les en weet

wat er leeft

 

 

Nadat kosmische straling de aarde

grotendeels heeft verwoest, proberen

de overlevenden in Rotterdam verder

te gaan onder een kunstmatige koepel.

 

Als er op een dag een portaal opent

naar vijf jaar in de toekomst, wordt de

jongen Zilver meegenomen naar een

burgeroorlog die het einde van het

laatste stukje beschaving lijkt te zijn.

Niemand is meer hoe hij ze kende. Met

zijn twee beste vrienden Kirsten en

Tijmen en nieuwe, onverwachte

bondgenoten moet Zilver een manier

vinden om terug te gaan naar het 

 

 

verleden en dingen te veranderen.

 

Maar aan welke kant gaat Zilver staan

als hij moet kiezen tussen de levens van

onschuldige mensen en een beter mor-

gen? Alleen als hij extreme beslissingen

neemt, heeft hij een kans om te voor-

komen dat de verschrikkelijke toe-

komst die hij heeft gezien realiteit

wordt...

 

Ahmet Chakioglou creëert een fictieve
toekomst voor Nederland, waarin bekende
locaties nieuwe betekenissen krijgen en
niets is wat het lijkt. D U T C H  V E N T U R E  P U B L I S H I N G  

'Een spannend
verhaal in een

toekomstig
Nederland met een

knipoog naar
vertrouwde

plekken.' Jen
Minkman, YA-

auteur
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Ahmet
Chakioglou
schrijft voor
jongeren en
geeft ook les in
Rotterdam.
 

Ahmet Chakioglou is geboren op 17
februari 1982 als Nederlander van
Turkse afkomst. Als klein kind was
hij al bezig met taalontwikkeling,
omdat hij tweetalig is opgevoed. In
zijn vrije tijd leerde hij Engels van
series zoals "The Transformers". Pop
Culture speelt vandaag de dag nog
een belangrijke rol in zijn leven.

Ondanks alle passies die hij had,
bleef het schrijven van verhalen
altijd terugkomen. 
Ahmet heeft literatuur gestudeerd
aan de Universiteit van Leiden.

AHMET
CHAKIOGLOU
DE KORF
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300 pagina's | 14,8 x 21 cm

hardcover

NUR 285

ISBN 978-94-92585-55-4

verkoopprijs € 17,95

verschijnt 19 oktober 2020

 

'Stukje bij beetje legt Ahmet
de puzzelstukjes op hun

plaats, maar niet
chronologisch. Dat dwingt de

lezer om scherp te blijven.'
YA dystopian-auteur 

Mara Li

Marketing:
 

* advertentie in de
Boekenkrant

* blogtour op ca. 25
boekenblogs

* aandacht tijdens (online)
evenementen alsmede Comic

Con
 
 



IJZERHART - MARA LI

OVER HET BOEK

IJZERHART

DUTCH  VENTURE  PUBLISHING  -  YOUNG  ADULT

De jonge weefster Cliona heeft haar leven lang
al last van onheilspellende dromen. Wanneer haar
onderkomen door een vreemd ongeluk verwoest
wordt, vindt ze onderdak bij de monniken die haar
ooit als baby in het woud hebben gevonden. Maar
haar leven raakt pas echt in een stroomversnel-
ling als een nieuwe landheer zijn intrek neemt in
de nabijgelegen Eikenburcht en zijn oog op haar
laat vallen... Maar wat als er een oude magie tot
leven wordt gewekt en Cliona’s dierbaren in
gevaar komen?
 

 

300 pagina's | 14 x 21,6 cm
paperback
NUR 285
ISBN 978-94-92585-56-1
verkoopprijs € 17,95
verschijnt op 21 september 2020
advertentie in de Boekenkrant en recensies
op circa 25 YA-blogs
 

 

'In een woord: wauw! Ik
ben echt onder de indruk!
Wat een prachtig verhaal,

ik werd er helemaal in
meegenomen en zal het

iedereen aanraden.'
Marijke Vos, auteur bij

Harper Collins

OVER DE AUTEUR
Mara Li is een Nederlandse auteur die het liefste
in al haar verhalen mythologie en oude legenden
verwerkt. IJzerhart is haar nieuwste YA-roman.



VERVLOGEN - SHELENA SHORTS

OVER HET BOEK

VERVLOGEN

DUTCH  VENTURE  PUBLISHING  -  YOUNG  ADULT

300 pagina's | 14 x 21,6 cm
paperback
NUR 285
ISBN 978-94-92585-59-2
verkoopprijs € 17,95
verschijnt op 16 november 2020
advertentie in de Boekenkrant en recensies
op circa 25 YA-blogs
 

 

'This is a wonderful series,
a great installment, and I
can't wait until more from

Sophie and Wes.'
Brandi Kosiner's Book

Blog

OVER DE AUTEUR
Shelena Shorts is een Amerikaanse auteur die
Engelse Literatuur heeft gestudeerd en jarenlang
lesgaf op de middelbare school. Ze schrijft graag
voor jongeren die niet per se van lezen houden.

De achtenveertig uur die Sophie Wes gaf na zijn
ontvoering zijn allang verstreken. Haar geduld
wordt dan ook tot het uiterste gedreven. Hun lot
samen blijft onzeker, maar dat zijn ze inmiddels al
wel gewend. Toch lijkt de toekomst niet het enige
waar ze bang voor moeten zijn... hun grootste
angst is dichterbij dan ze denken. Al snel blijkt dat
Sophie en Wes samen niet sterk genoeg zijn om
hun lot te ontvluchten. Maar in ruil voor hulp
moeten ze wel hun grootste geheim blootgeven...
 

Vervlogen is het derde deel in de Momentumserie.



YOUNG ADULT

DE ADEMDIEF
MIRANDA PETERS
Een fantasy YA-roman vol romantiek met Etruskische en
Griekse mythologische elementen

auteur van eigen

bodem    

fantasyverhaal met als

setting Terschelling

Miranda verzorgt in

haar eigen boekhandel

de YA-afdeling

 

 

Dood de Ademdieven. 
Vernietig de magie. 
Verbreek de vloek. 
Dat is de levensmissie van de Jagers

van Artames. Pas wanneer alle Aspi-

ratar – mensen met een magische

gave – zijn uitgeroeid, wordt een

eeuwenoude vloek verbroken die

Jagers laat sterven op hun twintigste

verjaardag. 

 

Dat is de opdracht en dat is wat er zal

gebeuren. Tenminste, in theorie. Want

de Aspiratar weten al meer dan twee-

duizend jaar uit handen van de Jagers

te blijven.

Thalia leidt samen met haar acht jaar

jongere zusje Livia een nomadenbe-

staan, vanaf het moment dat de Jagers

hun ouders doodden. Al vijf jaar lang

geneest ze mensen en gaat ze tot het

uiterste om haar zusje te beschermen.

Maar wanneer ze op een avond Jager

Quinn ontmoet en ze elkaar genade

tonen, neemt haar leven een onver-

wachte wending en moet ze voor de

zoveelste keer vluchten.

Thalia wordt gedwongen samen te

werken met Quinn om een gezamenlij-

ke vijand te verslaan, maar hoe moet

dat als je geleerd hebt op niemand

anders te vertrouwen dan jezelf?

D U T C H  V E N T U R E  P U B L I S H I N G  

'Wat een razend
goed verhaal! '

Rianne Werring,
auteur van

fantasyroman De
Toverfluit
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Miranda Peters
wilde als klein
meisje al auteur
worden en
schreef allerlei
sprookjes.

Jaren later, nadat ze in aanraking
was gekomen met het fenomeen
‘Young Adult’, besloot ze eindelijk
het avontuur aan te gaan en haar
eerste echte boek te schrijven.
Romantiek voert in haar verhalen de
boventoon, gecombineerd met een
flinke dosis spanning, bovennatuur-
lijke elementen en drama. Haar
inspiratie haalt ze uit haar werk in
een boekhandel, talloze boeken en
televisieseries. Ze woont met haar
gezin in het noordoosten van
Nederland, waar ze iedere dag
opnieuw probeert niet weg te
zweven naar een andere wereld.

MIRANDA
PETERS
DE ADEMDIEF
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300 pagina's | 14,0 x 21,6 cm

paperback

NUR 285

ISBN 978-94-92585-58-5

verkoopprijs € 17,95

verschijnt 21 september 2020

 

'Miranda heeft de wereld
zo weten te creëren, dat alles
wat zich heeft afgespeeld als

puzzelstukjes in elkaar vallen.
Tof!'

Marijke Vos, auteur bij
Harper Collins

Marketing:
 

* advertentie in de
Boekenkrant

* blogtour op ca. 25
boekenblogs

* aandacht tijdens (online)
evenementen alsmede
Fantasy Fest Rijswijk

 
 



NEW ADULT

VAN SLAG
SUZANNE PETERS
Een heftige new adultroman met eigentijdse thematiek

auteur van eigen

bodem    

verhaal gesitueerd in

Nederland

Suzanne Peters heeft

al vele romans op haar

naam staan

 

 

‘Je hebt een topmotivatie, dat heeft je
altijd al gesierd,’ zei hij. ‘Maar zo kun je
niet op topniveau sporten.’ De directeur
van de school keek haar niet eens aan
terwijl hij haar aansprak. ‘We moeten
denken aan je genezings-proces. Het is
beter als je het jaar niet afmaakt.’
Evi slikte. Dit waren de woorden die ze
niet wilde horen. Meende hij dit nou? Het
voelde alsof de grond onder haar
wegzakte.
 

Door een blessure valt Evi’s schooljaar

in het water. Ze besluit tijdelijk in het

lokale zwembad te gaan werken, waar

ze een sexy waterpolospeler ontmoet -

en de aantrekkingskracht tussen hen 

lijkt wederzijds. Ze begrijpt dan ook

niet waarom Mick haar zo op afstand

houdt...

 

Wat een geweldige nacht had moeten

zijn, eindigt voor Steven in een nacht-

merrie. Voor hij er erg in heeft, wordt

hij op Facebook valselijk beschuldigd

van verkrachting. De macht van social

media is groot en al snel is hij een paria

in eigen stad. Hoe kan hij zijn leven

herpakken?

 

Twee mensen die worstelen met pijn

die ze liever niet laten zien. Twee

levens die op onverwachte wijze met

elkaar in aanraking komen.

D U T C H  V E N T U R E  P U B L I S H I N G  

'Wat een spetterend
en verfrissend boek

was dit! ' 
Tamara Haagmans,
feelgoodauteur bij

Luitingh Sijthoff
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Suzanne Peters is
hele dagen met
tekst bezig, zowel
als auteur en als
copywriter.

Suzanne (1985) werd geboren in
Roermond. Nu is ze een tekst-
schrijver in Zutphen, die in heel
Nederland inzetbaar is. 
Ieder jaar verslindt ze tientallen
boeken. Daarnaast blijft ze zichzelf
graag uitdagen en vindt ze het heer-
lijk om nieuwe dingen te leren. Met
haar hond Charlie gaat ze regelmatig
flinke stukken wandelen om inspira-
tie op te doen voor haar schrijfwerk.
 
Haar romans Min of Meer en
Gebroken Glas kregen een
Wildcard-nominatie voor het beste
Nederlandse romantische boek.

SUZANNE
PETERS
VAN SLAG
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300 pagina's | 14,0 x 21,6 cm

paperback

NUR 343

ISBN 978-94-92585-54-7

verkoopprijs € 16,95

verschijnt 21 september 2020

 

'Adem in... boek uit. Een
verhaal om in weg te duiken
en niet meer weg te leggen.'
Maresa Jacobse, auteur bij

Kluitman

Marketing:
 

* advertentie in de
Boekenkrant

* blogtour op ca. 25
boekenblogs

* aandacht tijdens (online)
evenementen

 
 



TOT ONZE WEGEN SCHEIDEN -
EMMA ANNA

OVER HET BOEK

TOT ONZE WEGEN SCHEIDEN

DUTCH  VENTURE  PUBLISHING  -  YOUNG  ADULT

300 pagina's | 14 x 21,6 cm
paperback
NUR 343
ISBN 978-94-92585-59-2
verkoopprijs € 16,95
verschijnt op 21 september 2020
advertentie in de Boekenkrant en recensies
op circa 25 YA-blogs
 

 

'Ik was vanaf het begin
geboeid en kon goed

meeleven met Ada. De
verhaallijn en plot lopen

mooi door.'
YA-auteur Mara Li 

OVER DE AUTEUR
Emma Anna is een pseudoniem. Ze wist eigenlijk
nooit precies wat ze met haar leven wilde doen,
maar ze merkte dat ze na het stichten van een
gezin een uitlaatklep nodig had, en dat werd
schrijven. Het leukste aan schrijven blijft voor haar
de erkenning en waardering van lezers.

Ada woont al haar hele leven in het strenggelovi-
ge dorpje Breesden. Wanneer ze een paar weken
voor haar huwelijk in Roosendaal moet zijn, ont-
moet ze daar de jongere Belen. Ze krijgt een
baantje als serveerster aangeboden en hoewel ze
weet dat haar ouders het nooit zouden
goedkeuren, zegt ze ja.
 
Ada probeert krampachtig haar twee verschillen-
de levens gescheiden te houden tot de grote dag.
Vanaf dan zal ze de rol van plichtsgetrouwe
echtgenote moeten spelen. Maar naarmate die
dag dichterbij komt, trekt ze meer en meer naar
Belen toe.
 

Wat als je gevangen zit in je eigen leven?



dutchventurepublishing

dutchventurepublishing

YA, JEUGD, NEW ADULT
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een selectie van onze eerdere titels



Rooseveltlaan 722

3526 BJ Utrecht

info@dutchventurepublishing.nl

06-455 306 06

 

 

 

 

 

 

 

 

Huub van Aalst Bookservice

huubvanaalstbookservice@gmail.com

06 – 171 257 83

 

 

 

 

Vertegenwoordiging in Nederland

 

 

 

 

 

Dutch Venture Publishing
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