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ER WAS EENS (HET HART
VAN EEN SCHURK)
DIVERSE AUTEURS
Een mooi geïllustreerde bundel met vijf
sprookjeshervertellingen
Er was eens… een grote groep helden.
Maar hoe zit het met de slechteriken?
Laat je meevoeren naar werelden waar
de doden herrijzen, Doornroosje
duisterder is dan je denkt, internettrollen de mensen het leven zuur
maken, het peperkoekhuisje een
andere betekenis krijgt en de zeeheks
ook een hart heeft.
Sandra J. Paul (De duistere school),
Suzanne Peters (Van slag), Miranda

Peters (Gaiatrilogie), Marijke F. Jansen
(Kort en gelukkig) en Cathinca van
Sprundel (De vrouwe van Myrdin)
geven elk hun eigen twist aan een
verhaal dat je dacht te kennen maar nu
kunt herontdekken.
Vijf sprookjes, vijf schurken, vijf keer het
verhaal achter de persoon die er niet zo
goed vanaf komt.

verhalen van eigen
bodem
sprookjeshervertelling
sprookjes zijn trendy!
auteurs zijn al bekend
van andere YA-romans

'De auteur heeft
een bijzonder
mooie schrijfstijl.'
Jonge Jury
debuutwinnaar
Hilda Spruit over
Cathinca van
Sprundel
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Met bijdragen
van YA-auteurs
Sandra J. Paul,
Miranda Peters,
Marijke F. Jansen, Cathinca
van Sprundel
en feelgoodauteur Suzanne
Peters

In 2019 had auteur, redacteur en
uitgever Jen Minkman het idee om
een bundel uit te geven met
sprookjeshervertellingen in diverse
genres. Daar kwam Er was eens uit
voort. En nu is het vervolg over de
schurken in bekende sprookjes een
feit!
De vijf auteurs die aan deze bundel
hebben meegewerkt hebben ieder
hun eigen draai aan een bekend
sprookje gegeven.
De illustraties bij elk verhaal zijn
verzorgd door Eóin de Zwaan, de
man van auteur Marijke F. Jansen.

'Ik ben volledig in de ban
geraakt van de magische
pennen van de verschillende
auteurs van eigen bodem!'
Ivette met een I, over de
eerste Er was eens

DIVERSE
AUTEURS

ER WAS E EN S
300 pagina's | 14 x 21,6 cm
paperback
NUR 285
ISBN 978-94-92585-67-7
verkoopprijs € 16,95
verschijnt 15 april 2021

Marketing:
advertentie in de
Boekenkrant
blogtour op ca. 25
boekenblogs
boekenleggers voor de
boekhandel beschikbaar
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FEELGOOD

NEGENTIG SECONDEN
VANNESSA THUYNS
Een boek met een heerlijke 'ontdek-jezelf' thematiek en
een flinke dosis romantiek
Een vrouw heeft niet langer dan negentig seconden nodig om haar date te
beoordelen. Na anderhalve minuut
weet ze al of die persoon een blijvertje
is. (Brits onderzoek, 2012)
Yara leeft voor cijfers, formules en haar
succesvolle accountancybedrijf, dus
wanneer ze na een grote fout wordt
gedwongen een time-out te nemen,
komt dat keihard aan. In alle paniek
bedenkt ze een list: in plaats van te
vertrekken naar een verre vakantiebestemming rijdt ze met haar laptop en
een koffer vol dossiers naar de Veluwe.

Hiermee doet ze immers haar moeder
een gunst en kan ze in alle rust stiekem
blijven werken om haar fout te herstellen. In haar ogen is dit een absolute
win-winsituatie.
Eenmaal daar zorgen veeleisende
klanten, een betweterige huisgenoot,
een koppige hond en een flirtgrage
bruidegom voor de nodige stress en
afleiding. Verliefd worden is al helemaal geen optie. Maar dan komt Yara
erachter dat er toch een waarheid zit in
die “negentig seconden”-formule…

* roman van eigen bodem
* heerlijke feelgood in de
stijl van Sophie Kinsella
* de auteur werd in 2016
bekend van haar optredens in The Voice of
Holland

'Vannessa heeft het
weer voor elkaar!
Ik kon niet stoppen
met lezen.' Tamara
Haagmans,
feelgoodauteur bij
LS
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Vannessa
Thuyns schrijft
feelgood en is
naast auteur ook
zangeres (o.a.
bekend van The
Voice of Holland)
en docente.

Sinds 1998 speelt Vannessa in het
theater (o.a. Hair , Oliver, The 70s
unplugged, For the Good
Times en Carpenstars). Tevens
verzorgde ze de backing vocals bij
diverse artiesten.
Ze was finaliste 2015 bij de schrijfwedstijd van Chicklit.nl en vertaalde
werk van inspirator/schrijver Derk
Sivers. Ook schreef ze verhalen voor
de Hebban Feelgood website.
Tegenwoordig geeft ze nog steeds
les aan kinderen die uit het buitenland komen en schrijft blogs voor de
opvoedwebsite Groot & Klein.

'Interessante plotwendingen,
scherpe dialogen en veel
vaart!'
Maria Genova (bestsellerauteur) over Vannessa's
debuut Knetterverliefd

VANNESSA
THUYNS
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NEGENTIG SECONDEN
280 pagina's | 14 x 21,6 cm
paperback
NUR 343
ISBN 978-94-92585-65-3
verkoopprijs € 16,95
verschijnt 15 februari 2021

Marketing:
* advertentie in de
Boekenkrant
* blogtour op ca. 25
boekenblogs
* aandacht tijdens online
evenementen

VOORBESTEMD - SHELENA SHORTS
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.
OVER HET BOEK

Sophie heeft haar negentiende verjaardag en een
moordaanslag overleefd, maar of ze de twintig zal
gaan halen is nog maar de vraag. Wes is ervan
overtuigd dat ze het tij kunnen keren als ze kijken
naar hun herinneringen uit een vorig leven, maar
hoe krijgt hij Sophie zover dat ze zich alles weer
voor de geest kan halen?
De dromen van Sophie lijken de sleutel te bevatten, maar geen van beiden is voorbereid op wat
hen te wachten staat...

Voorbestemd is het vierde en laatste deel in de
Momentumserie.
VOORBESTEMD
300 pagina's | 14 x 21,6 cm
paperback
NUR 285
ISBN 978-94-92585-68-4
verkoopprijs € 17,95
verschijnt op 15 februari 2021
advertentie in de Boekenkrant en recensies
op circa 25 YA-blogs

'Een boek met een mooi
verhaal, spanning, en niet
te veel poespas.
Mysterieus, doeltreffend,
simpel maar toch
gedetailleerd.'
Kelly van Bright Blue
Books over boek 1 in de
serie
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LIEFDE ZONDER OORDEEL - ANNE MAY
OVER DE AUTEUR

Anne May houdt van mooie mensen met een
randje. Mensen met een verhaal, een backpack
vol met verleden en een wens om gezien te
worden. Ze probeert in haar boeken de liefde net
even een andere draai te geven, zodat het kruipt
waar het gaan moet.
OVER HET BOEK

Miriam gaat na een traumatische ervaring aan de
slag als vrijwilliger op de dagopvang in een
verzorgingstehuis. Daar ontmoet ze een wel heel
bijzondere patiënt.
Gideon Asher is vijfentwintig, heeft een ernstig
ongeluk gehad en is niet in staat om te praten
of te bewegen. Toch lukt het Miriam om stukje bij
beetje tot hem door te dringen en met hem te
communiceren. Tot ze op zijn geheim stuit. Maar
mag ze hem wel veroordelen om wat hij heeft
gedaan?

LIEFDE ZONDER OORDEEL
150 pagina's | 14 x 21,6 cm
paperback
NUR 343
ISBN 978-94-92585-66-0
verkoopprijs € 12,50
verschijnt op 15 januari 2021
advertentie in de Boekenkrant en recensies
op circa 25 YA-blogs

'Ik had graag meer
gelezen. Een geslaagd
kort verhaal en voor mij
een geweldige
kennismaking met Anne
May.'
Diana Mom op Hebban
DUTCH VENTURE PUBLISHING - ROMANTIEK
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