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SUPERHELDEN ZIJN NOG NOOIT ZO COOL
GEWEEST

SUPERNERD
EMMY VAN RUIJVEN
een spannend en komisch verhaal van eigen bodem
met toffe illustraties van de auteur zelf
Julian kijkt Rosie met een frons aan. Dan
zucht hij diep.
‘Neem haar mee. Het is te gevaarlijk hier
te blijven, want ze kunnen terugkomen.’
‘Ho ho ho!’ roep ik, een stapje achteruit
zettend. ‘Ik ga nergens heen voordat
jullie vertellen wíé er terug kan komen en
hóé het komt dat mijn vriendin eruit
zag alsof ze overgenomen was door een
schaduwmonster!’
Een tel is het volledig stil. Tot Rosie me
aankijkt en zegt: ‘Stephanie, je vriendin is
bezeten door een demon.’
Wacht. Wát?!
Als een vis op het droge open en sluit ik
mijn mond. Er komt geen geluid uit.

Steph doet niets liever dan tekenen,
Dungeons & Dragons spelen met haar
vrienden en fantaseren hoe het is om
een superheld te zijn. Als ze tijdens een
spelletjesavond opeens worden aangevallen, is het een mysterieuze jongen in
een superheldenpak die hen er ongedeerd uit weet te halen. Bestaan
superhelden dan echt?
Al snel raakt Steph verwikkeld in een
strijd tegen een demonisch leger met
de ambitie ieder mens over te nemen,
een groep superhelden die haar wil
rekruteren en een groeiende stapel
huiswerk...

superheldenverhaal
Bekende blogger Emmy
(van Zon en Maan)
debuteert met dit boek
vol spanning, fantasy en
humor

'Als je van Sailor
Moon houdt, zul je
ook van dit boek
houden!' USA
bestsellerauteur
Jen Minkman
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Emmy leest
ontzettend veel en
snel en van elk
boek dat ze leest
schrijft ze een
recensie.

In 2013 studeerde Emmy af
als illustrator aan de AKV St. Joost te
”s-Hertogenbosch en in 2015
als docent beeldende vorming aan de
FHK te Tilburg. Ze woont met haar
man, dochtertje en twee katten in de
hoofdstad van Brabant.
SUCCES ALS ILLUSTRATOR
Emmy heeft diverse YA-boeken
geillustreerd, waaronder Piper Perish,
Lobsters en de kerstbundel
Wonderland. Voor haar debuut
Supernerd maakte ze natuurlijk ook
haar eigen illustraties en tekening voor
op de kaft.

'Ik vond dit een erg
spannend en grappig
boek!'
Chinouk Thijssen,
YA-auteur bij Clavis

EMMY VAN
RUIJVEN
SUPERNERD
264 pagina's | 14,8 x 21,0 cm
paperback
NUR 285 | vanaf 15 jaar
ISBN 978-94-92585-51-6
verkoopprijs € 16,95
verschijnt 8 juni 2020

Marketing:
* blogtour op ca. 25 YA
boekenblogs
*advertentie en leesfragment
in de Boekenkrant
* online boekenevents
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FEELGOOD

VAKANTIEVLINDERS
VANNESSA THUYNS
Een boek met drie heerlijke vakantieverhalen om het
ultieme romantische vakantiegevoel op te roepen
In deze feelgoodroman vind je maar
liefst drie romantische verhalen over
moderne vrouwen, vriendschappen en
liefdes die je meteen in de vakantiestemming brengen. Van de hand van
Vannessa Thuyns, die vorig jaar debuteerde met de vrolijke roman
Knetterverliefd.
Lisa durft de ‘zeilreis voor vrijgezelle
dertigers’ niet af te zeggen. Het was
immers een gul cadeau van haar familie.
Eenmaal op het schip op weg naar
Vlieland probeert ze met man en macht
alle single mannen te ontwijken. Kan ze
dat een week lang volhouden?

Josefien hoopt in het mooie Napels te
kunnen ontspannen, maar haar beste
vriendin blijkt haar uitgenodigd te hebben voor een compleet andere reden.
Josefien probeert zich staande te houden, dus verliefd worden op de sexy
hoteleigenaar is absoluut geen optie...
Simone is na een traumatische ervaring
nooit meer in de buurt van de skipiste
geweest. Omdat haar vriendinnen zo
aandringen, besluit ze de wintersport
nog één kans te geven. Zo slecht treft
ze het niet in Tirol met een aantrekkelijke skileraar, maar dan slaat het noodlot toe...

* 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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VAKANTIEVLINDERS
280 pagina's | 14 x 21,6 cm
paperback
NUR 343
ISBN 978-94-92585-53-0
verkoopprijs € 16,95
verschijnt 8 juni 2020

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

VERSPLINTERD VERTROUWEN
EMMA ZEGERS

Emma Zegers is het pseudoniem van tekstredactrice Femke Hendriks. In 1991 werd zij geboren in
Limburg, waar ze nu nog steeds woont. In
2003 ontdekte ze Idols, TMF en het Songfestival,
waardoor muziek niet meer weg te denken was uit
haar leven. Toen begon zij ook met het schrijven
van haar eerste verhaal. De combinatie van deze
twee passies heeft haar gevormd tot wie ze nu is.
Ook houdt ze veel van eten. Al deze elementen
zijn terug te vinden in haar debuutroman
‘Versplinterd verlangen’.

'Een heerlijke
rocksterrenromance
met diepgang en
sensualiteit.'
New adult en
feelgoodauteur Lizzie
van den Ham

VERSPLINTERD VERTROUWEN
290 pagina's | 14 x 21,6 cm
paperback
NUR 343
ISBN 978-94-92585-50-9
verkoopprijs € 16,95
verschijnt op 8 juni 2020
boekenleggers voor de boekhandel
beschikbaar

'Ik heb dit boek met
plezier gelezen! Het
liefdesverhaal, de
persoonlijke dilemma’s en
Linde’s familiedrama
wisselen elkaar in prettig
tempo af, waardoor het
verhaal niet stil
komt te staan.'
YA-auteur Mara Li
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JONG GEHEKST IS OUD GEDAAN
COLLEEN CROSS

Colleen is een Canadese auteur die al jaren in
Vancouver woont. Toen zij besloot in het genre
'witch cozy mystery' te gaan schrijven, een soort
paranormale detective die in de VS en Canada
immens populair is, koos zij een (verzonnen)
stadje in een gebied niet al te ver van haar
vandaan. Hierdoor komt de omgeving in 'De
heksen van Westwick' echt tot leven. Het genre
laat zich het best omschrijven als een kruising
tussen de oude tv-series 'Charmed' en 'Murder,
She Wrote'.

'Keeps you guessing
even though you
honestly believe she
has to be innocent.
Great twists and turns
through a charming
setting with quirky
characters.'
Amazon reviewer

JONG GEHEKST IS OUD GEDAAN
290 pagina's | 14 x 21,6 cm
paperback
NUR 343
ISBN 978-94-63980-85-2
verkoopprijs € 17,95
verschijnt op 14 april 2020
advertentie in de Boekenkrant

'The witchcraft of this
story has a very
Bewitched style to it,
especially with crazy
relatives popping in and
causing mischief all the
time.'
Audiobook Romance
Reviews, via Goodreads
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