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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

PHOBOS 4
VICTOR DIXEN
Het slotdeel van de populaire Phobos-serie voor
young adults

laatste deel van de

Phobos-serie toch nog

in het Nederlands

verkrijgbaar   

prijswinnend Franse

auteur

Lancering van de onlinekanalen van de

pioniers in

3 seconden...

2 seconden…
1 seconde…

Ze hebben moeite om hun weg opnieuw

te vinden.

Ze zijn de laatste overlevenden van het

Genesisprogramma. Nadat ze een

woestijn vol eenzaamheid doorkruisten

worden ze nu overspoeld door een

wervelvind aan media-aandacht.

Zij heeft moeite om op adem te komen.

In de ban van vragen zonder antwoord

weigert Léonor elke vorm van lof en

negeert ze alle camera’s. Is het gevaar

op de blauwe planeet echt voorgoed

geweken? Zijn de geheimen die hen

achtervolgden op de rode planeet echt

voorgoed begraven? En wat als alles nu

eens opnieuw veranderde in het hele

zonnestelsel?

Zelfs al doet hun angst hen balanceren

op het randje van verstikking, het blijft

te vroeg om opnieuw adem te halen. D U T C H  V E N T U R E  P U B L I S H I N G  

'Een boek met een
goed plot en

geweldige
character building!'

Kelly van Bright
Blue Books over

Phobos



ZOMER 2021DUTCH  VENTURE  PUBLISHING

Victors eerste se-
rie won de meest
prestigieuze
science-fiction en
fantasy-award
in Frankrijk, de
Grand Prix de
l’Imaginaire in
2010 én 2014.

Victor Dixen is buiten Frankrijk het
meest bekend door zijn Phobos-
serie, die in het Engels, Pools en
Nederlands is vertaald. Hij heeft een
Deense vader en een Franse
moeder. 

Met zijn ouders en zus heeft hij op
jonge leeftijd heel Europa door
gereisd. Hij heeft gewoond in
Denver, Dublin en Singapore.
Momenteel woont hij in New York,
waar hij werkt aan zijn volgende
serie over vampiers en het hof van
de Franse zonnekoning. 

VICTOR
DIXEN
PHOBOS 4
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480 pagina's | 13,5 x 21,5 cm

paperback

NUR 285

ISBN 978-94-92585-74-5

verkoopprijs € 19,99

verschijnt 5 juli 2021

'This thrilling space odyssey
will keep you turning pages

late into the night' 
C. J. Daugherty,

bestsellerauteur van NIGHT
SCHOOL

advertentie in de
Boekenkrant

blogtour op ca. 25
boekenblogs

boekenleggers voor de
boekhandel beschikbaar

Marketing:
 

 
 



YOUNG ADULT

SAHANA
RUBY COENE
Wat als heel Europa na een ramp ondergronds is
gaan leven..?

dystopian YA van eigen

bodem  

debuut van een auteur

die ook kinderboeken

schrijft

diverse karakters

Zeven Grote Huizen herrezen onder

de ruïnes van de vroegere

wereldsteden. 

Zeven Grote Families beloofden de

vrede voorgoed te bewaren. 

De zestienjarige Nyah ziet de zon

slechts twee keer per jaar. De rest van

de tijd verblijft ze onder de grond. Hier

werkt ze voor een van de Grote Families

in ruil voor bescherming tegen de stra-

ling die de Laatste Oorlog veroorzaakt

heeft. Dan ziet Nyah tijdens haar werk

gruwelijke beelden van de buiten-

wereld: het zijn de bebloede velden die

ze al jaren in haar dromen ziet. Voordat

ze de kans krijgt te achterhalen hoe die

verboden beelden in haar dromen te-

recht zijn gekomen, wordt ze verkocht

aan de erfgenaam van de meest beruch-

te Grote Familie. Nu ze een gevangene

is van deze grillige jongen, zal ze nooit

meer kans zien de waarheid over haar

dromen te achterhalen… tenzij ze

vlucht.

Om echt vrij te zijn moet ze de laatste

restjes van haar veiligheid opgeven.

Pas als ze weet waar ze voor vecht, zal

ze kunnen winnen. 

 

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

'Een boek met veel
emotionele lading,

knap werk!'
Rianne Werring,

redacteur & auteur
van De Toverfluit



ZOMER 2021DUTCH  VENTURE  PUBLISHING

Als moeder van
twee kinderen
weet Ruby Coene
als geen ander hoe
leuk het is om te
lezen! Dit combi-
neert ze goed met
haar liefde voor
schrijven.

Wat als..? Dit is altijd een mooi
uitgangspunt voor een dystopisch
verhaal. Ruby Coene heeft zich
ondergedompeld in een wereld
vol angst, een mensheid die
probeert te overleven en leiders
die helaas misbruik maken van de
onderste laag van de samenleving.

Hoewel Ruby het ook heerlijk
vindt om kinderboeken te
schrijven waarin weinig
gruwelijks gebeurt, kan ze in haar
YA-boeken de  duistere kant van
de mens aan bod laten komen en
dit doet ze met veel talent.

RUBY
COENE
SAHANA
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300 pagina's | 14 x 21,6 cm

paperback

NUR 285

ISBN 978-94-92585-77-6

verkoopprijs € 18,95

verschijnt 15 juni 2021

'Dit verhaal zou zomaar echt
kunnen gebeuren, wat het
extra indringend maakt.'

 
Jen Minkman, YA-auteur van

Koning van het Sintelwoud

advertentie in de
Boekenkrant

blogtour op ca. 20
boekenblogs

boekenleggers voor de
boekhandel beschikbaar

Marketing:
 

 
 



YOUNG ADULT

HET MUSEUM VAN
GEVONDEN VOORWERPEN
EMMA ZEGERS
een #ownvoices verhaal over autisme en verliefdheid

YA contemporary over

autisme

Emma Zegers is een

#ownvoices auteur

aangrijpend verhaal

Diede heeft het syndroom van

Asperger, een rijbewijs dat ze niet

gebruikt en kleptomane neigingen.

Thuis gaat de meeste aandacht naar

haar eveneens autistische broertje,

waardoor het meestal niet zo gezellig

is. Stiekem kan ze dan ook niet

wachten tot de zomervakantie weer

voorbij is.

Robin heeft bij zijn verhuizing niet meer

meegenomen dan de kleding die hij

aanhad en een tas vol studieboeken. De

relatie met zijn familie is door de reden 

van de verhuizing flink onder druk

komen te staan. Het liefste zou hij

gewoon alles vergeten.

Zullen ze bij elkaar iets vinden wat ze

zelf niet hebben?

'Een rauw, oprecht en intiem verhaal dat
zoveel groter en belangrijker is dan het
papier waarop het gedrukt is.' 
Rima Orie, YA-auteur van De
Zwendelprins

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

'Wat een lief
verhaal! Fijne

schrijfstijl,
waardoor je er vlot

doorheen leest.'
Marijke Vos,

feelgoodauteur bij
Harper Collins



ZOMER 2021DUTCH  VENTURE  PUBLISHING

'Ik ben zelf heel
erg blij met dit
boek en kan niet
wachten tot de
hele wereld het
kan lezen. Dit is
een verhaal dat
ontzettend belang-
rijk voor me is.' 

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. Dit jaar verschijnt
haar eerste YA-roman bij Dutch
Venture Publishing, hetgeen een
heel persoonlijk verhaal is
geworden. EMMA

ZEGERS
HET MUSEUM VAN
GEVONDEN
VOORWERPEN
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250 pagina's | 14 x 21,6 cm

paperback

NUR 285

ISBN 978-94-92585-76-9

verkoopprijs € 18,50

verschijnt 14 mei 2021

'Ik heb dit boek met plezier
gelezen! De thema's 

 wisselen elkaar in prettig
tempo af.'

YA-auteur Mara Li over
Emma's debuutroman

 

advertentie in de
Boekenkrant

blogtour op ca. 20
boekenblogs

boekenleggers voor de
boekhandel beschikbaar

Marketing:
 

 
 



FEELGOOD

ZWARTE KOFFIE,
MACCHIATO & TAKKENTHEE
JACODINE VAN DE VELDE
een heerlijk romantisch verhaal over liefde na een scheiding

feelgoodverhaal van

eigen bodem 

Jacodine schrijft ook

YA bij uitgeverij Clavis

perfect voor de zomer

Sara heeft een prima leven met haar

man Stef en twee dochtertjes Jenna en

Liv. Sinds kort heeft ze ook nog eens

een leuk baantje in de Bagels & Beans

van haar beste vriendin Marit. Kortom,

het leven lacht haar toe. 

Maar toch bekruipt haar soms een

onbestemd gevoel. Steeds vaker maakt

Stef opmerkingen waardoor ze zich

onzeker gaat voelen. Ze probeert hem

zoveel mogelijk tegemoet te komen, tot

haar duidelijk wordt dat zij de enige is

die bereid is te vechten voor hun

huwelijk.  

Sara belandt in een rollercoaster aan

emoties. Haar wereld staat volledig op

z’n kop… net als haar woonkamer,

wanneer op een ochtend blijkt dat

Sinterklaas niet alleen voor haar

dochters is langs geweest en ze op een

wel heel ludieke manier op een

blinddate wordt gevraagd. 

Is dit het werk van Stef? Of van die sexy

Macchiato-man die duidelijk een oogje

op haar heeft?

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

'Heerlijke feelgood,
met levensechte

personages!'
Marijke Vos,

feelgoodauteur bij
Harper Collins



ZOMER 2021DUTCH  VENTURE  PUBLISHING

Jacodine van de
Velde (1974) is al
van jongs af aan
gek op lezen, de
laatste jaren vooral
van boeken in het
genre Young Adult
en New Adult. 

In 2018 ging er een grote wens in
vervulling toen ze haar eerste
opdracht kreeg om een boek te
mogen vertalen. Al snel kreeg
Jacodine ook het schrijven te
pakken en had ze een verhaal in
haar hoofd, geïnspireerd op het
onbegrip waar veel jongeren met
een eetstoornis mee worden
geconfronteerd. In juli 2020
verscheen haar debuut Wat je
zegt zie je zelf bij uitgeverij Clavis
en nu debuteert ze bij Dutch
Venture Publishing met haar
eerste boek voor volwassenen,
een feelgood die lezers van het
genre absoluut zal aanspreken. JACODINE

VAN DE VELDE
ZWARTE KOFFIE,
MACCHIATO &
TAKKENTHEE
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280 pagina's | 14 x 21,6 cm

paperback

NUR 343

ISBN 978-94-92585-80-6

verkoopprijs € 17,95

verschijnt 8 juni 2021

'Een fijn verhaal dat laat
zien dat er ook na een

scheiding nog steeds volop
romantiek kan zijn!'

feelgoodauteur Lizzie van
den Ham

 

advertentie in de
Boekenkrant

blogtour op ca. 20
boekenblogs

boekenleggers voor de
boekhandel beschikbaar

Marketing:
 

 
 

https://www.jacodinevandevelde.com/wat-je-zegt-zie-je-zelf/


ALLEEN MET JOU - ANGELA BRITNELL

OVER HET BOEK

ALLEEN MET JOU

CHOC  LIT  NL  -  ROMANTIEK

150 pagina's | 13,5 x 21,5 cm
paperback
NUR 343
ISBN 978-94-92585-79-0
verkoopprijs € 12,50
verschijnt op 15 mei 2021
onderdeel van ons Choc Lit NL imprint
advertentie in de Boekenkrant en recensies
op circa 10 blogs

'A great way to escape on
holiday from the comfort
of your own home, with

the loveliest characters!' 
 

Kaz's Book Blog
 

OVER DE AUTEUR
Angela Britnell werd geboren in een klein dorpje
in het zuidwesten van Engeland.  Met haar man,
die bij de NAVO werkte, reisde ze de hele wereld
af. In 2001 schreef Angela zich in een opwelling in
voor een cursus creatief schrijven. Sindsdien
schrijft ze romans.

Sarah is lerares in Cornwall. Als ze op busreis
door Europa gaat, ontmoet ze al snel Matt. Sarah
baalt er nog steeds van dat haar ex haar
bedrogen heeft en bedenkt een plan om hem
jaloers te maken: zij en Matt doen de hele
vakantie alsof ze een stelletje zijn en plaatsen
allerlei verliefde foto’s op Facebook.
Terwijl Sarah en Matt de mooiste plekken van
Europa bezoeken en net doen alsof ze hevig
verliefd op elkaar zijn, begint Sarah zich echter af
te vragen of “doen alsof” nog wel genoeg voor
haar is...



THUIS IN HET KUNSTCAFÉ - SUE MCDONAGH

OVER HET BOEK

THUIS IN HET KUNSCAFÉ

CHOC  LIT  NL  -  ROMANTIEK

350 pagina's | 13,5 x 21,5 cm
paperback
NUR 343
ISBN 978-94-92585-78-3
verkoopprijs € 17,95
verschijnt op 15 mei 2021
onderdeel van ons Choc Lit NL imprint
advertentie in de Boekenkrant en recensies
op circa 15 blogs

'Indulge yourself and
enjoy the falling in love
adventure of two very

likable people who
deserve happiness!'
Marsha for Keepers

Bookshelf, Amazon Vine
Voice

OVER DE AUTEUR
Sue McDonagh gaf haar baan op bij de politie in
Essex toen bij haar op 24-jarige leeftijd kanker
werd vastgesteld. Na een succesvol herstel
verhuisde ze naar Wales. In 2009 leerde ze
motorrijden en nu runt ze Curvy Riders, een
motorclub voor vrouwen, en schrijft ze boeken
over stoere vrouwen.

Wat een perfecte, romantische vakantie had
moeten worden, eindigt in een drama voor Flora.
Uit wraak steelt ze de motor van haar vriendje en
vlucht naar de kust van Wales voor een
welverdiende vakantie voor één. Als er een
badmeester uit Australië in haar leven opduikt en
haar hulp biedt als ze die het meest nodig heeft,
heeft ze niet langer het gevoel dat ze enkel in
Wales op vakantie is. Kan ze de plek waar ze
naartoe is gevlucht ooit een thuis noemen?



Rooseveltlaan 722

3526 BJ Utrecht

info@dutchventurepublishing.nl

06-455 306 06

 

 

 

 

 

 

 

 

Huub van Aalst Bookservice

huubvanaalstbookservice@gmail.com

06 – 171 257 83
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