Genomineerde titels
Adempauze - Martin Scherstra
Reis mee naar Schiermonnikoog in Adempauze van Martin Scherstra. Op de boot ontmoet je
Sterre, een redacteur en blogger van het vasteland, en Erik, auteur van een misdaadroman en een
plaatselijke beroemdheid. Sterre heeft niet in de gaten wie ze tegenover zich heeft en kraakt waar
hij bij is zijn thriller in geuren en kleuren af. Sterre en Erik hebben nog geen idee dat ze elkaar
vaker zullen tegenkomen zodra ze voet op Schiermonnikoog zetten. Sterker nog, ze zullen elkaar
hard nodig hebben. Martin Scherstra's Adempauze is een echte pageturner vol kleurrijke
personages en spannende verhaallijnen.
Informatie:
Uitgever Z&K
September 2016
ISBN 9789401907194
——Crash - Ellen Lina
‘(...) Het vliegtuig van de Italiaanse maatschappij Italiana crashte op 28 juli dit jaar bij het Italiaanse
berg na een defect in het hydraulische systeem. Een noodlanding werd ingezet, maar deze verliep
uiterst tragisch. Bij de crash kwamen 143 mensen om het leven, waaronder de voltallige
bemanning en vier Nederlanders: twee vrouwen, een man en een baby. Veertien mensen
overleefden de ramp, onder hen bevonden zich twee Nederlanders.’
Ontmoet Anna Kranenburg. Eenendertig jaar, eigenaresse van een kookwinkel en overlevende van
de ramp met IT 642. Naast haar zat Jesse Wilgers, drieëndertig jaar en werkzaam op Wall Street,
New York. Hij is de tweede Nederlandse overlevende.
Nadat Anna is aangeschoven bij De Avondshow, om naar aanleiding van een nieuwe vliegramp
geïnterviewd te worden over de crash die zij overleefde, gebeurt het onmogelijke. Haar verhaal
komt terecht bij Ruben Partier, die er vervolgens voor zorgt dat de levens van Anna, haar man
Daan en van Jesse, nooit meer hetzelfde zullen zijn. Ruben krijgt het voor elkaar om geheim na
geheim te ontrafelen. Wat heeft hij met de crash te maken? Wat hebben Anna en Jesse met elkaar
te maken? Wat gebeurde er aan boord van IT 642, voordat het toestel neerstortte?
Wees gewaarschuwd ... Brace for impact.
Informatie:
Uitgever Ellessy
Oktober 2016
ISBN 978-90-8660-321-3
———
Een zomer in Frankrijk - Eva de Wit
Een zomer in Frankrijk is een heerlijke feelgoodroman die zich afspeelt in een chateau in... juist:
Frankrijk! Het zonnige zuiden trekt de vriendinnen Jet, Kiki en Anne wel aan. Maar ook in Frankrijk
moet hard gewerkt worden, zelfs in de zomer. Het ogenschijnlijk idyllische chateau blijkt flink
vervallen en de administratie is een janboel. Gelukkig zijn er lieve mensen die het leven de Franse
charme geven waar de vriendinnen naar op zoek waren. Eva de Wit zou Eva de Wit niet zijn als ze
daar niet voor zorgde! Een zomer in Frankrijk is een warm feelgoodbad van de auteur van Een
huis in Frankrijk. Irrésistible!
Informatie:
Uitgever Z&K
juni 2016
ISBN 9789401907033

——
Het huis aan de overkant - José Vriens
Cat is stomverbaasd als het oude huis tegenover dat van haar plotseling met de grond gelijk
wordt gemaakt, vlak nadat het is gekocht door de rijke Paul van Andel. Was dat pand geen
monument? Ze vertrouwt die Paul niet, ook al omdat hij niet bepaald vriendelijk doet. Maar Paul
laat een nieuw huis bouwen en hoe langer ze tegenover elkaar wonen, hoe meer ze tegenover
elkaar ontdooien.
Informatie:
Uitgever Z&K
Maart 2017
ISBN 9789401909747
——Na die nacht - Kirstin Rozema
Wat gebeurde er in de nacht van de 14e april, drie jaar geleden? Was het een kater na dat leuke
feestje, waar ze veel te veel gedronken had? Of was het iets anders? Melanie Kuperes, partner
van Douwe Boenders en moeder van kleuter Carolien, weet het niet. Ze weet alleen dat haar leven
na die nacht totaal anders is geworden. Ze is vanaf dat moment humeurig, heeft een heel kort
lontje en heeft nergens meer zin in. Vooral Douwe moet het ontgelden.
Lucy Veenhuizen, de vaste oppas van Carolien, wordt verliefd tijdens de buurtbarbecue. Als snel
krijgt ze een relatie met Paul Brama. Hij is stapel verliefd op haar. Maar of dat ook wederzijds is?
Melanie draait door tijdens een woede-aanval. Haar daad heeft grote gevolgen voor de mensen
om Douwe en haar heen. Er worden valse beschuldigingen geuit en al gauw worden bepaalde
mensen scheef aangekeken. Melanie doet net of ze nergens van weet. Tot ze haar volgende
woede-uitbarsting krijgt.
Douwe merkt plotseling wie zijn vrienden zijn en wie hem liever ver uit de buurt wil hebben. Uit
onverwachte hoek komt dan alsnog een oplossing voor zijn grote probleem.
Informatie:
Uitgever Ellessy
voorjaar 2017
ISBN 978-90-8660-335-0

