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Lineke Breukel (1961) schreef meerdere literaire thrillers, 
waaronder twee succesvolle trilogieën (zie pag. 4 en 5). 
Daarnaast publiceerde ze twee boeken over haar emigratie 
naar Zweden en Moeder is boos, een biografie van een 
incestslachtoffer. 

De fanschare van Lineke Breukel heeft er ruim een 
jaar op moeten wachten, maar haar nieuwste span-
nende thriller is binnenkort verkrijgbaar.

De jonge barones Catharina is een succesvolle fotografe. 
Onverwachts vraagt zij haar nieuwste model Jeanine 
Spaak ten huwelijk. De van oorsprong Haagse Jeanine 
trekt zonder er lang over na te denken bij Catharina in.

Bastiaan is getrouwd met de jonge archeologe Martina en 
samen hebben ze een zoon van vijf jaar, Cory genaamd.

Wat niemand weet, is dat Bastiaan en Catharina elkaar al 
een tijd kennen. Ze zijn vijf jaar geleden samen een nogal 
extreem project begonnen. Een project waarbij ze test-
objecten nodig hebben. Vrouwen… Dode vrouwen om 
precies te zijn en dat is niet moeilijk, want beiden hebben 
ze een hekel aan het ‘zwakke geslacht’.

De nieuwe thriller van Lineke Breukel is weer een 
ongekend spannende pageturner die haar vele fans weer 
ademloos op het puntje van hun stoel zal laten zweten.

KWAAD ZAAD
Lineke Breukel

• Aandacht in landelijke 
media

• Lezersacties

• Intensieve Facebook- en 
Instagramcampagne

• Boektrailer

• Eerste hoofdstuk beschik-
baar voor websites

• Speciale aandacht in de 
Batavia Publishers nieuws-
brief (10.000+ lezers)

• Promotieflyers
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‘Lineke Breukel heeft een prettige en toegankelijke schrijfstijl.
Haar boeken kenmerken zich door de subliem opgebouwde spanning.’

Vrouwenthrillers.nl

Auteur: Lineke Breukel  *  Titel: Kwaad zaad  *  Uitvoering: Paperback  *  Omvang: ca. 300 pag.
Formaat: 155x235mm  *  Prijs: € 25,00  *  ISBN: 978 94 932 4414 6  *  NUR: 305

Verschijnt: april 2023
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Hebban.nl over
auteur Lineke Breukel:

‘Een verborgen schat
in het thrillergenre!’
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Meer literaire thrillers van Lineke Breukel

Vluchtspel Deel 1
Broederschap van de jacht

isbn 978 94 618 5077 5

Vluchtspel Deel 2
Zomerstorm

isbn 978 94 618 5084 3

Vluchtspel Deel 3
Serum

isbn 978 94 618 5106 2

In de trilogie Vluchtspel wordt de studente Nicole 
uitgenodigd voor een survivaltocht in de Belgische 
Ardennen.  De tocht blijkt echter al snel een illegale 
jachtpartij waarbij zij als ultieme prooi wordt gezien. 
Nicole wordt tijdens het Vluchtspel gedwongen 
om te rennen voor haar leven en verandert door 
de gebeurtenissen van een onzeker persoon in 
een zelfredzame vrouw die moet vechten voor haar 
leven.

De trilogie Vluchtspel is een uiterst spannende 
reeks in het genre van de Hunger Games.

Prijs: € 22,50 per deel (Paperback)

IJsblauw Deel 1
Het instituut

isbn 978 94 618 5179 6

IJsblauw Deel 2
Het beest

isbn 978 94 618 5197 0

IJsbblauw Deel 3
Kloon

isbn 978 94 618 5198 7

In de trilogie IJsblauw vindt Eva-Lin zichzelf in het 
Vondelpark, ontdaan van elke herinnering. Zoekend 
naar haar eigen identiteit, komt ze terecht in een 
gewelddadige wereld waar de strijd om macht de 
boventoon voert. Met kunst- en vliegwerk weet ze 
te overleven, maar naarmate ze dieper doordringt 
in haar oorspronkelijke verleden, ontdekt ze dat 
haar nieuwe identiteit op alle fronten botst met de 
persoonlijkheid die zij denkt te zijn geweest.

Opnieuw weet Lineke Breukel haar lezers 
moeiteloos te boeien met een uniek verhaal.

Prijs: € 24,95 per deel (Paperback)

Boeman
isbn 978 94 618 5249 6

Het spel
isbn 978 94 618 5257 1

Duivelsbijbel
isbn 978 94 618 5256 4

De vierdelige thriller-serie over misdaadjournalist en schrijver Ras Mus speelt zich af op vaak bijzondere 
plekken in Zweden, België en Nederland. Kenmerkend zijn de onverwachte plotwendingen, waardoor de 
lezer met regelmaat op het verkeerde been wordt gezet.  Het karakter van de hoofdrolspeler wordt in de vier 
fascinerende boeken steeds verder uitgebouwd. Niettemin zijn de vier delen ook los van elkaar te lezen.

Prijs: € 22,50 per deel (Paperback)

De erfenis
isbn 978 94 618 5305 9
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Meer literaire thrillers van Lineke Breukel

In het laboratorium van het Natuurhistorisch Museum opent de jonge archeologe 
Sanne samen met haar kersverse collega Dex een opgegraven sarcofaag. Daarin 
vinden ze iets onverwachts, een moderne attachékoffer. In die koffer zitten enkele 
vreemde zaken die waarschijnlijk uit een museum afkomstig zijn. Ze bekijken een 
lijst van gestolen artefacten en ontdekken dat de sarcofaag ooit in Leiden uit een 
museum gestolen is. Hiermee begint een avontuur voor beide jonge mensen die 
tegen wil en dank betrokken worden bij een eeuwenoud geheim verbond.

Een spannend verhaal met historische achtergronden. In het genre van de bekende 
auteur Jeroen Windmeijer.

ISBN: 978 94 618 5240 3  Prijs: € 22,50 (Paperback)

Op een bankje aan de rand van een speelplaats ligt open en bloot een vuurwapen. 
Het is geladen en klaar voor gebruik. Het wapen wordt de IJsvogel genoemd en is 
onderdeel van een experiment dat stamt uit de Tweede Wereldoorlog, maar daarvan 
weten slechts enkelen. Wanneer de vijftienjarige Joey het wapen vindt, begint voor 
hem een bizarre strijd met de gestoorde zoon van een oorlogsmisdadiger en diens 
handlangers. Gaandeweg ontdekt Joey dat hij niet een willekeurig slachtoffer is van 
een crimineel, maar dat men doelbewuste plannen met hem heeft. Wat volgt is een 
bloedstollend gevecht om de macht van de IJsvogel.

Spannende thriller met veel actie en onverwachte plotwendingen.

ISBN: 978 94 618 5196 3  Prijs: € 19,95 (Paperback)

Hoe zou het zijn om te ontdekken dat anderen de macht hebben om onze 
tijdspaden te beïnvloeden? De jonge schrijfster Jenna Brent werkt aan een 
manuscript over een duistere organisatie in Zweden. Afgezonderd in een klein 
huisje in het bos begint ze plots last te krijgen van black-outs en vanaf dat moment 
verdwijnen of verplaatsen haar spullen zich schijnbaar willekeurig. Wanneer haar 
nieuwe vriend haar gedwongen laat opnemen, gaat ook Jenna twijfelen aan zichzelf. 
De moord op haar uitgever en de ontdekking van een chip in haar hoofd laten haar 
echter beseffen dat ze niet gek is, maar dat ze wordt gemanipuleerd.

‘Mysterieus en spannend!’ - Hebban.nl recencent Marieke Scheers

ISBN: 978 94 618 5149 9  Prijs: € 19,95 (Paperback)
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In deze polariserende maatschappij dreigen 
mensen de verbinding met zichzelf en anderen 
kwijt te raken. Dit leidt tot onvrede en minder 
gelukkig voelen. 

Goed kunnen verbinden is daarom voor iedereen een 
must. De vaardigheden die we daarvoor gebruiken 
moeten we goed verzorgen en soms even updaten. 
Leren verbinden is met dat doel geschreven. Het boek 
laat zien wat verbinden feitelijk betekent en hoe je 
de kwaliteit van je eigen leven en dat van anderen 
positief kunt beïnvloeden.

Gun jezelf en anderen een booster voor de kwaliteit 
van leven. Je zult er geen spijt van hebben.

 

Leren 
verbinden
met jezelf en anderen

Thon Schreuders

Thon Schreuders was zijn gehele loopbaan werkzaam op het 
gebied van intermenselijke communicatie. Hij werkte als 
fysiotherapeut, haptonoom en loopbaanadviseur. Ook was hij 
hoofd personeelsvoorziening in een ziekenhuis en jarenlang 
mediator en coach.

Auteur: Thon Schreuders 
Titel: Leren verbinden

Uitvoering: Paperback
Omvang:  ca. 150 pag.
Formaat: 200x200 mm

 Prijs: € 20,00
NUR: 773 

 Verschijnt: februari 2023

ISBN: 978 94 9324 415 3  
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Nina Janmaat (1985) is een getalenteerde jonge 
auteur met een voorliefde voor toekomstverhalen van 
schrijvers als George Orwell en Philip K. Dick. Naar haar 
sciencefictionboek Mechanische oase wordt reikhalzend 
uitgekeken door liefhebbers van het genre die via 
internet reeds hebben mogen ruiken aan haar boek.

Na de derde wereldoorlog in 2032 en stormvloeden 
die de aarde in 2035 onbewoonbaar maakten, leven 
in 2054 de laatste 20.000 overlevenden in het afge-
schermde oord Pyra. De leiders van dit oord vol tech-
nologie zijn de ‘weters’: wetenschappers die samen 
met de kunstmatige intelligentie Opsy zorgen voor 
orde in de samenleving.

De zevenentwintigjarige Valeri is een dochter van de 
overleden stichters van het oord. Haar leven lijkt perfect 
als ze het vergelijkt met de nare beelden uit de oude tijd 
op haar geheugenchip. Toch voelt ze zich ontevreden. 
Waarom moet ze verplicht werk uitvoeren dat de ‘bots’ 
veel beter kunnen? Enkele opstandelingen nemen 
contact met haar op. Ze vertellen dat de ‘weters’ niet te 
vertrouwen zijn en dat ‘buiten’ weer bewoonbaar is. Ook 
bewaren ze geheimen over Pyra. En over haar. Valeri 
besluit om samen met deze opstandelingen uit het oord 
te ontsnappen. Maar wat wacht hen op, als ze eenmaal 
buiten zijn?

MECHANISCHE OASE
Nina JanmaatNina Janmaat

• Presesentatie op festival 
Elfia

• Lezersacties

• Boekacties met fantasy-
websites en blogs

• Intensieve Facebook- en 
Instagramcampagne

• Eerste hoofdstuk beschik-
baar voor websites

• Q&A filmje met de auteur

• Promotieflyers

• mechanischeoase.nl
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‘Mechanische oase leest als een spannend werk van een ervaren
ScienceFiction-kenner.’

Proeflezers op internet 

Auteur: Nina Janmaat  *  Titel: Mechanische oase  *  Uitvoering: Paperback  *  Omvang: ca. 300 pag.
Formaat: 155x235mm  *  Prijs: € 25,00  *  ISBN: 978 94 9324 416 0  *  NUR: 333  

Verschijnt: maart 2023
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Andy Arnts (1970) is journalist, redacteur en uitgever. Hij 
schreef eerder de roman Richter en twee verhalenbundels, 
waaronder de bestseller Parisiennes herken je aan hun benen. 
Eind 2020 verscheen zijn autobiografische reisroman Terug 
naar de verloren tijd. 

We leven in een hectische tijd waarin de richting 
van ons bestaan meer en meer door anderen wordt 
bepaald. Velen ervaren deze ontwikkeling als on-
prettig en voelen een groeiend verlangen naar 
puurheid, rust, stilte en spirituele verdieping. 

In De stille wijzen gaat Andy Arnts dieper in op deze 
actuele behoefte aan de hand van een serie inspirerende 
ontmoetingen met Nederlandse en Belgische klooster-
zusters van diverse leeftijden en uit diverse congregaties 
en orden. Wat kunnen zij de zoekende mens vanuit 
hun kennis, ervaring en achtergrond aanreiken om een 
gelukkig en harmonieus leven te leiden?

Eerder verschenen:

 

De stille wijzen
Andy Arnts

• Voorpublicaties in kranten 
en magazine’s

• Interviews in diverse 
tijdschriften 

• Intensieve Facebook- en 
Instagramcampagne

• Actie met podcasts

• Eerste hoofdstuk beschik-
baar voor websites

• Speciale aandacht in de 
Batavia Publishers nieuws-
brief (10.000+ lezers)

• Promotieflyers
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‘De grote uitdaging is om je écht aan iets over te geven, zó intens dat je 
bereid bent om alles los te laten. Je moet jezelf durven verliezen

om te kunnen winnen.’ 

 zr. Maria Magdalena van Bussel, priorin norbertinesen

Auteur: Andy Arnts  *  Titel: De stille wijzen *  Uitvoering: Paperback  *  Omvang: ca. 300 pag.
Formaat: 155x235mm  *  Prijs: € 27,50  *  ISBN: 978 94 9324 417 7  *  NUR: 740 

Verschijnt: april 2023
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Lysette Regeer (1974) overleefde als kind botkanker 
en werd later moeder van een zoon en een dochter. In 
Leven met een schaduw schetst zij op hartverscheurende 
wijze de rauwe werkelijkheid en blijvende impact van 
kinderkanker.

‘Auw! Voor de zoveelste keer moet ik stoppen. 
Waarom gaat die hevige pijn maar niet weg? 
Langzaam vervolg ik mijn weg naar school. 
“Doorlopen, niet aanstellen,” zeg ik streng tegen 
mezelf en probeer de pijn te verbijten.’ 

Op deze herfstdag in 1985 verandert het leven van de 
11-jarige Lysette voorgoed. Ze blijkt een kwaadaardig 
kankergezwel in haar knie te hebben en komt voor 
een zware keuze te staan: volledige amputatie van 
haar been of een zogeheten ‘omkeerplastiek’. Ze 
besluit tot het laatste en begint aan een lang en 
emotioneel behandeltraject. Niettemin ontdekt ze 
ook over positieve veerkracht te beschikken die haar 
steeds weer door de donkerste perioden heen sleept.

Bij een omkeerplastiek wordt de knie en een deel van 
het bovenbeen geamputeerd, waarna het onderbeen 
omgekeerd – dus met de hiel naar voren – tegen het 
resterende bovenbeen wordt geplaatst. Zo kan de 
enkel de kniefunctie overnemen. Vervolgens wordt er 
een volledige beenprothese aangemeten

Leven met een schaduw
Lysette Regeer

• Interviews in landelijke 
media 

• Intensieve Facebook- en 
Instagramcampagne

• Eerste hoofdstuk beschik-
baar voor websites

• Waargebeurd!

• Speciale aandacht in de 
Batavia Publishers nieuws-
brief (10.000+ lezers)

• Lezingen auteur
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‘Uiteindelijk stelde mijn vader de vraag die al zo lang door zijn hoofd 
had gespeeld. Hij huilde zoals hij nog nooit eerder in zijn leven had 

gehuild. Waarom zíjn kind? Waarom zijn kleine meisje?’

Auteur: Lysette Regeer  *  Titel: Leven met een schaduw  *  Uitvoering: Paperback  *  Omvang:  182 pag.
Formaat: 155x235mm  *  Prijs: € 22,50  *  ISBN: 978 94 932 4420 7  *  NUR: 402 

 Verschenen: november 2022
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Shohreh Feshtali (1970) vluchtte in 1993 van Iran 
naar Nederland en bouwde daar een nieuw leven op. 
Gesluierde jaren is haar succesvolle debuutroman.

Shohreh beleeft een zorgeloze kindertijd in het 
Perzië van sjah Mohammad Reza Pahlavi. Als echter 
in 1979 de Islamitische Republiek Iran wordt 
uitgeroepen, verandert het verwesterde land in een 
streng religieus-fundamentalistische staat waarin 
razzia’s en openbare executies aan de orde van de 
dag zijn. 

Ondanks dat het voor meisjes streng verboden is 
om met jongens contact te hebben, leert Shohreh 
in het geheim de knappe Tiam kennen die al snel 
haar hart verovert. Om elkaar te kunnen zien, 
moeten zij voortdurend nieuwe listen verzinnen 
en levensgevaarlijke obstakels overbruggen. Als zij 
twee vrienden, proberen te helpen om het land uit te 
vluchten, slaat plotseling het noodlot toe.  

In het waargebeurde Gesluierde jaren schetst Shohreh 
Feshtali een onthutsend beeld van de angst en de 
machteloosheid die het leven van een zeventienjarige 
moslima beheersen.
 

Gesluierde jaren
Shohreh Feshtali

• Q&A filmje beschikbaar

• Eerste hoofdstuk beschik-
baar voor websites

• Speciale aandacht in de 
Batavia Publishers nieuws-
brief (10.000+ lezers)

• Lezingen auteur

• Promotieflyers

• Waargebeurd!

• Al ruim 7500 exemplaren 
verkocht in Nederland

• Zeer actueel
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‘Ondanks de tragische setting laat Feshtali op een sprekende manier het mooie 
van Iran zien: de mensen, hun gastvrije cultuur en het landschap. Het zorgt er-

voor dat je alle vrijheden die wij hebben extra waardeert.’

- ze.nl

Auteur: Shohreh Feshtali  *  Titel: Gesluierde jaren  *  Uitvoering: Paperback  *  Omvang:  240 pag.
Formaat: 155x235mm  *  Prijs: € 22,50  *  ISBN: 978 94 932 4402 3  *  NUR: 402 

 Verschenen: maart 2021



- 16 -

Eugène Bakker wordt in 1930 op Sumatra geboren als 
zoon van een Friese vader en een Indische moeder. Hij 
heeft een heerlijke jeugd op Java totdat in 1942 de 
Japanners Nederlands-Indië binnenvallen en hij samen 
met zijn moeder en oudere broer wordt opgesloten in 
een interneringskamp. 

Uiteindelijk belandt hij – als een van de weinige 
jonge jongens – in Baros 5, het meest beruchte 
mannenkamp op Java, waar hij is overgeleverd aan de 
huiveringwekkende praktijken van de Japanse bezetter.

Met een scherp oog voor detail vertelt Eugène over 
zijn oorlogservaringen en zijn latere leven. ‘Ik kan er 
nu goed mee omgaan,’ zegt hij onverschrokken, maar 
gaandeweg wordt steeds duidelijker dat de oorlog hem 
inhaalt en dat er regelmatig pijnlijke herinneringen 
komen bovendrijven. Baros 5 blijkt zijn leven voorgoed te 
hebben veranderd.

‘Hij keek mij aan, zijn ogen vol wanhoop en verdriet. De 
diep weggestopte oorlog drong zich aan hem op, bleek 
nog steeds in hem te zitten.’

 

Namens mijn vader
De Indische stilte doorbroken

Marit Buur

Marit Buur groeide op in een gezin met een Indische vader, een 
Nederlandse moeder en twee zusjes. Na haar vaders overlijden 
in 2017 legde zij zich toe op zijn memoires en bewerkte deze tot 
een ontroerend levensverhaal.

Auteur: Marit Buur
Titel: Namens mijn vader

Uitvoering: Paperback
Omvang:  196 pag.

Formaat: 235 x 155 mm
 

Prijs: € 19,95
NUR: 681 

 Verschenen: maart 2022

ISBN: 978 94 932 4405 4  
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Meer Indische biografieën

Bamboe buigt maar breekt niet is het indrukwekkende levensverhaal van Anne 
Koen, die samen met haar ouders de Japanse interneringskampen in voormalig 
Nederlands Indie overleefde. In 1946 repatrieerde zij met haar moeder naar 
Nederland. In 1978 werd haar echtgenoot gegijzeld bij een Molukse actie in het 
provinciehuis van Assen.

Het eerste deel van dit boek is een emotioneel verslag van de Japanse bezetting en 
het leven in kampen, gezien door de ogen van een snel volwassen wordend meisje. 
Het tweede deel verhaalt de moeizame terugkeer naar het gewone leven, en hoe dit 
proces doorwerkte in volgende generaties.

ISBN: 978 94 618 5236 6  Prijs: € 20,00 (Paperback)

Nooit meer buigen is het waargebeurde levensverhaal van Riek H. dat haar van het 
wonderlijke Nederlands-Indië via de ontberingen van de Jappenkampen naar een 
melkveeboerderij in Australië en een nieuwe start in Ierland naar het einde van haar 
dagen in Nederland brengt.

Deze meeslepende roman verhaalt over ingrijpende levenservaringen en schetst 
tegelijkertijd het beeld van een liefdevolle vrouw die de moed nooit opgeeft. Ook 
niet wanneer zij en haar lotgenoten gebukt gaan onder vreselijk fysiek en geestelijk 
geweld. Riek hield jarenlang een kampdagboek bij. Daaruit wordt in deze biografie 
rijkelijk geciteerd.

ISBN: 978 94 6185 086 7  Prijs: € 25,00 (Paperback)

Verdwenen paradijs vertelt het boeiende verhaal van Robert Speijer. Tijdens de 
bezetting van Nederlands-Indië werd hij geïnterneerd in diverse Jappenkampen. 
Wat volgt is een periode die zowel fysiek als mentaal steeds zwaarder wordt. Robert 
weet de kampen echter te overleven en is net als zijn lotgenoten verheugd als de 
Japanners de oorlog verliezen.

Daarna volgt een onstuimige en gevaarlijke periode tijdens de Indische 
onafhankelijkheidsstrijd waarin de voormalige kampbewoners opnieuw hun leven 
niet zeker zijn. Samen met zijn zieke moeder wordt de jonge Robert uiteindelijk per 
schip gerepatrieërd naar Nederland.

ISBN: 978 94 6185 254 0  Prijs: € 15,00 (Paperback)
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Merlien Welzijn  studeerde Engelse taal- en letterkunde en  
werkt als bestuurder bij een grote woningbouwcoopeatie. 
Daarnaast is zij in het dagelijks leven ook nog moeder van twee 
kinderen.

Very Important Puber is een zesdelige jeugdserie met 
het verhaal van de dertienjarige Robert die boos is 
omdat zijn ouders gescheiden zijn. Zijn vader besluit 
ook nog eens met zijn nieuwe vriendin op wereldreis 
te gaan. Op zijn nieuwe school ontmoet Robert de 
eigenzinnige Anna, een meisje dat als ‘de freak’ bekend 
staat en niet erg populair is. 

In zes boeken ontwikkelt Robert zich als een echte puber 
die elke dag opnieuw bezig is om te ontdekken wie hij is, 
wie hij kan vertrouwen, hoe hij zich staande moet houden 
in een wereldje waar problemen en moeilijke keuzes zich 
lijken op te stapelen en waar gamen vaak de enige echte 
vorm van ontspanning is.

Geschikt voor lezers vanaf 12 jaar, die veel zullen 
herkennen wat de hoofdpersonen in de serie mee-
maken. Gescheiden ouders, verliefdheid, goede en foute 
vrienden, onzekerheid, schoolproblemen, verleidingen 
en al dat andere dat iedere puber bezighoudt.

Heruitgave die geheel is aangepast aan de 
maatschappelijke situatie anno 2023.

Merlien Welzijn

• Auteur: Merlien Welzijn
• Serie: Very Important Puber

• Prijs: € 15,00 per deel
• Paperback
• Elk ca. 166 pagina’s
• Formaat: 140x205 mm

• NUR 280
• Geschikt vanaf 12 jaar
• Verschijnt februari 2023

Tijd voor nieuwe vrienden
ISBN 978 94 9324 418 4

Blijf van mijn vriendin af
ISBN 978 94 9324 419 1

Mijn moeder heeft een date
ISBN 978 94 9324 421 4

Een foute vriend
ISBN 978 94 9324 422 1

Mijn vriend krijgt een taakstraf
ISBN 978 94 9324 423 8

Nu is het echt uit!
ISBN 978 94 9324 424 5
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De Keltische cultuur is rijk aan sprookjesachtige sagen, 
mythen en legenden. Een aantal daarvan zijn verwerkt 
tot het fantasy verhaal Het volk van Danu. 

Danu is de knappe en vriendelijke koningin van 
een vreedzaam en begaafd volk dat leeft op het 
Smaragdgroene Eiland. Op een dag wordt zij verstoten 
door de wraakzuchtige Balor die gebruik maakt van Het 
Kwaadaardig Oog en agressieve wezens. Het prachtige 
eiland dreigt hierdoor ten prooi te vallen aan de eeuwige 
duisternis. 

De jonge Finn en Lugh zijn bezig met hun opleiding tot 
ridder, maar worden plotseling heel belangrijk in de 
herovering van de macht. Zal het ze lukken om Balor te 
verslaan en het volk van Danu te redden? 

Een spannend en meeslepend verhaal over moed, 
vriendschap en trouw, gebaseerd op oude Keltische 
legenden.

Zie ook het vervolg: De dochters van Danu

Margareth Hol

Margareth Hol werkte jarenlang in het onderwijs voor ze 
met haar echtgenoot emigreerde naar Ierland. Tegenwoordig 
woont ze op een eiland voor de Portugese kust en legt ze zich 
volledig toe op het schrijven van populaire jeugdboeken.

Auteur: Margareth Hol
Titel: Het volk van Danu

Uitvoering: Paperback
Omvang:  144 pag.

Formaat: 135x215 mm
 

Prijs: € 15,00
NUR: 334 

Verschenen: juni 2020
Geschikt vanaf 12 jaar

 
ISBN: 978 94 618 5263 2
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Meer jeugdboeken van Margareth Hol
Op aandringen van haar fans schreef Margareth Hol De dochters van Danu, het 
vervolg op Het volk van Danu.

Danu heeft drie maanmeisjes onder haar hoede genomen om tot heksen op te 
leiden. Ze beschouwt hen als haar pleegdochters. Shaylee, Saoirse en Shanell zijn 
net vertrouwd met hun leven op de heuvel, als strijdgodin Badb Catha voor onrust 
zorgt. Danu heeft hulp nodig! Zijn er voldoende godinnen om haar te helpen? Zijn 
de heksjes voorbereid op hun taak? Wat is de rol van Moeder Aarde? Heeft die de 
hand in de laatste droom van Caer Ibormeith? Wat betekent de laatste opdracht in de 
graftombe?

ISBN: 978 94 932 4409 2   Prijs: € 15,00 (paperback)

Albert Einstein zei het al: ‘Als je een intelligent kind wilt, lees het sprookjes voor. 
Als je een briljant kind wilt, lees het er nog meer voor.’ Hij had daarmee niet zozeer 
het overdragen van oeroude wijsheden voor ogen, maar meer het belang van het 
ontwikkelen van de fantasie en het voor- stellingsvermogen van kinderen.

Auteur Margareth Hol heeft haar fantasie gebruikt bij het schrijven van het boek 
De sprookjesbron. Er is voor elk wat wils. Van het grappige De Hik-Kak van Kaatje 
Kruidnagel tot het beschouwende De Amandelbloesemvallei. Van het boeddhistische 
De Steensoep van de Pelgrim tot het ontroerende Ella en de Eenhoorn in het 
Maanlicht.

ISBN: 978 94 6185 285 4  Prijs: € 20,00 (hardcover)

Margareth HolMargareth Hol
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AVONTUUR OP ADAKADABRAAVONTUUR OP ADAKADABRA

Bor uit groep 6 van basisschool ‘Het Kleurenpalet’ 
doet mee aan een prijsvraag. Bor en zijn klasgenoten 
maken kennis met Titus Tingel de Tiende.  

Titus beschikt over magische krachten. Hij bezit een 
MEGA GIGA SPROOKJES PRET EILAND. De kinderen 
worden door hem meegesleept in een waanzinnig 
avontuur. Ze hebben geen idee of ze Titus kunnen 
vertrouwen. Over één ding zijn ze het eens: Titus is 
een vreemd figuur. Maar lopen zij door hem gevaar? 
Of zijn er andere krachten in het spel? 
 

Over de schrijfster
Molly van Meer was jarenlang werkzaam in het basis-
onderwijs. Zij verhuisde naar het Ierse platteland 
en begon daar met schrijven. Ze liet zich daarbij 
inspireren door haar ervaringen als leerkracht.  

In Avontuur op Adakadabra doet Bor uit groep 6 van basisschool ‘Het Kleurenpalet’ 
mee aan een prijsvraag. Samen met zijn klasgenoten maakt hij kennis met Titus 
Tingel de Tiende, die beschikt over magische krachten. Hij bezit bovendien een 
‘mega giga sprookjes preteilend’.  De kinderen worden door hem meegesleept in 
een waanzinnig avontuur. Ze hebben geen idee of ze Titus kunnen vertrouwen. 
Over één ding zijn ze het eens: Titus is een vreemd figuur. Maar lopen zij door hem 
gevaar? Of zijn er andere krachten in het spel? 

Voor lezers vanaf 10 jaar.

ISBN: 978 94 9324 425 2  Prijs: € 15,00 (paperback)
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Op reis door Frankrijk heb je je vast weleens afgevraagd 
waar al die plaatsnamen die je onderweg tegenkomt 
vandaan komen. Soms denk je ze met een beetje Frans 
te kunnen begrijpen, maar is dat vermoeden wel juist? 

De meeste plaatsnamen houden hun herkomst goed 
verborgen; ze zijn het geheugen van het landschap, 
stille getuigen van de lokale geschiedenis. Voor elke 
plaatsnaam geldt dat er ooit iemand is geweest die een 
goede reden had om die plaats zo te noemen.

Voor het eerst worden de geheimen van de Franse 
plaatsnamen voor een Nederlandstalig publiek ontslui-
erd. Jeroen Sweijen loodst je door een wirwar van talen, 
tijdperken en thema’s. Hij neemt je mee op reis door de 
rijkdom van de toponymie en laat zien wat plaatsnamen 
ons vertellen over de geschiedenis van dorpen, steden, 
buurtschappen en streken. Met deze kennis op zak zul je 
nooit meer op dezelfde manier door Frankrijk rijden.

‘Sweijens diepe kennis en humorvolle uitleg maken 
van dit boek een fijne reis door ruimte en tijd.’
Sylvain Lelarge, taal- en cultuurdocent

Jeroen Sweijen

Jeroen Sweijen (1974) woont in Bretagne en werkt als 
journalist voor de Frankrijkmagazines En Route en Maison en 
France. Hij studeerde Frans en taalkunde in Caen en Nijmegen. 
Eerder schreef hij vier reisgidsen en Bezoek van boven, over 
Mariaverschijningen in West-Europa.

Auteur: Jeroen Sweijen
Titel: Waarom Lyon geen Dijon heet

Uitvoering: Hardcover en Paperback
Omvang: 560 pag.

Formaat: 155x235 mm

 Prijs: € 49,95 (hc) / €39,95 (pb)
NUR: 500 

Verschenen: juni 2020

ISBN: 978 94 6185 272 4  (hc)

ISBN: 97 894 6185 267 0  (pb)
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Monsieur Debray dacht het zeker te weten: Parisiennes 
herken je aan hun benen. Tot hij zich daar een keer goed 
in vergiste, met alle gevolgen van dien. Samen met 17 
andere stukken illustreert dit verhaal de fijnzinnige en 
meesterlijke wijze waarop Andy Arnts een herkenbare sfeer 
van melancholie en levensvreugde weet op te roepen. 

Met Parisiennes herken je aan hun benen lanceert Arnts 
opnieuw een prachtige verzameling verhalen, die niet alleen 
zijn liefde voor Frankrijk en Parijs kenmerken, maar vooral 
getuigen van zijn rijke fantasie, aanstekelijke humor en 
buitengewone verteltalent.

‘Carmiggeltiaans is het fijn stilistische neerzetten van 
mensen. En of hij nou stilstaat bij een bouquiniste in 
Parijs, postbode Ferdinand Cheval in Hauterives of 
een hotelportier in Sisteron, Arnts koppelt er altijd een 
eigenzinnige visie aan.’
Frankrijk Magazine En Route

‘Stuk voor stuk pareltjes met als rode draad de liefde voor 
Parijs.’
Davine Damen, chansonnière

ANDY ARNTS

Auteur: Andy Arnts
Titel: Parisiennes herken je

aan hun benen

Uitvoering: Paperback
Omvang: 220 pag.

Formaat: 135x215 mm

 Prijs: € 20,00
NUR: 303 

Verschenen: juni 2020

ISBN: 978 94 932 4413 9

Frankrijk

PARISIENNES
HERKEN JE AAN HUN BENEN

Andy Arnts (1970) is journalist, redacteur en uitgever. Hij 
schreef eerder de roman Richter en twee verhalenbundels. Eind 
2020 verscheen zijn autobiografische reisroman Terug naar de 
verloren tijd. 
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Belangrijke bedevaartsoorden als Lourdes en Fátima 
trekken jaarlijks miljoenen gelovigen, maar ook in 
andere, minder bekende plaatsen leeft nog altijd een 
vurige of bescheiden Mariaverering. Vaak waren het 
Mariaverschijningen die tot de bouw van een kerk, 
basiliek of op zijn minst een eenvoudige kapel hebben 
geleid.

In dit boek gaat Jeroen Sweijen op zoek naar de boei-
ende verhalen achter 120 Mariaverschijningen door 
heel West-Europa, die aan de oorsprong liggen van een 
heiligdom, processie of devotie. Daarnaast besteedt hij 
aandacht aan wonderbaarlijke beelden, bijzonder licht en 
weldadige bronnen. 

Bezoek van Boven is een prachtige en tijdloze kroniek 
die ruim vijftien eeuwen Mariadevotie bestrijkt. We leren 
Maria kennen door haar eigen woorden waaruit een 
onvoorwaardelijke liefde spreekt. Telkens weer vraagt zij 
om de rozenkrans te bidden, biedt zij troost in moeilijke 
perioden en belooft zij ons een betere wereld. Daarmee is 
haar boodschap universeel en van alle tijden.

Jeroen Sweijen

Jeroen Sweijen (1974) woont in Bretagne en werkt als 
journalist voor de Frankrijkmagazines En Route en Maison en 
France. Hij studeerde Frans en taalkunde in Caen en Nijmegen. 
Eerder schreef hij reisgidsen en Waarom Lyon geen Dijon heet.

Auteur: Jeroen Sweijen
Titel: Bezoek van boven

Hardcover en Paperback
Omvang: 416 pag.

Formaat: 155x235 mm
 Prijs: € 49,95 (hc) / €39,95 (pb)

NUR: 704 
Verschenen: november 2020

ISBN: 97 894 6185 296 0  (pb)

ISBN: 97 894 6185 292 2  (hc)
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Ieder mens wil, als het water hem of haar tot boven de 
edele delen is gestegen, het liefst wegvliegen naar het 
Land van Melk en Honing, waar alles nog mooi en goed is.

Tegen de achtergrond van een turbulente periode, geteisterd 
door corona en groeiende maatschappelijke spanningen, 
besluit Andy Arnts de waanzin achter zich te laten en terug 
te keren naar ‘de verloren tijd’. Hij reist af naar Zuid-Limburg 
om daar, in het rustieke Heuvelland, vergetelheid te zoeken 
te midden van veldkruisen, kerken en kapellen. Al spoedig 
wordt deze ‘kapellekesreis’ het decor van een openhartig 
relaas waarin Arnts, met Abraham in zicht, terugkijkt op zijn 
beschermde jeugd en deze afzet tegen de wereld van nu, 
waarin verhitte discussies over het klimaat, diversiteit en 
massa-immigratie aan de orde van de dag zijn. 

Een fascinerende mengeling van actuele bespiegelingen, 
levensfilosofie en memoires, speels verwerkt in een niet- al-
ledaags reisverhaal en gelardeerd met scherpe humor en 
zelfspot. De onlosmakelijkheid van heden en verleden, die 
in Arnts’ eerdere werk al sterk naar voren trad, vindt in dit 
indringende boek zijn ultieme climax. 

‘Een trip down memory lane vol actuele bespiegelingen.’

ANDY ARNTS

Auteur: Andy Arnts
Titel: Terug naar de verloren tijd

Uitvoering: Paperback
Omvang: 142 pag.

Formaat: 135x215 mm

 Prijs: € 20,00
NUR: 402 

Verschenen: december 2020

ISBN: 978 94 618 5295 3

Religie & spiritualiteit

TERUG NAAR DE 
VERLOREN TIJD

Andy Arnts (1970) is journalist, redacteur en uitgever. Hij 
schreef eerder de roman Richter en twee verhalenbundels, 
waaronder de bestseller Parisiennes herken je aan hun benen. 
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Ronald A.R. Aarsen (1940-2019) was werkzaam op het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Later plaatsvervangend 
Kanselier en Financial Controller op diverse Ambassades 
voornamelijk in Afrika. Hij schreef eerder o.a.: De Kanselier, 
Verweesde Kudde, Microlieten en Voordat ik gedenk te sterven.

Nadat bij de auteur in 2018 een ongeneeslijke ziekte 
werd vastgesteld schreef hij Voordat ik gedenk te sterven. 
Hierin stelde hij dat ‘geloven’ zich alleen afspeelt in ons 
brein en neurale netwerken. 

In Geloof of zinsbegoocheling? schrijft Ronald 
Aarsen dat ‘het geloof’ slechts een zinsbegoocheling 
is. De auteurs van het Nieuwe Testament en de 
kerkvaders indoctrineerden welbewust de eerste 
Christengemeenschappen. 

Met een groot aantal voorbeelden laat de schrijver zien 
dat de Bijbel vol staat met tegenstrijdige uitspraken, 
onwaarheden en onbewezen gebeurtenissen die 
berusten op oude mythes. Hij stelt de Rooms-Katholieke 
Kerk aan de kaak die uit tientallen evangeliën en 
apostolische brieven uitkoos wat hen goed uitkwam. 

‘Nu mijn geloof me na jaren van twijfelen en nadenken 
is ontvallen wil ik mijn kritiek op het Christelijk geloof, 
zijn leerstellingen en de Bijbel niet langer voor mij 
houden.’
Ronald A.R. Aarsen

Ronald A.R. Aarsen

Auteur: Ronald A.R. Aarsen
Titel: Geloof of zinsbegoocheling?

Uitvoering: Paperback
Omvang: 196 pag.

Formaat: 135x215 mm

 Prijs: € 20,00
NUR: 703 

Verschenen: feb 2019

ISBN: 978 94 618 5246 5
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In zijn rijk geïllustreerde boek Whisky. Waar te 
beginnen? wisselt whiskykenner Eric Jan van Dorp tal 
van fascinerende ‘weetfeitjes’ af met mooie whisky-
verhalen over onder anderen Jack Daniel, Winston 
Churchill, Johnnie Walker, Frank Sinatra en Margareth 
Thatcher.

Whisky. Waar te beginnen? biedt een tour aan door de 
bijzondere wereld van whisky. Als kennismaking voor de 
absolute starter, om de eigen smaak te ontdekken en te 
ontwikkelen. Betaalbare en overal verkrijgbare basiswhisky’s 
uit verschillende landen vormen de kapstok van deze 
handleiding. Er is geen enkele voorkennis vereist.

Bij elk deel van de tour krijgt de lezer essentiële informatie 
die het proeven kleur en inzicht geeft. De geboden materie 
vermijdt details die voor de beginnende whiskydrinker niet 
van belang zijn en wordt afgewisseld met leuke verhalen 
en anekdotes. Door deze opzet leest het geheel als een 
bourgondisch reisboek over gedistilleerd levenswater.

‘Too much of anything is bad, but too much good whisky
 is barely enough...’
 Mark Twain

Eric Jan van Dorp

Auteur: Eric Jan van Dorp
Titel: Whisky. Waar te beginnen?

Uitvoering: Paperback
Omvang: 90 pag.

Formaat: 200x200 mm

 Prijs: € 15,00
NUR: 447 

Verschenen: juni 2021

ISBN: 978 94 932 4407 8

Cadeauboeken

WHISKY 
Waar te beginnen?

Eric Jan van Dorp (1965) is uitgever, columnist en auteur. 
Hij schreef onder andere het veelgeprezen handboek voor 
landverhuizers Succesvol Emigreren. In het boek Whisky. 
Waar te beginnen? etaleert hij naast zijn vlotte pen ook zijn 
aanstekelijke humor.
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