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Romans

Roman

man

romans | Eigentijdse fictie
Karen Kingsbury

Een hoopvolle toekomst

Een ontroerend verhaal over pijn, geheimen,
verbroken relaties en een liefde die zo sterk is
dat het families weer samenbrengt.
Josh kan niet veel goeddoen in de ogen van
zijn ouders, maar slechts weinig mensen weten
dat Josh een held is, die het liefst verenigd
wil worden met een dochter die hij nooit heeft
ontmoet. Als het noodlot opnieuw toeslaat,
ontdekt zijn naaste familie dat ze hem nooit echt
hebben gekend.

Diepgewortelde
liefde kan de
grootste afstanden
overbruggen

AUTEUR

Vertaling Roelof Posthuma
Wie kent Karen Kingsbury niet? Ze is de
absolute nummer één van christelijke romanschrijvers in Amerika. Ze schreef onder meer
de bestseller Nooit te laat en meer dan dertig
andere aangrijpende romans. Ze won talloze
prijzen en veel van haar boeken zijn verfilmd.

Omslagontwerp Leonard Boekee
Uitvoering Paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang ca. 320 blz.
NUR 302
ISBN 978 90 297 9595 1
ISBN E-book 978 90 297 9611 8
Verschijnt November 2010
Prijs ! 19,95

72 |

9 789029 795951

romans | Eigentijdse fictie
Karen Kingsbury en Gary Smalley

Als geen ander

Familie Baxter – 4

Brooke, de oudste dochter van de Baxters, heeft het
allemaal voor elkaar: een geweldige carrière als
kinderarts, een geslaagde echtgenoot, een prachtig
huis en twee schatten van kinderen.
Als tijdens een kinderfeestje hun jongste dochter
bijna verdrinkt, is Brookes succes ineens heel relatief. Terwijl Hayley vecht voor haar leven, zijn haar
ouders de wanhoop nabij. Brooke zoekt troost bij
het geloof van haar familie, maar haar man Peter
vervreemdt langzaam van alles en iedereen.

Komt Brooke
de beproeving
van haar leven
te boven?

Vertaling Marianne Grandia

eerder verschenen

Omslagontwerp Bas Mazur

Nooit te laat

Uitvoering Paperback

Familie Baxter – 1

Formaat 14 x 21,5 cm

ISBN 978 90 297 1919 3

Omvang ca. 400 blz.

Prijs ! 20,50

NUR 302
ISBN 978 90 297 9585 2
ISBN E-book 978 90 297 9612 5
Verschijnt Februari 2011
Prijs ! 19,95

Meer dan ooit
Familie Baxter – 2
ISBN 978 90 297 1961 2
Prijs ! 19,95

9 789029 795852
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Lisa Wingate

De zomerkeuken
Blue Sky Hill – 2

‘Het boek leest als een trein.
Ik ben benieuwd naar de volgende delen.’
– ND over Bloeimaand
74 |

romans | Eigentijdse fictie

Sandra Kaye, bijna vijftig, is ten einde raad. Haar geliefde

verbijsterd. Al snel staat ze boterhammen uit te delen en

oudoom is overleden en zij moet zijn huis in de wijk Blue Sky

verdringt ze haar eigen problemen naar de achtergrond. De

Hill te koop zetten. Omdat ze het oordeel wil uitstellen en haar

twaalfjarige Cass, die met haar broer van huis is weggelopen,

herinneringen aan Poppy wil koesteren, besluit ze het huis

ziet Sandra’s bijdrage met argusogen aan. Zo’n boterham is

eerst een opknapbeurt te geven.

immers een druppel op een gloeiende plaat. Maar ook haar
maag rammelt, en ergens koestert ze de hoop dat dit het

Sandra’s gezinsleden hebben geen oog voor haar verdriet.

begin betekent van een beter leven. Wanneer de wegen van

Verdrietig rijdt ze daarom dagelijks in haar eentje naar Blue

Sandra Kaye en Cass elkaar kruisen, ontstaat er een band

Sky Hill. Ze weet dat de wijk verpaupert, maar wanneer ze

tussen de twee die geen van beiden ooit voor mogelijk had

kinderen uit een vuilniscontainer ziet eten, is ze ronduit

gehouden.

auteur
Lisa Wingate werd in Amerika bekend door de vele inspirerende lezingen die ze geeft, als
columnist van een tijdschrift en als bestsellerauteur van meerdere romans. In Nederland is ze
dé verrassing van dit moment. Als geen ander weet Wingate de lezer te trakteren op een diep
ontroerend familieverhaal waar de realiteit vanaf spat. Wat Lynn Austin doet in een historisch
decor, doet Lisa Wingate in het hier en nu. De hoofdpersonen zouden je buren kunnen zijn!
Met De zomerkeuken blijft de schrijfster trouw aan de ingetogen stijl van haar vorige boek,
Bloeimaand.

Vertaling Marian Muusse
Omslagontwerp t4design
Uitvoering Paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang ca. 400 blz.
NUR 302
ISBN 978 90 297 1999 5

promotie
•
•
•
•

Leesexemplaren
Voorpublicaties
Advertenties
Lezersacties

ISBN E-book 978 90 297 9613 2
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ! 21,95
9 789029 719995
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romans | Thaleia
Chris Fabry

de mandolinespeler

Mandolinespeler Billy Allman is hoogbegaafd,
maar heeft op sociaal gebied zijn beperkingen.
Hij wil zijn leven in dienst stellen van God, alleen
lijkt de wereld zich tegen hem te keren.
De engel Malachi krijgt de opdracht Billy te
beschermen. Het is niet de taak waar hij op
hoopte, maar elke pijnlijke stap van Billy maakt
wel Gods grotere plan zichtbaar en dat plan is
anders dan Malachi aanvankelijk dacht.

een prachtig lied
verandert voor
altijd de levens
van mensen

eerder verschenen

Vertaling Tineke Tuinder

Luchtbellen

Omslagontwerp Mark Hesseling

ISBN 978 90 435 1591 7

Uitvoering Paperback

Prijs ! 20,50

Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang ca. 400 blz.

Dochterlief

NUR 302

ISBN 978 90 435 2024 9

ISBN 978 90 435 2025 6

Prijs ! 21,50

ISBN E-book 978 90 435 1863 5
Verschijnt Januari 2011
Prijs ! 21,50
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9 789043 520256

romans | Eigentijdse fictie
Christa Parrish

Dwaalweg

‘Als je morgen wakker wordt en beseft dat je
misschien toch iets waard bent, bel me dan.’ ‘Ik
heb geen telefoon,’ vertelde ik Jack. Ik wist dat ik
onuitstaanbaar was, maar kon mezelf niet helpen.
Sarah Graham neemt het niet zo nauw in het leven
en heeft geen rooie cent. Als haar vader - met wie
ze geen contact meer heeft - sterft, vertrekt ze
naar het kleine bergdorpje Jonah om haar erfenis
in ontvangst te nemen. Daar ontdekt ze dat haar
toekomstplannen voor altijd zullen veranderen.

De personages uit

dwaalweg zijn
levensecht en
raken je hart

Vertaling Rika Vliek
Omslagontwerp t4design
Uitvoering Paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang ca. 304 blz.
NUR 302
ISBN 978 90 435 1778 2
ISBN E-book 978 90 435 1864 2

AUTEUR
Christa Parrish heeft het zeldzame
talent om een goed verhaal te
vertellen met personages die niet
altijd aardig maar heel menselijk
zijn. Ze won als journaliste diverse
Associated Press Awards en geeft
nu les in Engelse literatuur.

Verschijnt Oktober 2010
Prijs ! 19,95
9 789043 517782
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Lynn Austin

Ver bij jou vandaan

De kracht van liefde ontdekken
in tijden van oorlog…

78 |

romans | Historische fictie

Van de romans van Lynn Austin zijn al ruim 250.000 exemplaren

haar moeder in dienst gaat en naar Europa vertrekt om te

verkocht. In haar eerste boek Eva’s dochters schrijft ze over

vechten tegen nazi-Duitsland. Penny Goodrich is al jaren in

drie generaties vrouwen. Dit thema komt vaak in haar boeken

stilte verliefd op Eddie Shaffer. Zij biedt aan voor Esther en

terug. Ver bij jou vandaan heeft een nieuw, krachtig thema: de

haar broer te zorgen in de hoop dat Eddie haar door deze

zorg om een geliefde op afstand in tijden van oorlog.

daad van liefde eindelijk op zal merken en na de oorlog met
haar zal trouwen. Maar de kinderen nemen het Penny kwalijk

In een appartementencomplex in Brooklyn, New York, zijn

dat hun vader hen verlaat. De huisbaas van het complex

de bewoners op elkaar aangewezen als de realiteit van de

volgt intussen gespannen de nieuwsberichten uit Europa.

oorlog elk aspect van hun leven binnendringt. Het hart van

Zijn zoon zit vast in het door oorlog geteisterde Hongarije. Zal

de kleine Esther breekt als haar vader kort na de dood van

hij ongedeerd naar huis terugkeren?

recensies
Tegen de stroom in is vlot geschreven, met kunstig verweven verhaallijnen.
De roerige sociale geschiedenis van Amerika is op een boeiende manier tot leven gebracht. - EO Visie
Eindelijk thuis boeit vanaf de eerste bladzijde en leest als de spreekwoordelijke trein.
Jammer dat ik het boek uit heb. - Nederlands Dagblad

Vertaling Marianne van Reenen

eerder verschenen

Omslagontwerp Hendriks grafische

Eindelijk thuis

vormgeving & webdesign

ISBN 978 90 297 1899 8

Uitvoering Paperback

Prijs ! 22,95

Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang ca. 448 blz.

Tegen de stroom in

NUR 302

ISBN 978 90 297 1958 2

ISBN 978 90 297 9579 1

Prijs ! 22,50

ISBN E-book 978 90 297 9614 9
Verschijnt November 2010
Prijs ! 22,50

9 789029 795791
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Julie Klassen

De apothekersdochter

Romantisch familiedrama vol medische
weetjes van lang geleden
80 |

romans | Historische fictie

Engeland, begin negentiende eeuw. Als Lilly Haswell vijftien

zich te laten en zelf de wereld te ontdekken. Zodra iemand

is, verdwijnt haar moeder spoorloos. Jarenlang hoopt de

haar de kans biedt om een tijdje in Londen te verblijven,

apothekersdochter op een teken van leven. Maar het blijft stil.

grijpt Lilly die met beide handen aan, en zegt ze haar vader

Ook van haar vader, met wie ze nauw samenwerkt, krijgt ze

en broertje vaarwel. Ze begint aan een ontdekkingsreis naar

niets los over dit familiegeheim.

haar plek in de grote wereld, naar avontuur en romantiek,
en naar de waarheid omtrent het geheim dat haar familie

Dag in, dag uit helpt Lilly incognito in de apotheek. Voor

al zo lang in zijn greep houdt. Maar dan krijgt ze bericht dat

vrouwen is het immers in die periode ongehoord om zich

haar vader ziek is. Wetend dat zij de enige is die de apotheek

bezig te houden met medische zaken. Hoe ouder Lilly wordt,

draaiende kan houden, staat ze voor een moeilijke keuze.

hoe meer haar verlangen groeit om het kleine dorp achter

Welke koers zal Lilly haar leven geven?

auteur
Julie Klassen werkte als redacteur mee aan talloze romans, maar heeft nu zelf meerdere titels op
haar naam staan. Ze schrijft verhalen in de stijl van Jane Austen en de zusjes Brontë: vol historische
details en intrigerende plots. Haar debuut, Onvoorwaardelijk, werd genomineerd voor een christy
award, een prestigieuze fictieprijs in Amerika. Julie Klassen is getrouwd, heeft twee zoons en woont
in Minnesota in de Verenigde Staten. Haar website is www.julieklassen.com.

Vertaling Lia van Aken

eerder verschenen

Omslagontwerp douglas design

Onvoorwaardelijk

Uitvoering Paperback

ISBN 978 90 297 1967 4

Formaat 14 x 21,5 cm

Prijs ! 20,90

Omvang ca. 432 blz.
NUR 302
ISBN 978 90 297 9567 8
ISBN E-book 978 90 297 9615 6
Verschijnt November 2010
Prijs ! 20,90

9 789029 795678
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romans | Historische fictie
Maureen Lang

Verbreek de stilte
Eerste Wereldoorlog – 2

België, 1914. Iedere editie van zijn ondergrondse
krant is voor Edward Kirkland een overwinning.
Via het blaadje biedt hij de Brusselaren een
boodschap van hoop – met gevaar voor eigen
leven.
Isa Lassone was veilig buiten Europa toen de
oorlog uitbrak. Maar ze keert vrijwillig terug
naar haar vaderland België om haar geliefden te
bevrijden: Edward en zijn moeder. Wanneer hij
weigert, krijgt ze lucht van de geheime krant, en
daar ziet ze een taak voor zichzelf weggelegd.

In bezet Brussel
draait een ondergrondse pers op
volle toeren

eerder verschenen

Vertaling Josée Westrik

Kijk naar het oosten

Omslagontwerp t4design

Eerste Wereldoorlog – 1

Uitvoering Paperback

ISBN 978 90 297 1978 0

Formaat 14 x 21,5 cm

Prijs ! 19,95

Omvang ca. 384 blz.
NUR 302
ISBN 978 90 297 9598 2
ISBN E-book 978 90 297 9616 2
Verschijnt Februari 2011
Prijs ! 19,95
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9 789029 795982

romans | Spannende boeken
Tricia Goyer

Vogelvrij

Het is het jaar 1945. De oorlog is voorbij en de
21-jarige Betty Lake wordt uitgenodigd om te
zingen voor Amerikaanse soldaten in Duitsland.
Haar eerste optreden is direct een enorm succes.
Betty geniet van het applaus, het wonen in het
voormalige hoofdkwartier van de nazi’s en de
aandacht van de Amerikaanse fotograaf Frank
Witt. Maar dan blijkt haar vriendin Kat plotseling
vermist. Kunnen de foto’s van Frank het mysterie
rondom haar verdwijning oplossen?

Strijd op leven
en dood tegen
naoorlogse
nazi-invloeden

Vertaling Cora Kool

eerder verschenen

Omslagontwerp t4design

De koerierster

Uitvoering Paperback

ISBN 978 90 297 1973 5

Formaat 14 x 21,5 cm

Prijs ! 19,95

Omvang ca. 352 blz.
NUR 302
ISBN 978 90 297 9582 1
ISBN E-book 978 90 297 9617 0
Verschijnt Februari 2011
Prijs ! 19,95
9 789029 795821
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romans | Amish fictie
Wanda E. Brunstetter

Beverly Lewis

Hoop doet leven

Gelofte

De bruiden van
Lancaster County – 4

Grace Byler – 3

In dit vierde en laatste deel van de serie leven we

Langverwacht slot van de trilogie! Met haar nieuwe

mee met Rachel Beachy. Het jonge meisje is hope-

vriendin Heather zoekt Grace stad en land af naar

loos verliefd op de vriend van haar zus Anna.

haar moeder. Maar wil zij wel gevonden worden?

Wanneer Anna breekt met het Amish geloof, ligt

Lettie wordt immers verscheurd door schuldgevoel

het onmogelijke ineens wel binnen Rachels bereik.

ten opzichte van haar gezin. Toch wil ze koste wat

Zal zij het hart van de jongen weten te veroveren?

kost het kind vinden dat ze ooit heeft afgestaan.

Vertaling Marianne Grandia

Vertaling Lia van Aken

Omslagontwerp Prins en Prins vormgevers

Omslagontwerp Prins en Prins vormgevers

Uitvoering Paperback

Uitvoering Paperback

Formaat 14 x 21,5 cm

Formaat 14 x 22 cm

Omvang ca. 288 blz.

Omvang ca. 288 blz.

NUR 302

NUR 302

ISBN 978 90 8865 154 0

ISBN 978 90 8865 176 2

ISBN E-book 978 90 8865 208 0

ISBN E-book 978 90 8865 209 7

Verschijnt December 2010

Verschijnt Oktober 2010

Prijs ! 18,95

Prijs ! 19,95

9 789088 651540

84 |

9 789088 651762

romans | Mennonieten
Kim Vogel Sawyer

Sommerfeld-trilogie

Met deze trilogie schaarde Kim Vogel Sawyer zich
in één klap naast bekende auteurs als Beverly Lewis
en Wanda Brunstetter. Vergeet alles om je heen en
stap ook in de wereld van de mennonieten!
Drie vrouwen in een mennonitisch dorp zijn op
zoek naar een plek waar ze zich thuisvoelen.
Marie herenigt zich met haar familie, Beth wil
haar leven meer inhoud geven en Trina moet
kiezen tussen twee gekoesterde dromen. Vinden
de vrouwen een thuis en een geloof waar ze op
durven vertrouwen?

Drie prachtige
titels over
mennonieten
nu in één band

Vertaling Lia van Aken

recensie

Omslagontwerp Bas Mazur

‘Kim Vogel Sawyer schetst een accuraat beeld van een mennoni-

Uitvoering Paperback
Formaat 14 x 21,5 cm

tische gemeenschap in dit ontroerende verhaal over vergeving en
de ware betekenis van liefde.’ - Wanda Brunstetter

Omvang ca. 960 blz.
NUR 302
ISBN 978 90 297 9589 0
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ! 25,00

9 789029 795890
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Flannery O’Connor

De geweldenaars

86 |

romans | Literaire fictie

De afgelopen eeuw heeft een schat opgeleverd aan literaire

werk van deze katholieke schrijfster centraal stond. Kortom:

romans die zijn geïnspireerd door het christelijk gedachtegoed.

genoeg redenen voor een (hernieuwde) kennismaking.

Uitgeverij Kok brengt nu de mooiste juweeltjes daarvan uit in

In De geweldenaars kruipen we in de huid van Francis Marion

de reeks Christelijk geïnspireerde klassieken.

Tarwaters. Deze weesjongen, die door zijn godsdienstfanatieke
oudoom is opgevoed, krijgt vlak voor diens overlijden de

Dat Flannery O’Connor in deze reeks het spits afbijt, mag

opdracht het zwakzinnige kind van een andere oom te

geen verrassing heten. Haar kleine oeuvre wordt in Amerika

dopen. Francis, die zeer geïsoleerd is opgegroeid, gaat als

tot op de dag van vandaag beschouwd als hoogtepunt in

vrij man op weg. Maar het religieuze fanatisme van de oude

de literaire geschiedenis. In 2009 vond in Rome nog een

man blijkt desastreuze gevolgen te hebben.

driedaagse internationale conferentie plaats waarin het

Het boek wordt ingeleid door Tjerk de Reus.

auteur
Haar overlijden op 39-jarige leeftijd is er ongetwijfeld debet aan dat het oeuvre
van Flannery O’Connor (1925) uit slechts twee romans en twee verhalenbundels
bestaat. Toch wordt ze tot de groten der aarde gerekend. Haar werk, waarin
invloeden van Dostojevski maar ook van Thomas van Aquino terug te vinden zijn,
heeft vaak een gewelddadig karakter. De verdorvenheid van haar hoofdpersonen
wordt op brute wijze blootgelegd.

Vertaling Else Hoog
Omslagontwerp Marion Rosendahl en
Wim van de Hulst
Uitvoering Paperback met flappen
Formaat 13 x 20,5 cm
Omvang 176 blz.
NUR 302
ISBN 978 90 435 1858 1
ISBN E-book 978 90 435 1862 8

Een krachtig en
aangrijpend boek
over hoe godsdienst
verkeerd kan uitpakken

Verschijnt Oktober 2010
Prijs ! 15,00

9 789043 518581
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romans | Spannende boeken
Davis Bunn

De zwarte madonna

De icoon ‘De zwarte madonna’ verdwijnt uit bedevaartsoord Czestochowa. Een nationale ramp voor
Polen: het kunstwerk staat immers symbool voor
de macht van de natie, en is goed voor talloze
wonderen.
De monniken schakelen kunsthistorica Storm
Syrrell in om de dief op te sporen. Als ze
vermoedt dat het gaat om een mysterieuze
Russische koper, doet ze een beroep op haar
vrienden Harry en Emma. Samen reizen ze
opnieuw de wereld over op jacht naar de vroegchristelijke kunstschat.

Een oude priester
ontdekt een
diefstal en sterft
ter plekke

eerder verschenen

Vertaling Josée Westrik

Het goud van Herodes

Omslagontwerp Bas Mazur

ISBN 978 90 435 1756 0

Uitvoering Paperback

Prijs ! 19,95

Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 320 blz.
NUR 332
ISBN 978 90 435 1829 1
ISBN E-book 978 90 435 1861 1
Verschijnt November 2010
Prijs ! 19,95

88 |

9 789043 518291

romans | Spannende boeken
Ted Dekker

Bloedgetuige

FBI-agent Brad Raines krijgt te maken met de
zwaarste taak uit zijn carrière. Een seriemoordenaar
heeft vier jonge vrouwen om het leven gebracht. Op
elke plaats delict laat hij een sluier achter.
Hoe dichter de FBI de moordenaar op de hielen zit,
hoe sneller en gruwelijker hij lijkt toe te slaan. De
zaak begint Raines persoonlijk te raken wanneer
zijn collega het volgende slachtoffer wordt. Lukt
het hem te achterhalen wie dit op zijn geweten
heeft voordat het te laat is?

Huiveringwekkend
beklemmende
thriller van
bestsellerauteur

Co-editie i.s.m. Luitingh-Sijthoff

eerder verschenen

Vertaling Jan Streemers

Adam

Omslagontwerp Karel van Laar

ISBN 978 90 435 1626 6

Uitvoering Paperback met flappen

Prijs ! 19,95

Formaat 15 x 23 cm
Omvang 352 blz.
NUR 332
ISBN 978 90 435 1857 4
Verschijnt Januari 2011
Prijs ! 18,95

De dochters
van de beul
ISBN 978 90 435 1736 2
Prijs ! 18,95

9 789043 518574
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romans | Spannende boeken
Irene Hannon

Alle schijn tegen
De helden van Quantico – 1

Agent Evan Cooper maakt deel uit van een
FBI-team gespecialiseerd in gijzelingszaken.
Hij wordt ingezet om Monica Callahan te
beschermen, de dochter van een invloedrijk
diplomaat.
Hoewel

de

terroristische

dreiging

steeds

dichterbij komt, laat Monica zich niet zomaar
door de FBI vertellen waar ze kan gaan en
staan. Evan heeft de grootste moeite om haar
veiligheid te garanderen. Dat de vrouw hem
bovendien persoonlijk raakt, maakt zijn taak er
niet gemakkelijker op.

Intriges, terrorisme,
romantiek en
spanning. Een
echte pageturner!

AUTEUR

Vertaling Josée Westrik
Irene Hannon schreef al meer dan
vijfentwintig liefdesromans en romantische thrillers, waarvan meerdere in
de prijzen vielen. Ze woont in Missouri,
Amerika, waar ze zich fulltime wijdt aan
haar schrijfcarrière. Meer informatie:
www.irenehannon.com.

Omslagontwerp Flashworks
Uitvoering Paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang ca. 352 blz.
NUR 302
ISBN 978 90 297 1990 2
ISBN E-book 978 90 297 9618 7
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ! 20,90

90 |

9 789029 719902

romans | Spannende boeken
Terri Blackstock

Roofdier

Een moordenaar is actief op het online netwerk
GrapeVyne. Twee tienermeisjes zijn al ten prooi
gevallen aan het ‘roofdier’. Ryan Adkins, het brein
achter het netwerk, is ten einde raad.
Vastbesloten om de dood van haar zusje te wreken,
maakt Krista Carmichael een profiel aan op het
netwerk en probeert daarmee de moordenaar uit
de tent te lokken. Maar is ze nog in staat om de
gevolgen te controleren als hij zijn klauwen naar
haar uitslaat?

Je privéleven op
internet zetten, kan
levensgevaarlijk
zijn…

Vertaling Petra Butler-de Vries

eerder verschenen

Omslagontwerp douglas design

Interventie

Uitvoering Paperback

ISBN 978 90 297 1970 4

Formaat 14 x 21,5 cm

Prijs ! 19,95

Omvang ca. 352 blz.
NUR 302
ISBN 978 90 297 9580 7
ISBN E-book 978 90 297 9619 4
Verschijnt Januari 2011
Prijs ! 19,95
9 789029 795807
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romans | Spannende boeken
Terri Blackstock

Woord van eer
Newpointe 911 - 3

Het postkantoor van Newpointe wordt met
een bom opgeblazen. De verdachte houdt vol
onschuldig te zijn, maar is duidelijk wel bij de
zaak betrokken. Wat verbergt hij?
Advocate Jill Clark gelooft niet in de onschuld
van de verdachte tot er een aanslag op haar
leven wordt gepleegd. Tegen beter weten in
besluit ze zijn verdediging op zich te nemen. Dat
maakt haar het doelwit van de echte dader.

Deel 3 in
Newpointe
911-serie nu ook
als midprice

eerder verschenen

Vertaling Lisette Camara-van Putten

Eigen rechter

Omslagontwerp douglas design

Newpointe 911 - 1

Uitvoering Paperback

ISBN 978 90 297 1938 4

Formaat 14 x 21,5 cm

Prijs ! 12,50

Omvang 352 blz.
NUR 302

Achtervolgd
door twijfel
Newpointe 911 - 2

ISBN 978 90 297 9593 7
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ! 12,50

ISBN 978 90 297 1977 3
Prijs ! 12,50
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9 789029 795937

romans | Spannende boeken
Steven James

De pion

Patrick Bowers - 1

Het bloedstollend spannende boek De pion werd
zeer enthousiast ontvangen. Dit eerste avontuur over
FBI-agent Patrick Bowers is daarom nu beschikbaar
als midprice-editie.
Een seriemoordenaar, de Illusionist, zet na iedere
moord zijn handtekening door een schaakstuk
achter te laten. Het lukt de gevaarlijke gek om
de FBI steeds één zet voor te blijven. Bowers
zoekt koortsachtig naar een manier om de man
schaakmat te zetten. Want als zwart wint, is alles
verloren.

Deel 1 van
adembenemende
thrillerserie nu
als midprice

Vertaling Willem Keesmaat

recensies

Omslagontwerp Marion Rosendahl en

‘Een fascinerende blik op de scheidslijn tussen goed en kwaad.

Wim van de Hulst
Uitvoering Paperback
Formaat 14 x 21,5 cm
Omvang ca. 464 blz.

De pion mag je niet missen.’ – Ann Tatlock
‘Een opmerkelijk debuut. De pion is een zeer veelbelovend boek
en smaakt naar meer.’ – ND thrillerbijlage, vijf sterren

NUR 332, 302
ISBN 978 90 435 1859 8
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ! 12,50
9 789043 518598
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romans | Pakketten
Lisa McKay

Sandra Dallas

Bethany Pierce

Rode
littekens

Ruisend
gras

Breekbaar
verlangen

Omslagontwerp Mark Hesseling
Uitvoering Paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
NUR 302
ISBN 978 90 435 1830 7
Verschijnt Oktober 2010
9 789043 518307
Vertaling P.J. de Gier

Vertaling Roelof Posthuma

Vertaling Marianne van Reenen

Omvang 367 blz.

Omvang 304 blz.

Omvang 316 blz.

Drie prachtige literaire romans met diepgang
Nu in één pakket van

€ 61,50 voor € 25

Megan DiMaria

Ginger Kolbaba &
Christy Scannell

Recept voor
romantiek

Uit het
glazen huis

Vertaling Lia van Aken

Vertaling Marianne Grandia

Omslagontwerp t4design

Omslagontwerp douglas design

Omvang 368 blz.

Omvang 314 blz.

Twee heerlijke wegleesromans

Uitvoering Paperback

met een vleugje humor Nu in

NUR 302

één pakket van

Verschijnt Oktober 2010

€ 41

voor

€ 15

Formaat 14 x 21,5 cm
ISBN 978 90 297 9592 0

9 789029 795920
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romans | Herdrukken
Francine Rivers

Lynn Austin

Lynn Austin

Mijn moeders
hoop

Tegen de
stroom in

Eigen wegen

tweede druk; al ruim
10.000 eX. verkocht

tweede druk

vierde druk

ISBN 978 90 297 1900 1

ISBN 978 90 297 1958 2

ISBN 978 90 297 1815 8

Prijs ! 22,50

Prijs ! 22,50

Prijs ! 22,50

9 789029 719001

9 789029 719582

9 789029 718158

Elizabeth Musser

Elizabeth Musser

Elizabeth Musser

Het huis op de
heuvel

Twee
testamenten

Twee
bestemmingen

tweede druk

tweede druk

tweede druk

ISBN 978 90 8865 086 4

ISBN 978 90 6140 951 9

ISBN 978 90 6140 953 3

Prijs ! 12,50

Prijs ! 12,50

Prijs ! 12,50

9 789088 650864

9 789061 409519

9 789061 409533
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adres | Uitgeverij Kok

commercieel directeur |

Vertegenwoordiging |

Bezoekadres IJsseldijk 31

Tom Harkema

Elisabeth van Munster-Algra

Postadres

8266 AD Kampen

Telefoon

038 339 25 87

Mobiel

06 200 344 20

Postbus 5018

Fax

038 331 17 76

E-mail

evanmunster@kok.nl

8260 GA Kampen

E-mail verkoop tharkema@koktenhave.nl

Telefoon

038 339 25 55

Fax

038 331 17 76

E-mail verkoop

verkoop@kok.nl

Distributie |

René Slotboom
Verkoop binnendienst |

Mobiel

06 155 397 19

Harrie van Zuthem

E-mail

rslotboom@koktenhave.nl

Telefoon

038 339 25 37

Fax

038 331 17 76

Centraal Boekhuis, Culemborg
promotie en publiciteit | Fictie

Marloes Zalm
Telefoon

038 339 25 35

E-mail

mzalm@kok.nl

Informatie | Uitgaven

Secretariaat
Telefoon

038 339 25 07

E-maill

lvanessen@kok.nl

promotie en publiciteit | Non-Fictie

Margaretha Oostinga
Telefoon

038 339 25 41

E-mail

moostinga@kok.nl

Verkoop belgië | Veen Bosch & Keuning Uitgevers
adres |

promotie en publiciteit |

Sales Manager |

Veen Bosch & Keuning Uitgevers

Christine Van Steerteghem

Dirk Vanoutryve

Katwilgweg 2 - 2050 Antwerpen

Telefoon

03-355 28 44

Telefoon

03-355 28 45

Fax

E-mail

c.vansteerteghem@vbku.be

E-mail

d.vanoutryve@vbku.be

(0032) (0)3-355 28 40

Verkoop binnendienst |

Vertegenwoordiging |

Nikki Nauwelaerts

Julien Stessens

Telefoon

Telefoon

0476-54 40 94

Fax

038 331 17 76

E-mail

julien.stessens@telenet.be

(0032) (0)3-355 28 42

E-mail verkoop

verkoop@vbku.be

Marianne Poupaert
Telefoon

Verkoopdirecteur |

René Van Loon
Telefoon

03-355 28 32

E-mail

r.vanloon@vbku.be

(0032) (0)3-355 28 36

E-mail verkoop

verkoop@vbku.be

www.kok.nl
Wijzigingen in prijs, omvang en uitvoering voorbehouden.
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