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Ontdek het geheim van het Kattenkasteel …

Een uitdaging gaan Liz, Ulrik en Max nooit uit de weg!

Inbreken in het griezelige, verlaten Kattenkasteel … Een koud kunstje!

Of niet?

In de kelder vindt Liz een kistje met de afbeelding van een zwarte kat. Een

onheilspellend gevoel bekruipt haar. Maar dan worden de drie jongeren ontdekt ...

Raakt het drietal weg uit het Kattenkasteel?

En wat haalt Liz zich op de hals door het kistje mee te nemen?

Kattenkasteel. Een avontuurlijk, mysterieus jeugdverhaal voor jongeren vanaf 10 jaar.

KATTENKASTEEL 
ANNICK BARDIJN

 
JEUGD, 10+

ISBN: 9789083140452 – NUR: 283 – Prijs: 16,50 euro – Verschijnt augustus 2021



ANNICK BARDIJN 

Annick Bardyn woont in Ternat, is gelukkig getrouwd, mama

van een 17-jarige dochter en plusmama van een 30-jarige zoon.

Ze werkt als interne pedagogische begeleider op een

Steinerschool.

Annick houdt van skiën, lezen en schrijven. En, niet onbelangrijk,

van Vivaldi, haar kat.

‘Als kind zat ik meestal met mijn neus in de boeken. Ik vond het

zalig om te vertoeven in een fantasiewereld. 

Ik herinner me nog goed mijn eerste bezoek aan de bibliotheek. Mijn mond viel open van

verbazing. Zoveel boeken bij elkaar! Op dat moment werd ook het zaadje geplant voor

mijn droom: zelf een boek schrijven. Op de lagere school was ik lid van de boekenjury en

schreef ik graag mijn eigen verhaaltjes. Later als kleuterjuf puzzelde ik mijn eigen versjes,

poppenspelen, en liedjes in elkaar en als leerkracht in de lagere school probeerde ik mijn

liefde voor het lezen en schrijven door te geven aan de kinderen.

Vele jaren heeft het schrijven zich enkel afgespeeld in mijn hoofd tot ik besefte dat

schrijven echt bij me hoorde en ik er volledig voor wilde gaan! Mijn droom om ooit een

boek uit te geven, wordt nu ook werkelijkheid.

Ik hoop vooral dat ik kinderen kan meenemen in de rijke wereld van de fantasie en dat ik

op deze manier het lezen tot een feest kan maken.

ISBN: 9789083140452

NUR: 283 

Prijs: 16,50 euro

Verschijnt augustus 2021

Citaat:  ‘Het hout had een rood-bruine kleur en de bovenkant

bestond uit een mooi schilderij van een zwarte kat. De kat zat

in een fiere, rechte zithouding op een vensterbank, de staart

rond de poten naar voren gedraaid en keek haar met zijn gele

ogen en zwarte pupillen recht aan. Door het raam zag je op de

achtergrond wat takken en bomen. Ze werden verlicht door

een volle maan. Aan de linkerkant van het raam hing een stuk

van een grijsblauwe gordijn. De tekening bestond alleen uit

grijze, zwarte en donkerblauwe kleuren met het geel van de

kattenogen dat de aandacht trok. Er ging een duister,

mysterieus gevoel van uit, maar dan plots was er herkenning!

Maar natuurlijk! De kat op de toren had net dezelfde

zithouding.

Liz probeerde het kistje te openen, maar dat lukte niet. Ze

bekeek het aan alle kanten, maar ze vond zelfs geen

sleutelgat. Ze schudde zachtjes met het kistje. Binnenin

rammelde er iets. Haar ogen kruisten de ogen van de kat. Ze

kon er naar blijven kijken. Het was alsof ze in het schilderij werd

getrokken.’

‘Als je houdt van fantasie, geheimzinnige kastelen én katten, dan zal dit verhaal je

meeslepen van het begin tot het einde.’ (Herman van Campenhout)
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WILDE GOK 
J .  BOLLÉ

 
DE VIERDE THRILLER VAN J .  BOLLÉ . . . .  EEN BOEK OM NAAR UIT TE KIJKEN!

Zuid-Frankrijk 1970.

 

De weduwe Celeste de Chatillon en haar twee dochters lijken een zorgeloos leven

te leiden in hun villa nabij Menton maar in werkelijkheid brengt een immense

schuldenberg hen op de rand van de afgrond. Wanneer Celeste alsmaar dieper

verstrengeld raakt in de moorddadige tentakels van het drugmilieu waarin ze is

verzeild geraakt, komt het leven van haar lievelingsdochter Beau in gevaar. Celeste

is wanhopig en bedenkt een waanzinnig plan om uit de schulden te geraken. Haar

plan lijkt te lukken, totdat de vreemde Léon de opdracht krijgt om Celeste en haar

dochter te vermoorden.

Ondertussen wordt in een dorpje in de Provence een meisje in paniek wakker. Ze

leidt aan geheugenverlies waardoor ze geen andere keuze heeft dan de man die

bij haar woont te vertrouwen. Wanneer een mysterieuze vrouw contact legt met

haar verandert alles.

ISBN: 9789083140469 - NUR: 332  - Prijs: 19,95 euro - verschijnt 28 augustus 2021



November 1989. Berli

symbool voor de poli

West- en Oost-Europ

persconferentie van 

onverwacht in beweg

de val van de Berlijns

zijn geluk niet op, hij 

van wat de komende

kranteninhoud zal be

fototoestel rond zijn 

het feestgedruis in. D

Zij wil hem een verha

absoluut wereldkund

Een spannende, histo

die je meevoert naar

ten tijde van de Koud

burgers gebukt ginge

het communistische

 
'Op een aparte en geraffineerde manier neemt J. Bollé je mee naar de

glitter en glamour in de mondaine Franse Rivièra van de jaren '70,

vorige eeuw. Niets is wat het lijkt in deze trhiller, tot zelfs de

verraderlijke schrijfstijl van de auteur. 

J. Bollé is een duivelse plotkunstenaar.' (Marc Kerkhofs - Hostwriters) ISBN: 9789083140469

NUR: 332  

Prijs: 19,95 euro

Verschijnt 28 augustus 2021

J .  BOLLÉ 

Johnny Bollé schrijft thrillers en korte verhalen als geen ander.

Na zijn debuut 'Egyptisch blauw' volgde al snel de genomineerde boeken 'Bloedmaan' en

'Hij noemde me Duivelskind'. Zijn boek 'Bloedmaan' werd door het lezersplatform van de

VRT - Lang zullen we lezen - verkozen tot één van de 20 beste boeken van 2019. Zijn

boek 'Hij noemde me Duivelskind' werd door de recensenten van THRILLZONE

genomineerd voor de longlist 'Beste Nederlandstalige thriller' voor de editie van de

ThrillZone Awards 2020.

Zijn vlotte, beeldende schrijfstijl en zijn typerende

onverwachte plotwendingen houden je stevig in zijn geep.

Hij is dan ook een duivelse plotkunstenaar en weet als geen

ander hoe hij in zijn verhalen een sfeer kan creëren waaruit

je niet meer kan ontsnappen.

De typische Bollé-stijl begint met een inleidend stukje als

voorproefje van wat er te wachten staat. Geleidelijk word je

meegesleurd in het leventje van de verschillende

personages.

Je krijgt een kijk op de feiten vanuit verschillende invalshoeken, wat

heel intrigerend werkt. Onbewust ben je al bezig om de puzzelstukjes

bij elkaar te brengen, maar het is verdomd moeilijk! En net zoals een

puzzel, kun je niet stoppen vooraleer je het geheel ziet. Het blijft

nagelbijten tot het einde en dan besef je dat je wat stukjes in de

doos hebt laten liggen.

Kortom zijn boeken zijn spannende, meeslepende, en ingenieuze

thrillers met telkens een verrassend plot !

Voor meer informatie: www.johnnybolle.com

http://www.biekevanlaeken.be/


ZAL HELIA EEN MANIER VINDEN OM MICHAEL TE SLIM AF TE ZIJN?

OF TREKT DE DOOD TOCH ALTIJD AAN HET LANGSTE EIND?

ALS JE HARTSLAG WEGVALT
- ALS JE STERFT TRILOGIE - 

 
CHRISTINE GEYSEN

 
YOUNG ADULT

ISBN: 9789083140483 – NUR: 285 – Prijs: 19,95 euro – Verschijnt 31 oktober 2021

Lex en Helia bezegelden hun liefde en de deal met Michaël. Cynthia zal als laatste

de regeerperiode moeten volbrengen, maar dat is buiten Matthis gerekend. Hij

beweert dé oplossing te hebben om de dood te ontlopen!

Maar is dat wel zo? Is Matthis écht hun reddende engel? Kan hij doen wat hij Helia

beloofd heeft en wat zij het liefst wil van alles: haar dochter beschermen? Of heeft

Michaël nog een meesterlijke zet achter de hand? Want kan je dat eigenlijk wel, de

dood te slim af zijn?

‘Als Je Hartslag Wegvalt’ is de ultieme finale van de ‘Als Je Sterft-Trilogie.’

Voor lezers vanaf 15 jaar.



CHRISTINE GEYSEN

Citaat: 

Paniek is iets wat ik door de jaren heen nog steeds niet onder controle heb kunnen krijgen.

Ze zeggen dat je rustiger wordt na de geboorte van je eerste kind, maar geldt dat ook als

je kind werd opgegeven om te sterven?

Christine Geysen (1987) is de schrijfster van de ‘Als Je

Sterft-Trilogie’. 

Ze is geboren in Lommel, gehuwd en de trotse mama van

twee zoontjes. Ze is naast schrijfster ook

kantoorverantwoordelijke voor een bedrijf in

Leopoldsburg.

Christine is beginnen schrijven toen ze nog in het derde

leerjaar zat. Eerst heel korte verhaaltjes maar naarmate

ze ouder werd nam ook de lengte van haar verhalen toe.

In 2018 waagde ze de stap om haar werk ook te

publiceren.

‘Natuurlijk is het al begonnen,’ roep ik door de telefoon.

‘Dacht je nu echt dat het toeval was dat we geraakt zijn

door die andere auto? Ik niet, hoor. Michaël zit

hierachter, achter alles.’ Ik kan niet geloven dat Matthis

zo dom kan zijn. ‘Dat bedoel ik niet, Helia,’ zegt hij kalm

en ik klem de telefoon nog dichter tegen mijn oor. ‘Wat

bedoel je dan?’ ‘Je tijdsverloop. Het is veranderd.’ Even

laat ik zijn woorden over me heen gaan, alsof ze zich in

een glazen koepel bevinden en me niet kunnen raken,

maar dan denk ik terug aan wat hij mij in het ziekenhuis

vertelde. Zijn stem weerklinkt hol in mijn hoofd, alsof ze

van heel ver moet komen.

ISBN: 9789083140483

NUR: 285  

Prijs: 19,95 euro

Verschijnt 31 oktober 2021



‘Zeven Zotgevallen’ neemt je mee op voorleesreis!

Glijd mee met de pantoffels Pippa en Paula, bespeur waarom rendier Remus zo

verdrietig is en ontdek het land van Jack, de koudste plek op aarde!

Nestel je met een warm dekentje op je favoriete leesplek en geniet van deze absurde,

hilarische en hartverwarmende winterverhalen.

Voorlezen vanaf 6 jaar

Zelf lezen vanaf 9 jaar

'Zeven Zotgevallen', zeven zalige winterverhaaltjes die geïllustreerd worden door Kim

Braekevelt.

ZEVEN ZOTGEVALLEN
VOORLEESVERHAALTJES VOOR DE WINTER 

 
BIEKE VANLAEKEN

ISBN: 9789083140490 – NUR: 282 – Prijs: 16,00 euro – Verschijnt november 2021



Haar doel is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de liefde voor lezen en

schrijven bij te brengen.

In 2019 publiceerde Bieke haar eerste jeugdboek ‘Helena’.

Haar fantasierijke jeugdboeken 'Helena' en 'The Nerd Academy' slaan aan bij de

tieners.

Met deze voorleesverhaaltjes prikkelt ze de verbeelding van kinderen én hun

ouders.

Biekes doel is dan ook om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de liefde voor

lezen en schrijven bij te brengen.

 

Bieke Vanlaeken (1989) is leerkracht Nederlands

en godsdienst. Deze creatieve duizendpoot

acteert, regisseert, zingt en schrijft. Als auteur

zette ze haar eerste stappen met het schrijven

van theaterstukken voor jeugd.

BIEKE VANLAEKEN

ISBN: 9789083140490

NUR: 282  

Prijs: 16,00 euro

Verschijnt november 2021

Voor meer informatie: www.biekevanlaeken.be

http://www.biekevanlaeken.be/


Kathinka Bicho is slim. Té slim, wordt wel eens gezegd. Op haar zevende had ze

al meer opgeslagen in haar hersenen dan haar oudste broer Kevin, die op dat

moment negentien was. Op school verveelt ze zich dan ook steendood.

Maar dan krijgt Kathinka een brief in de bus. Haar Win For Life. Een toelating tot

‘The Nerd Academy’. De school voor de allerslimsten. Kathinka springt een gat in

de lucht.

Maar wat doet ze met Einstein, haar geliefde kat? Moet ze die nu alleen thuis

achterlaten?

Aan ‘The Nerd Academy’ ontdekt ze al snel dat iedere school zo haar geheimpjes

heeft. Wie is #prisjepret? Waarom maakt Jeanne Paysan haar het leven zo

moeilijk? En wat staat er precies in het ‘Boek der Schande’?

ISBN: 9789083140414 – NUR: 284  – Prijs: 18,95 euro

PAS VERSCHENEN
THE NERD ACADEMY 

BIEKE VANLAEKEN
 

JEUGD, 12+



November 1989. Berlijn is verdeeld en staat symbool voor de politieke spanningen

tussen West- en Oost-Europa. Wanneer een persconferentie van Schabowski het

volk onverwacht in beweging brengt, leidt dat tot de val van de Berlijnse Muur.

Journalist Jef kan zijn geluk niet op, hij zit immers aan de bron van wat de

komende dagen en weken de kranteninhoud zal bepalen. Met zijn fototoestel

rond zijn nek, trekt Jef de stad en het feestgedruis in. Daar ontmoet hij Hannah.

Zij wil hem een verhaal vertellen dat ze absoluut wereldkundig wil maken…

 

Een spannende, historische young adultroman die je meevoert naar het grauwe

Oost-Berlijn ten tijde van de Koude Oorlog, waar de burgers gebukt gingen

onder de dreiging van het communistische regime en constant op hun tellen

moesten passen.

 Voor meer informatie: www.hermanvancampenhout.com

ISBN: 9789083140407 – NUR: 285 – Prijs: 15,95 euro

PAS VERSCHENEN
MUURZIEK 

WOUTER POLSPOEL & HERMAN VAN CAMPENHOUT

http://www.hermanvancampenhout.com/


Inge lijdt aan borderline, een ingrijpende persoonlijkheidsstoornis die haar hele

leven, haar ‘zijn’ beheerst. Ze voert een lange, vermoeiende strijd naar

aanvaarding, verwerking en toekomstperspectieven.

Met dit verhaal wil ze niet voor de zoveelste keer de lezer confronteren met een

opheldering over het fenomeen borderline. Ze wil dat de lezer zich kan

verplaatsen in de leefwereld van een borderlinepatiënt. Vooral in een moeilijke

periode zoals de lockdown ten gevolge van COVID-19, is de lijdensweg voor

haar verschrikkelijk.

Haar ervaringen, die hier staan opgetekend, maken duidelijk hoe borderline als

een zware onzichtbare mantel over haar leven hangt. Zit mee aan tafel. 

Leg je neer op haar bed met een van haar knuffelbeesten op je schoot. 

Lach om haar fratsen tijdens een wandeling, maar voel vooral haar pijn en

neerslachtigheid als ze naar je gezelschap vraagt.

ISBN: 9789083140421 - NUR: 402 - Prijs: 15,95 euro

 

PAS VERSCHENEN
BORDERLINE IN QUARANTAINE 

ERIK PERSOONS
 

NON FICTIE



Erik Persoons (1965) houdt van uitdagingen.

Enkel gekneed door een onvoorwaardelijke

passie voor schrijven en theater, durft hij het aan

om al eens buiten de lijntjes te kleuren.

Zoals hij bij het schrijven van theater- en

toneelstukken het niet altijd even nauw neemt

met de regels van de kunst, volgen de spannende

romans Kaakslag en Nevelhel die van zijn hand

komen ook niet de stroming die de meeste

verhalen in dit genre 

ERIK PERSOONS 

volgen. De typische ingrediënten voor een thriller zijn minder dominant

aanwezig maar worden vervangen door een onderhuidse spanning, een

groeien naar een climax terwijl de personages uit zijn boeken herkenbare,

levendige personen zijn met hun gaven en gebreken.

Erik is ook de geestelijk vader van 'het

schrijfexperiment' een uniek project waarbij

meer dan 100 jongeren samenwerken om een

spannende jeugdroman te schrijven. Samen

met hen creëert hij een verhaal dat enkel kon

ontstaan door de fantasie, de

verbeeldingskracht en de passie voor het

schrijven. Dit resulteerde al in vier prachtige,

spannende jeugdromans Attractopia, Refugia,

Pericula en Furta.

Vanaf september 2021 gaat Erik weer op zoek

naar jonge schrijvers die willen meewerken

aan een vijfde opgave. Ondertussen blijft hij

openstaan voor nieuwe uitdagingen, want

stilzitten is geen optie.

ISBN: 9789083140421

NUR: 402  

Prijs: 15,95 euro

Pas verschenen



In Antwerpen wordt het lichaam gevonden van een jonge vrouw waarvan

sommige organen zijn geroofd. Het team van commissaris Willy Vercammen, een

politieman met een bedenkelijke reputatie, wordt met het onderzoek belast. In

het kader hiervan stoot Vercammen op een organisatie die met behulp van

loverboys minderjarige meisjes ronselt. Die beide kwesties blijken met elkaar te

maken te hebben, en ze leiden tot een ijzingwekkende ontdekking.

Chris Bossers begon met het schrijven van scenario’s voor film en TV en legde

zich daarna toe op harde misdaadverhalen.

Zijn boeken zijn gebaseerd op ware feiten, maar dan met fictieve personages.

Hij is afkomstig uit Antwerpen waar hij als advocaat werkt.

Judas 2.0 is zijn vijfde thriller met opnieuw een prominente rol voor de corrupte

commissaris Willy Vercammen.

ISBN: 9789083140438 – NUR: 305 - Prijs: 19,50 euro

 

PAS VERSCHENEN
JUDAS 2.0

CHRIS BOSSERS
 

THRILLER



Dillan en Caitlín zijn in hun eerste leven onafscheidelijk. Hun zielen zijn met

elkaar verweven… Op onverklaarbare wijze raken ze elkaars spoor bijster. Ergens

in de Schotse Highlands hangt een flinterdun gordijn van mysterie en

spiritualiteit.

Dillan geeft zichzelf twee missies in zijn latere leven. Hij wil zijn geliefde Caitlín

opsporen en terugvinden. Het wordt een zoektocht naar een eeuwige liefde over

de grenzen van de dood heen. Waarom ziet Dillan beelden van de Andalusische

zon?

Dillan wil de tragische en gruwelijke moord op zijn geliefde wreken. Hij wil de

persoon vinden die de dood van Caitlín kan verklaren en het waarom ervan.

Welke rol speelt De Moor in het verhaal?

Die beide doelen wil hij obsessief realiseren. De liefde tussen echte soulmates

gaat nooit over. Hij is Zwanger van verlangen…

Voor meer informatie: www.robbaetens.be

ISBN: 9789083140445 – NUR: 285 - Prijs: 19,50 euro

 

PAS VERSCHENEN
ZWANGER VAN VERLANGEN

ROB BAETENS
 

YOUNG ADULT

http://www.robbaetens.be/
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