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DE ANDERE DELEN UIT DE TRILOGIE

RECENT
VERSCHENEN

ISBN 9789463334600

Populaire YA-bloggers 
over ‘Gewist’:

“Een erg prettig lezende 
dystopie. Het boek zit 

vol mysterie en zet je 
aan het denken.” 

Zonenmaan.net

“Een van de beste 
dystopieën die ik heb 

gelezen.”
 Brightbluebooks.wordpress.com

“Wie het genre niet kent, 
zal dit boek als een 

aangename 
kennismaking ervaren.”

Lookiebooks

“Een dikke vijf sterren!”
thereadingbooks.nl

ISBN 9789463334594

e-book
e-book

Gewist           ISBN 9789463337564  I  €8,99      

Gebroken     ISBN 9789463338271  I  €8,99      



VERSPLINTERD 
TERI TERRY

PRIJS
UITVOERING

OMVANG
NUR

VERSCHIJNINGSDATUM
ISBN

€17,50
Paperback 125 x 200
450 pagina’s
285 / 334
Augustus 2019
9789463334617

Kyla weet niet wie ze is. Hoe weet ze wie ze kan vertrouwen?

Kyla is Gewist: haar geheugen is volledig uitgevaagd door de 
Hoeders die het land besturen. Als er ineens toch verboden 
herinneringen uit een gewelddadig verleden naar boven 
komen, begint ze te twijfelen. Kan ze haar nieuwe familie wel 
vertrouwen, en haar vrienden, zoals Ben? Met de hulp van het 
verzet gaat ze opnieuw ondergronds, opgejaagd door de 
machthebbers, die haar dood willen hebben. Kyla’s zoektocht 
naar de waarheid in dit laatste deel van de spannende trilogie 
leidt tot onthullingen die schokkender zijn dan ze ooit had 
kunnen bedenken.

Teri Terry heeft in Frankrijk, Canada, Australië en Engeland gewoond 
en heeft daar vier diploma’s, meerdere paspoorten en een ongebruikelijke 
naam aan overgehouden. Ze is wetenschapper, advocaat en opticien 
geweest en heeft in scholen en bibliotheken gewerkt. Ze woont nu in
het Engelse Chiltern waar de spannende Gewist-trilogie zich afspeelt.

LAATSTE 
DEEL VAN DE 
SPANNENDE 

TRILOGIE

• POS-materiaal beschikbaar
• Actieve promotie via social media
• Auteur beschikbaar voor (online) interviews
•  Aandacht op alle relevante blogs
•  Instore - actie? Neem voor meer informatie 

contact op met uw vertegenwoordiger!

NIEUW

e-book Versplinterd     ISBN 9789463338264  I  €8,99



PATRICE
LAWRENCE

 ISBN 9789463334624  I  €17,50

• POS-materiaal beschikbaar
• Actieve promotie via social media
• Auteur beschikbaar voor (online) interviews
•  Aandacht op alle relevante blogs
•  Instore - actie? Neem voor meer informatie 

contact op met uw vertegenwoordiger!

Patrice Lawrence groeide op in 
een Trinidees-Italiaanse familie
en woont in Oost-Londen. 
Ze schreef Orangeboy na een 
cursus misdaadschrijven en zette 
daarmee haar plannen voor een 
roman die zich afspeelt in het 
Trinidad van de jaren 40 even in de 
ijskast. Inspiratie voor haar 
levensechte tiener-personages 
haalt ze uit de gesprekken die ze 
jongeren in de bus hoort hebben.

De NBD over Orangeboy:

“ Een indrukwekkend boek 
met een sterke plot en goed 
uitgewerkte situaties.”  

WINNAAR 

THE BOOKSELLER’S 

YA BOOK PRIZE 

2017

NIEUW

ISBN 9789463334631  I  €17,50

e-book
e-book

Indigo Donut     ISBN 9789463338509  I  €8,99      

Orangeboy         ISBN 9789463338271  I  €8,99      



EXIT
TERI TERRY

PRIJS
UITVOERING

OMVANG
NUR

VERSCHIJNINGSDATUM
ISBN

€19,95
Hardcover 125 x 200
464 pagina’s
285 / 334
November 2019
9789463338196

Het lijkt voorbij te zijn met Sam’s fijne leventje als dochter 
van de vicepremier. Het zijn stormachtige tijden. De 
grenzen zijn gesloten en de protesten worden steeds 
gewelddadiger. De regering geeft de schuld aan de 
jongeren en slaat de opstanden hard neer. Mobiele 
telefoons worden geblokkeerd, bijeenkomsten verboden 
en er is geen ruimte voor andersdenkenden – integendeel.

Sam raakt verscheurd door de loyaliteit aan haar familie en 
haar eigen ideeën over wat juist is. Maar wanneer ze Ava 
en Lucas ontmoet, weet ze wat haar te doen staat.

Ze kan het verschil maken. Dat moet ze. Zelfs als haar leven – 
en haar hart – op het spel staan.

BREXIT 
ALS THEMA!

• POS-materiaal beschikbaar
• Actieve promotie via social media
• Auteur beschikbaar voor (online) interviews
•  Aandacht op alle relevante blogs
•  Instore - actie? Neem voor meer informatie 

contact op met uw vertegenwoordiger!

e-book EXIT     ISBN 9789463338516  I  €8,99



ISBN 9789463334648  I  €17,50

DEEL 2: 
THE LIFE BELOW 

WORDT VERWACHT 
IN MAART 2020

ISBN 9789463334679  I  €17,50

MET  TER-
SCHELLING ALS 
ACHTERGROND 

DECOR!

DEEL 2: 

THE LIFE BELOW 

WORDT VERWACHT 

IN MAART 

2020

e-book
e-book

De laatste zes   ISBN 9789463338523  I  €8,99      

Het licht van Lorelei     ISBN 9789463338530  I  €8,99      

Populaire YA-bloggers 
over ‘De laatste zes’:

“Ik kon het boek 
gewoon niet wegleggen 
en kijk zeker uit naar het 

volgende deel!” 
Terzielster.wixsite.com

“De laatste zes is een fijn 
boek. Ik ben dan ook 

ontzettend nieuwsgierig 
naar het vervolg.”

 Oog op de toekomst.com

“ Het verhaal  leest als 
een trein.”

Marcia van der zwan

over ‘Het licht van Lorelei’:

“Weer een pareltje van 
Jen Minkman. Van mij 
krijgt dit boek dan ook 

vijf sterren.”
Frecadelik



ADDER
BEX HOGAN

€17,50
Paperback 125 x 200
400 pagina’s
285 / 334
November 2019
9789463338165

Hij maakt een moordenaar van me.
Of hij zal me laten vermoorden.
Dat is mijn lot.
 
Marianne is voorbestemd om de Adder te worden, beschermer van 
de Twaalf Eilanden. Maar de heersende Adder staat haar benoe-
ming in de weg. Corrupt en meedogenloos zeilt hij de zeeën over in 
zijn oorlogsschip, in zijn kielzog een spoor van pijn en lijden. Hij is 
de gevaarlijkste man van de oceaan – en haar vader.
Ze was geboren om de eilanden te beschermen. Maar kan ze voor ze 
vechten als dat betekent dat ze haar familie zal verliezen, haar 
thuis, de jongen waar ze van houdt – en zelfs haar leven?
 
Een dappere heldin. Een onmogelijk dilemma. Een epische fantasy-
trilogie die zich afspeelt op de woeste baren. 

• Auteur beschikbaar voor signeersessies 
• Actieve promotie via social media
• Diverse besprekingen off- en online
• Boekenleggers beschikbaar
•  Neem voor meer informatie contact op  

met uw vertegenwoordiger!

Grootgebracht met een gezond dieet van sprookjes en fantasie verliest Bex Hogan 
zich het merendeel van de tijd in haar dagdromen. Het opschrijven van haar verhalen 
was daarom een natuurlijke volgende stap. Inmiddels verdeelt ze haar tijd tussen het 
echte leven en dat in haar verbeelding. Bex woont in Cambridgeshire met haar man, 
twee prachtige dochters en maffe cockerspaniël. Ze houdt van paardrijden, praat 
tegen haar planten en kan (meestal) geen marsepein weerstaan.

NIEUW

PRIJS
UITVOERING

OMVANG
NUR

VERSCHIJNINGSDATUM
ISBN

e-book ADDER     ISBN 9789463338547  I  €8,99

NIEUW
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