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WRAAK
Een verrassend en indringend

boek waarbij ontroering soms
hand in hand gaat met moord,
wraak en verraad...
Dood en leven komen gevaarlijk dichtbij elkaar wanneer
een vrouwelijke medewerker van een gerechtelijk labo
op wraak zint.
Lilith Van Winckel, verteerd door pijn en verdriet, besluit om zichzelf voor een aankomende trein te gooien.
Er wordt om haar getreurd, maar niemand in haar omgeving is echt verbaasd. Nadien gaat het leven voor
haar familie en vrienden verder. Al snel blijkt dat er meer aan de hand is en dat de vrouw de maanden voor
haar dood een plan met verstrekkende gevolgen heeft uitgebroed.
Hoewel verraad, moord en wraak de voornaamste ingrediënten zijn van deze pageturner, heeft het verhaal
meerdere lagen. De verrassende wendingen en bij momenten pijnlijk mooie beschrijvingen maken van dit
boek een aangrijpende thriller die nét even anders is dan we gewend zijn.
Pat Craenbroek laat haar levendige en soms licht morbide verbeeldingskracht de vrije loop in Uitgebroed.
Verweven met de feitelijke kennis die zij opdeed tijdens haar werk als gerechtsarts, heeft dit geleid tot een
duister, op alle fronten overtuigend verhaal.

“Ik zeg hem maar niet dat ik een groot keukenmes in mijn nachtkastje verborgen houd, het ligt er voor
het grijpen. Er zit iets in mij te broeden, het is vaag, de vorm is nog niet afgelijnd, nog geen hoe, geen
wat of wanneer. Wel een waarom.
Hij gaat naar de badkamer om zijn tanden te poetsen en ik kijk nog even naar het mes. Ik laat mijn
fantasie de vrije loop. Het is een stevig vleesmes, het verbaast me eigenlijk dat mijn man het nog niet
gemist heeft. Ik fantaseer erop los en het is geen stukje mooi gebraad, dat in mijn verbeelding wordt
aangesneden. Ja, je zou wel kunnen zeggen dat ik aan het broeden ben gegaan.”
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Pat Craenbroek

Uitgebroed
Pat Craenbroek (Brussel, 1966) is
een vrouwelijke arts die in het begin
van haar carrière als gerechtsarts
aan de slag was. Nu werkt ze zowel
in de klinische praktijk als in de zakenwereld. Als kind won ze opstelwedstrijden en werd ze geprezen
voor haar taalgevoel. Toch koos ze
voor een medische loopbaan. Het
schrijven is echter altijd blijven kriebelen en de voorbije jaren schreef ze
in haar vrije uurtjes kleine stukjes bij
elkaar, gewoon omdat ze dit zo leuk
vindt. Toen ze alles bij elkaar bracht
is Uitgebroed ontstaan.
www.uitgebroed.com

HET BELOFTEVOLLE DEBUUT VAN
EEN VLAAMSE GERECHTSARTS
DIE HAAR GEHEIMEN DEELT…

/Uitgebroed

D E TA I L S
Omslag Art Wise
Uitvoering Paperback
Formaat 14 x 21,5 cm

Lilith besluit om een einde aan haar leven te maken en zichzelf
voor een trein te gooien. Voordat ze dit echter doet, gaat ze eerst
een plan uitbroeden. Beetje bij beetje komt de lezer erachter wat
haar ingenieuze plan is...

Omvang 240 pag.

Dit boek is een thriller die nét iets anders is dan wat we gewend zijn. Hoewel de
vaste ingrediënten zoals moord, verraad en het verloop van het politieonderzoek
aanwezig zijn, is er véél meer dan dat. De lezer maakt kennis met een auteur die
er in geslaagd is een pageturner te maken die tegelijk spannend en bij momenten
ontroerend is. Wat het boek ook zo bijzonder maakt is dat de auteur zelf jaren
als gerechtsarts gewerkt heeft en haar kennis gebruikte om dit boek extra te
stofferen.

Verschijnt Juni 2018

NA

Prijs € 20,00
ISBN 978 94 928 8323 0
NUR 332
Genre Thriller

P R O M OT I E
• Interviews/besprekingen
• POS-materiaal
• Online marketing
• Bij aankoop van 5 boeken leveren
we aﬃches om op te hangen, bij
een uitnodiging voor een lezing of
signeersessies leveren we ﬂyers aan.
• Voor signeersessies en/of lezingen:

DE

Patricia De Cock
+32 475 5581 66

DOOD
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Yasmin Verschure

Volk van mijn volk

Yasmin Verschure liet o.a. haar
sporen na in het vrouwenwerk.
Na een ingrijpende transformatie
gaf ze cursussen lichaamswerk en
massages, werd één van de eerste
reikimeesters en zwierf de wereld
rond. Ze schreef Weg naar het
Licht in Australië.. In Zuid Afrika
gaf men haar de titel: ‘Ambassadeur van de Liefde’. Hoewel ze
niet van kaders houdt is dat wat
zij wenst te zijn. Ze gaf wereldwijd
workshops innerlijke groei en ging
meer en meer naar de weg van de
eenvoud. Ze verbleef vijf winters
in Kenia en heeft nu haar passie
verlegd naar migranten.

D E TA I L S
Omslag Finn Hensens
Uitvoering Hardback
Formaat 21 x 21 cm
Omvang 135 pag.
Prijs € 23,95
ISBN 978 94 928 8313 1
NUR 600
Genre Non-ﬁctie informatief
Verschijnt Maart 2018

E N G E L S E U I TG AV E
One Love - One Tribe
ISBN 978 94 928 8315 5

‘Vandaag zijn zij op de vlucht,
morgen kun jij dat zijn...’
Hoe meer ik het ware gezicht achter de vluchteling mag zien, hoe
meer ik tot de conclusie kom dat we allemaal vluchtelingen zijn
en dat ieder mens die de moed heeft om de oversteek te maken, en
daarbij letterlijk de dood in de ogen kijkt, een reden heeft om hier
te zijn. En het is niet aan mij om te beoordelen of die reden juist is
ja dan nee…
Alle grenzen zullen opengaan op het moment dat wij ons hart openen
en onze innerlijke grenzen afbreken…

NUR 600

P R O M OT I E
• Interviews / besprekingen
• POS-materiaal
• Online marketing
• Voor signeersessies en/of lezingen:
info@parisbooks.eu
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“Ik heb je boek Volk van mijn Volk gelezen. Het raakt heftig mijn
hart en ziel, liefde, pijn, schoonheid, geweld, troost, liefde, voor
mij en ik peins voor de wereld, voor ieder mens, want wat worden
wij hier gespiegeld. Dit boek zal bijdragen aan een positieve wereld
waarin we onze harten openen zonder grenzen”.
ELIZABETH VD DRIES

GEERT KIMPEN

MAAK GOUD VAN JE LEVEN
Auteur van de
internationale
bestseller
De kabbalist

Geert Kimpen (1965) debuteerde zeer succesvol met de roman De kabbalist, die ook direct
zijn

internationale

doorbraak

betekende. Daarop volgde het
boek De geheime Newton dat
bekroond werd tot de meest inspirerende roman van het jaar
2009. Maak goud van je leven is
een toegankelijk en praktisch

Zeven eeuwenoude alchemistische processen
met een springlevende boodschap voor jou.
Vraag jij je wel eens af of dit nu werkelijk alles is? Of dit nu jouw leven
is? Wie je eigenlijk bent?
En wie je zou willen zijn? Prijs jezelf gelukkig:
je alchemistische weg is begonnen...
In dit boekje onthult Geert Kimpen zeven stappen waarmee je ontdekt
wat je ware levensbestemming is en hoe je deze kunt realiseren.

zelfhulpboek om zelf aan de slag
te gaan met de alchemistische
transformatie die ook Newton
onderging.

D E TA I L S
Omslag Art Wise
Uitvoering Paperback
Formaat 15 x 18 cm
Omvang 240 pag.
Prijs € 15,00
ISBN 978 94 928 8310 0

Durf jij je hart te volgen? Doe jij waar je van droomt?

NUR 320

Ontdek jouw pad, jouw unieke missie.

Genre Inspirerend zelfhulpboek

Sla nieuwe wegen in en vind het goud in jouw leven.

Verschijnt Maart 2018

“Dit boek is zo openhartig, toegankelijk en met humor uitgewerkt dat het met kop
en schouder boven de andere boeken over dit onderwerp uitsteekt.”
SUSAN SMIT IN HAPPINEZ

P R O M OT I E
• Interviews/besprekingen
• POS-materiaal
• Online marketing

Een levensveranderend boek!

De eeuwenoude formule voor de vervulling van je levensmissie.
Nu voor het eerst eenvoudig en toepasbaar verteld.

• Voor signeersessies en/of lezingen:

info@parisbooks.eu

Reeds 50.000 exemplaren verkocht!
Op www.wensenboek.com kun je zelf ‘je goud’ formuleren, geïnspireerd
worden en in gesprek gaan met andere goudzoekers en met Geert Kimpen zelf.
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Annette van Zuijlekom de Zeeuw

Annette van Zuijlekom de Zeeuw
is geboren en opgegroeid in
Zuid-Holland. In 2001 is ze met
haar gezin verhuisd naar een
dorpje in Drenthe. Ze begon met
schrijven in 2008, omdat ze de
ordening die ze in het leven zag
zo overzichtelijk en duidelijk
mogelijk op papier wilde hebben.

Elk deel van de
trilogie is een
los en afgerond
verhaal

www.zara4.life
/Crystal ‘De Legende van
Bilaneiland’

D E TA I L S
Omslag Villa Graﬁca
Uitvoering Paperback
Formaat 15 x 23 cm
Omvang 292 pag.
Prijs € 20,00
ISBN 978 94 928 8307 0
NUR 341
Genre Esoterische en spirituele roman
Verschijnt Mei 2018

P R O M OT I E
• Interviews / besprekingen
• POS-materiaal
• Online marketing
• Voor signeersessies en/of lezingen:

Levenslessen in een
sprookjesachtig liefdesverhaal
Trilogie: De Legende van Bilaneiland
Drie avontuurlijke liefdesverhalen waarin spirituele lessen verwerkt zijn
en die onthullen hoe allerlei verborgen hindernissen in het leven de groei
van je bewustzijn tegen kunnen houden.

Deel 3 is een meeslepend liefdesverhaal met inspirerende
gesprekken tussen Crystals verstand en ziel.
Crystal, de nuchtere kroonprinses van Bilaneiland, houdt van feiten. Haar visioenen
probeert ze dan ook zoveel mogelijk te negeren, tot haar zorgvuldig uitgestippelde
liefdesleven met Ramon in duigen lijkt te vallen. Dan doet ze juist het tegenovergestelde:
ze klampt zich eraan vast. Zo lukt het Crystal om haar gevoelens voor een andere man
in toom te houden, en hoeft ze niet te kiezen tussen haar verstand en gevoel.

06 13 11 78 77

Dit boek legt de wortel van onwetendheid bloot en dringt door tot de kern van de ziel.
De spirituele lessen in deel 1 en 2 gaan vooral over de vragen: Waarom zijn we? en Waar
zijn we? In deel 3 wordt antwoord gegeven op de vraag: Wie zijn we?
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De antwoorden op deze drie vragen zijn bedoeld om je te inspireren en uit te leggen
hoe je bewust kunt communiceren met je ziel. Want alleen jouw ziel kan antwoord
geven op de vragen: Waarom ben ik? Waar ben ik? en Wie ben ik?

JAN-HUBERT VAN RENSEN

DE BIOMENS
“Goed boek...
heel bijzonder onderwerp...
in een ruk uitgelezen...
aanrader!”

Jan-Hubert van Rensen is van
jongs af aan al geboeid over
waar het met de mensheid
heen gaat. Robotisering, kunst-

“Het boek in twee
dagen uitgelezen!
Top!”

matige

intelligentie,

kloon-

en DNA-technologie gaan de
mensheid tot in de lengte der
dagen onsterfelijk maken. Het
thema voor De Biomens had
Jan-Hubert al gekozen voordat
het gekloonde schaap Dolly
geboren werd. 35 jaar later is
het actueler dan ooit.
www.debiomens.nl

WAT ALS WE IN STAAT ZIJN OM MENSEN
ZONDER BEWUSTZIJN TE KLONEN?
In de Duitse Alpen zijn aan het begin van de 21 e eeuw grote fabrieken gebouwd
waar Biomensen worden gekweekt. Gekloonde mensen zonder bewustzijn. De ideale
robots om goedkoop werk te doen voor de mensheid. Maar wat gebeurt er als een
van de Biomensen in de kweekfaciliteiten wel degelijk bewustzijn blijkt te hebben?
Wil de oprichter het verdoezelen? Zijn er anderen die ervan weten? Wat beleeft de
Biomens, die toch onbedoeld bewustzijn heeft?
‘Als middelbare scholier zette ik me af tegen wat ik de literatuur-maﬃa noemde. We moesten
literair verantwoorde boeken lezen. We moesten ze analyseren en een verslag maken van wat
bijvoorbeeld het wereldbeeld was van de schrijver. Dat je boeken gewoon wilde lezen omdat
het een goed verhaal was mocht niet.
Om te bewijzen dat de docenten Nederlands ongelijk hadden wilde ik zelf een boek schrijven.
Een verhaal met spanning en avontuur. Gewoon een boek dat met plezier gelezen wordt,
zonder literair gedoe. Ik had snel een onderwerp en een verhaal. Het zou gaan over gekloonde
mensen zonder bewustzijn. Vervolgens heb ik 30-35 jaar nodig gehad om het te voltooien.’

/Debiomens

D E TA I L S
Omslag Villa Graﬁca
Uitvoering Paperback
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 240 pag.
Prijs € 17,50
ISBN 978 94 928 8302 5
NUR 332
Genre Thriller
Verschijnt Maart 2018

P R O M OT I E
• Interviews / besprekingen
• POS-materiaal
• Online marketing

In een boeiende en interactieve lezing neemt de auteur van De Biomens het publiek
mee in de stand van zaken over klonen. Door middel van video, interactieve meningsvorming en het verhaal komen de deelnemers in gesprek met elkaar over het
onderwerp. Is klonen een goede zaak of moet het wereldwijd verboden worden? In
de lezing vertelt de auteur Jan-Hubert van Rensen ook hoe zijn thriller De Biomens
tot stand is gekomen gedurende 35 jaar.

• Voor signeersessies en/of lezingen:
jlmrensen@jcjcj.nl
06 16 738 53 3

7

PARIS BOOKS | LONDON BOOKS
Prins Hendrikstraat 28
2411 CT Bodegraven
+31 (0)172 610 526
info@parisbooks.eu
info@londonbooks.eu
www.parisbooks.eu
www.londonbooks.eu
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Michelle Shanti
michelleshanti71@gmail.com
+31 (0)6 207 357 33
ALGEMENE ZAKEN

Geert Kimpen
kimpen@xs4all.nl
+31 (0)172 610 526
VERKOOP BUITENDIENST

Maureen Turenhout
maureen@veltmandistributie.nl
+31 (0)6 26 898 726
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Wendy Bouwens
Wendy@veltmandistributie.nl
+31 (0)6 51 709 787
Mark Struik
mark@veltmandistributie.nl
+31 (0)6 57 113 472

Geert Kimpen en Michelle Shanti

VOOR VERKOOPINFORMATIE EN BESTELLINGEN

Energieweg 3
3542 DZ Utrecht
+31 (0)346 284 242
verkoop@veltmandistributie.nl
www.veltmandistributie.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, fotokopie of microﬁlm of op welke
wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever. Wijzigingen van
bibliograﬁsche gegevens
zijn voorbehouden.

