NIEUWSBRIEF NUMMER 13, MAART 2018

7 TOT EN MET 17 MAART: WEEK VAN HET CHRISTELIJKE BOEK
Van 7 tot en met 17 maart doet ook Boek en Hart mee met de week van het Christelijke boek.
In deze periode ontvangt elke klant bij aanschaf van tenminste € 12,50 aan boeken het
actieboek Zeeglas, geschreven door Els Florijn. Wij sluiten met deze promotiecampagne aan
bij de landelijke Boekenweek die jaarlijks wordt georganiseerd.
Korte inhoud van het Actieboek Zeeglas
Als de grootmoeder van Julie sterft, laat ze haar iets na waar niemand van wist: haar
appartement in Parijs. Zeventig jaar heeft het op slot gezeten en zijn de spullen onaangeroerd
blijven staan. Niemand is er binnen geweest. Julie gaat in Parijs op zoek naar het verhaal achter
het overhaaste vertrek van haar grootmoeder. Waarom kon ze niet meer in de stad leven?
Wat was er in de oorlogsjaren gebeurd? Als ze dagboeken van haar grootmoeder vindt,
ontrafelt het verleden zich langzaam maar zeker tot een ontluisterende ontknoping.
Els Florijn
De schrijverscarrière van Els Florijn begon in 2002 toen ze een verhalenwedstrijd won van
Uitgeverij Kok en het Reformatorisch Dagblad. Na haar romans Laatste Nacht (2003) en
Schaduw van de wolf (2006) volgde in 2010 Het meisje dat verdween, dat werd uitgeroepen
tot 'Beste Christelijke Roman 2011'. In maart 2017 verscheen haar nieuwste roman Rode
Papaver.
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BOEKPRESENTATIE GERDIEN NIJLAND
De Almelose auteur Gerdien Nijland heeft haar tweede roman geschreven! Binnenkort zal
haar boek “Donker water” verschijnen. Maandagavond 19 maart zal Gerdien bij Boek en Hart
uit handen van de uitgever het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Gerdien zal deze avond
iets vertellen over het schrijfproces en ook zal ze voorlezen uit haar roman. Uiteraard kunt u
het boek kopen en laten signeren. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. De winkel is deze
avond geopend. Inloop vanaf 19.45 uur, om 20.00 uur start het programma. De avond is gratis,
wel graag vooraf even aanmelden. Van harte welkom!
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