
ALLES WAT JE 

WILT LEZEN DIT 

VOORJAAR MÉT 
DE MOOISTE 
MOEDERDAGTIPS!

In dit bijzondere dag-
boek volgt Francine Ri-
vers de thema’s uit haar 
meest gelezen roman 
Bevrijdende liefde 

In april en mei slechts 

€ 12,50

Dit boek laat je met nieu-
we ogen kijken naar de 
natuur om je heen. 

In april en mei slechts 

€ 12,50 
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Een prachtige regency-roman boordevol mysterie, 
intrige en romantiek.

€ 23,99

Na vier jaar wachten 
weer een nieuwe roman 
van Francine Rivers! 

€ 24,99 

Drie jonge mensen 
worden geconfronteerd 
met hun diepgewortel-
de idealen tijdens een 
nieuwe golf van geweld 
in Tel Aviv. 

€ 21,99 - Verschijnt 12 april

Een bemoedigende 
roman van Marianne 
Grandia over licht in de 
duisternis.

€ 22,99 - Verschijnt 12 april



Een aangrijpende roman 
over wat het betekent 
familie te zijn – over de 
emotionele rollercoaster 
van een adoptie. 

€ 21,99 - Verschijnt 20 april

Als de populaire beau-
ty-influencer Molly als 
vrijwillter gaat meedraai-
en met een zomerclub 
voor jongeren uit de 
pleegzorg, komt ze 
zichzelf genadeloos hard 
tegen. 

€ 23,99 

Een Bijbels-historische 
roman over een jonge 
vrouw die op zoek gaat 
naar haar vader.

€ 22,99

Internationale bestsel-
ler waarin een door de 
Holocaust getekend 
Tsjechoslowakije tot 
leven komt. 

€ 21,99

Het buitengewone 
levensverhaal van een 
joodse blokoudste in 
Auschwitz. 

€ 21,99

Een dappere schooljuf 
weet talloze joodse kin-
deren te redden via haar 
kersenboomgaard. 

€ 21,99 - Verschijnt 6 april

ROMANS  OVER DE TWEEDE WERELDOORLOG

FIJNE REGENCY-ROMANS

€22,99€22,99

€23,99

€21,99

€22,99

Een informatief en pas-
toraal boek met hand-
vatten om je te kunnen 
hechten aan God.

€ 14,99

50 unieke meditaties 
met diepgaande 
bijbelse lessen.

€ 24,99

Een wonderschoon ver-
haal vol levenswijsheden 
waar je stil van wordt. Al 
twee jaar lang het liefste 
boek van Nederland!

€ 20,00


