ROMAN

Loretta: “Een goede
roman voedt mijn
nieuwsgierigheid.”
Mijn mening over een roman
is er één van een liefhebber. Net
zoals andere lezers een mening
hebben. Ik hou van lezen, al sinds
mijn kleutertijd. Mijn spaargeld
ging naar boeken. Ik was altijd
en overal aan het lezen. Na het
gymnasium ben ik zelfs aan een
studie vertaalkunde begonnen
met als doel: mooie boeken lezen
(oh ja, en daarna vertalen)! Een
huis, een kamer, hoek of kast
zonder boeken ziet er naar mijn
mening leeg uit. Ondenkbaar!

Ik ben Loretta Sch rijve r
jouw rom anspecialist!
50 TINTEN GRIJS
Begin volgend jaar rond Valentijnsdag
gaat de verfilming Fifty Shades of Grey
in première in de Nederlandse bios.
Met acteur Jamie Dornan als Christian
Grey en Dakota Johnson als
Anastasia Steele.

Welke ingrediënten een goede
roman volgens mij moet hebben?
Een goede roman verruimt
mijn blik op de wereld, geeft
me inzichten in het menselijk
doen en laten. Een goede roman
voedt mijn nieuwsgierigheid.
En ten slotte, misschien wel het
belangrijkst, een goede roman
amuseert.
Loretta Schrijver
romanspecialist

QUEEN OF CHICKLIT:

17-JARIG SUPERTALENT
SCHRIJFT BETOVEREND
ROMANDEBUUT!
Solomonica de Winter
Deze herfst verschijnt het debuut van
Solomonica de Winter (17), dochter van
Leon de Winter en Jessica Durlacher.
Achter de regenboog gaat over het meisje
Blue dat niet praat, behalve om te
vertellen dat ze een man heeft vermoord.
Het is een roman ‘met dubbele bodem,
drive, gotspe en een volledig eigen
poëzie...’

JAMIE DORNAN

JILL
MANSELL

KOMT NAAR
NEDERLAND!
Dat laten wij natuurlijk niet
ongemerkt voorbijgaan. Volg je
ons al op Facebook? Dat zou ik
dan maar snel doen. Like eci.nl.
Want dat is de plek waar wij je op
de hoogte gaan houden van het
laatste Jill Mansell nieuws! En
waar de leukste Jill-acties
langskomen!
Like eci op Facebook!
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DE BESTE ROMANS UIT DE

van Loretta
“Wil je echt geraakt w orden door
een verhaal? Dit boek is s chrijnend,
a ang rijpend en bovenal prachtig!”
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Loretta:
“Een indringend verhaal
met op de a chtergrond
de watersnoodra mp in 1953.”

“Gewelddadige nonnen.
Wat een verschrikking.
Een verhaal met impact.”
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