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Sanne Hillemans - Mag ik bij jou
Op 31 augustus verscheen de roman Mag ik bij jou van Sanne Hillemans bij
e-only uitgeverij Loft Books.

Mag ik bij jou van Sanne Hillemans is een sprankelende roman vol liefde, met een randje

misdaad.
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Amanda heeft haar leven goed op orde: ze werkt met plezier bij de makelaardij van haar vader

en haar vriend Pepijn is perfect relatiemateriaal. Als ze hoort dat er in een lokale nachtclub een

moord is gepleegd en de dader is ontkomen, staat dat dan ook ver van haar bed. Maar wanneer

ze de opsporingsbeelden ziet, herkent ze hem meteen: Roan. Van kindsaf waren ze beste

vrienden – en meer – tot ze gingen studeren en elkaar uit het oog verloren. Als ze die avond

haar appartement binnenstapt, blijkt ze niet alleen te zijn. Roan staat midden in haar

woonkamer. Hij is onschuldig, zegt hij, en heeft een schuilplaats nodig. Hoe kan ze nee zeggen

tegen haar vroegere beste vriend?

 

Sanne Hillemans (1991) combineert haar kennis van de menselijke psyche met haar liefde

voor drama om verhalen te schrijven die je nog lang bijblijven. Als ze niet aan het schrijven is, is

ze aan het wandelen, vind je haar op een yogamat, of gebogen over een puzzel (die ze altijd in

wonderbaarlijk snel tempo weet te leggen). Soms woont Sanne in Nederland, soms is ze opeens

voor langere tijd op reis, maar natuurlijk is haar laptop altijd een van de eerste dingen in haar

koffer. Schrijven kan immers altijd en overal.

Loft Books is een Nederlandstalige e-only uitgeverij. Ze brengt unieke, toegankelijke easy-

reads en thrillers in uitsluitend digitale uitgave: alle titels verschijnen enkel als ebook en/of

audiobook tegen scherpe prijzen. Meer informatie vind je op www.facebook.com/loftpublishing

en www.instagram.com/loftpublishing

Voor meer informatie over het boek kunt u contact opnemen met verkoop@loftbooks.nl.
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