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Nieuwe psychologische thriller Marja Boomstra
Wij hebben leuk nieuws! op 30 september verschijnt 'Slangengif' van Marja Boomstra bij e-only

uitgeverij Loft Books.

In de psychologische thriller Slangengif van Marja Boomstra vertrekt de jonge, onzekere

fotografe Floor naar Egypte om met haar collega Veronica een brochure te maken voor een

reisbureau. Tijdens de groepsrondreis valt het Floor op dat Veronica erg geheimzinnig doet en

zij en de reisleider lijken geen onbekenden van elkaar te zijn. Floor gaat op onderzoek uit en

komt erachter dat hun mysterieuze medereiziger Rayan hen, maar ook haar scherp in de gaten

houdt.

 

Hamadi, een man die ze via Facebook kent, blijkt eveneens in Caïro te verblijven en hij staat

erop Floor te ontmoeten.
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Wanneer Veronica gewond raakt en er zelfs een dode valt, besluit de reisorganisatie vervroegd

door te reizen naar Riyad, de woonplaats van Hamadi. Floor voelt dat er iets voor haar

verborgen wordt gehouden en ontdekt dat haar leven op het spel staat. Waarom is ze werkelijk

meegevraagd op deze reis en ziet ze nog kans om te ontsnappen.

Marja Boomstra (1960) heeft vele landen bezocht en daar, evenals in haar werk bij Youth at

Risk (met risicojongeren), mensen ontmoet die een enorme inspiratiebron zijn voor haar

verhalen, die veelal een internationaal tintje hebben. De duistere kant van mensen intrigeert

haar ontzettend, vandaar haar voorliefde voor het schrijven van psychologische thrillers. Voor

Marja is het belangrijk om in contact te staan met haar lezers. Haar schrijfstijl wordt

bestempeld als meeslepend, ongrijpbaar, vol cliffhangers en plottwist

 

Loft Books is een jonge uitgeverij van Nederlandstalige feelgoodromans en thrillers. Haar

unieke en toegankelijke easy-reads verschijnen 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.

 

30 september 2021 • e-book • ISBN 9789047206781 • €4,99 • NUR 305

paperback verkrijgbaar vanaf 9 november 2021 • ISBN 9789047207153

audioboek verkrijgbaar vanaf 11 november 2021 • €5,99 • ISBN 9789047206798
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