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De roman Bewaak mijn hart van Sanne Hillemans draait om de twintiger Noraly Winters. Haar

leven is heel gewoon, een paar avonden per week werkt ze in haar favoriete café en daarnaast

heeft ze een ‘volwassen’ baan bij een bank. Het enige afwijkende: ze wordt overal gevolgd. 24/7

wordt ze beveiligd tegen de vijanden van haar vader, die opereert in het criminele circuit.

Volgens zijn strikte instructies negeert ze haar beveiligers en bijna zou ze vergeten dat ze altijd

in de gaten gehouden wordt. Tot er een nieuwe persoonlijke beveiliger voor haar wordt

ingeschakeld: Chris. Met zijn mysterieuze uitstraling en doordringende blik valt hij haar meteen

op. En zij hem ook… Noraly wil zo min mogelijk te maken hebben met haar vaders wereld, maar

wat als ze Chris niet uit haar gedachten krijgt?
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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, of 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 die ze in

haar koffer stopt. 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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