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Live voor de liefde
Bij Loft books verschijnt op 11 januari 'Live voor de liefde' van Annemieke
Heller

De driedelige Live for Love-serie van Annemieke Heller draait om de vriendinnen Amira en

Jessie, die proberen de liefde te vinden in een reality-tv-programma.

 

In het eerste deel, Live voor de liefde, denkt Amira dat ze een heerlijke vakantie in Griekenland

tegemoetgaat, maar dat blijkt de halve waarheid. Haar beste vriendin Jessie heeft haar in het

geheim opgegeven voor het nieuwe televisieprogramma Live for Love. In de show worden

deelnemers gekoppeld en moeten ze door middel van uitdagingen, spellen en qualitytime in een

villa ontdekken of ze de ware voor elkaar zijn. Als een koppel aan het einde van het programma

trouwt, krijgt het zelfs honderdduizend euro mee naar huis. Amira wordt gekoppeld aan de

sportieve vrijgezel Rico, die best leuk blijkt te zijn. Maar haar blik glijdt constant naar de lieve

Roy… Hoe zal het televisieavontuur aflopen?
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Annemieke Heller (1992) wist op jonge leeftijd al dat zij schrijver wilde worden en droomde

van haar eigen boek. Inmiddels is ze afgestudeerd als journalist, zijn er boeken van haar hand

verschenen en werkt ze als schrijfcoach bij haar eigen platform Het Boek Project om ook andere

mensen te helpen hun schrijfdromen waar te maken. Ze is gek op de natuur en haalt daar haar

inspiratie vandaan. Ook ligt er standaard een notitieblokje op haar nachtkastje, want

boekideeën komen vaak vlak voordat ze in slaap valt.

 

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.

 

11 januari 2022 • e-book • ISBN 47205685  • €1,99 • NUR 340

Audioboek binnenkort verkrijgbaar • €2,99 • ISBN 47205692
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