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Ik ga op reis en ik neem mee: een koffer vol boeken
Niets op televisie tijdens de zomermaanden? Dankzij ons zomers assortiment hoef je je geen seconde te vervelen. In
deze folder laten we je graag proeven van de pennenvrucht van onze nieuwe debutanten én oude bekenden.
Wat is er fijner dan wegdromen in de zon? Daarvoor is onze young-adultroman Sprakeloos van Dorien Mombaerts
ideaal, net als het erotische boek 23 van de mysterieuze W.L. Leone. Beide verfrissen ze met een perfecte cocktail
van avontuur, mysterie, romantiek en een vleugje humor.
Ook mijmeren doen we graag van tijd tot tijd, onder andere met onze nieuwe dichtbundel Sonlu. Advocate Isabelle
Van den Bosch, al jaren actief binnen de juridische literatuur, maakt hiermee haar wondermooie poëziedebuut.
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Daarnaast brengt Helene Poncelet, bestseller-schrijfster van de reeks rond Kikker Cas, een nieuw kinderboek: De
Grote Meneer. Opnieuw laat de auteur jonge kinderen via een toegankelijk en prachtig prentenverhaal kennismaken
met een zwaar menselijk thema, in dit geval dementie.
Samen Onderweg, ons herdenkingsboek van vzw Ouders van Verongelukte kinderen (OVK), brengt eveneens een
gevoelig thema. Dit non-fictiewerk schetst het vijfentwintigjarige bestaan van OVK op een ontroerende manier, met
moedige getuigenissen van lotgenoten en aandacht voor de sensibilisatie en bewustmaking rond verkeersveiligheid.
Tot slot presenteren we Dekker, een tragikomische campusroman van hoogleraar Marc Swerts die de rise-and-fall
verhaalt van een academische professor. Deze satire, gedeeltelijk gebaseerd op feiten, brengt een unieke kijk op het
reilen en zeilen van het academische wereldje achter de schermen.
Zes publicaties die elk op hun manier fascineren, ontroeren en blijven boeien tot de laatste letter. Lees jij met ons
mee?
Zonnig leesplezier,
Inan Akbas, uitgever bij Beefcake Publishing

UITGEVERIJ

VERTEGENWOORDIGING

VERDELING

Beefcake Publishing
E. Seghersplein 21
9000 Gent
België

L&M Books
Hessenstraatje 3 bus 6
2000 Antwerpen
België
www.lmbooks.be

CB Logistics
Erasmusweg 10
4104 AK Culemborg
Nederland
www.cb.nl

info@beefcakepublishing.be
www.beefcakepublishing.be
www.facebook.com/beefcakepublishing

Afbeelding omslag Frans Lahaye
https://franslahayefotografie.nl/

Marc Swerts
Dekker

ROMAN

Satirische kijk op academische wereld
Professor doctor Dekker is een gerenommeerd hoogleraar in
de sociale psycholinguïstiek, en verbonden aan de Brabantse
Universiteit. Hij staat in de startblokken om een prestigieuze prijs
in ontvangst te nemen en waant zichzelf onschendbaar. Deze prijs is
immers, wat hem betreft, de zo welverdiende kers op de taart van zijn
jarenlange intellectuele inspanningen. In al zijn ijdelheid ziet hij één
belangwekkend detail over het hoofd.

Dekker is een vlot geschreven roman met een mooie
spanningsboog en verpletterende ontknoping.

Personencultus prioritair aan wetenschappelijk
onderzoek?
Marc Swerts, sinds 2008 hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg
en auteur van een paar honderd wetenschappelijke publicaties,
publiceert met Dekker zijn eerste fictieboek. In zijn romandebuut,
waarvoor hij zich sterk liet inspireren door eigen ervaringen, schetst
hij een nieuw perspectief op de academische wereld: een minder
gekende en soms doodgezwegen kant. Een centraal thema in de
roman is namelijk de personencultus die in bepaalde universitaire
kringen een steeds belangrijkere rol speelt. Professor doctor Dekker
belichaamt academici die minder begaan zijn met het werven en
doorgeven van wetenschappelijke inzichten aan studenten, en zich
daarentegen vooral bezighouden met hun eigen naamsbekendheid
en uiterlijk vertoon. De ietwat excentrieke professor plaatst
zichzelf op een voetstuk, maar die hoogmoed zal ook leiden tot zijn
teloorgang. Samengevat is Dekker een vlotte satire, vol intelligente
en humoristische kwinkslagen, die met z’n mooi opgebouwde
spanningslijn een divers lezerspubliek zal bekoren.

Ook lezers die niets bijzonders hebben met academici zitten
op het puntje van hun stoel wanneer deze tragikomische
campusroman als een sneltrein richting climax raast.

ca 140 pagina’s | €17,50
14 x 21 cm | NUR 301
Paperback
Verschijnt in mei 2020
ISBN 9789493111271

9 789493 111271

• In de traditie van romans als Lucky Jim (K. Amis) en
Het bureau (J.J. Voskuil) en satirische reeksen à la
BoJack Horseman
• Grote literaire promotour op het programma
• Reeks lezingen over communicatiestoornissen in academische
milieus
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ROMAN

W.L. Leone
23
Bitterzoet verhaal over verboden liefde
De drieëntwintigjarige Scarlet verloor haar beide ouders toen ze
amper achttien was. Sinds die dag probeert ze op eigen benen
verder te gaan – met vallen en opstaan. Scarlets enige overgebleven
familielid is haar oom Bale, een avonturier die er vaak maanden op uit
trekt met zijn motor. Op een dag komen Bale en zijn metgezel Richie
onverwachts Scarlets leven opnieuw binnen, wat haar wereld op z’n
kop zet. Al snel slaat de vonk tussen Scarlet en de negen jaar oudere
Richie over: hij daagt haar uit en lijkt haar opnieuw tot leven te
wekken. Zou ook zij zo vrij en zorgeloos kunnen zijn? Maar wanneer
Scarlet zich meer en meer openstelt voor hun bloesemende romance,
ontdekt ze dat Richie een duistere kant heeft. Het lot drijft hen uit
elkaar. Overwint hun liefde ondanks hun verschillen?

Dit eigentijdse Romeo & Juliet-relaas neemt lezers mee in
de gevoelswereld van twee personen in een allesverterende
liefdesspiraal.

Een spel van aantrekken en afstoten
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Met haar erotische chicklit 23 debuteert auteur W.L. Leone binnen
een gekend thema: dat van de verboden, haast obsessieve liefde.
En zoals vaak bij onmogelijke liefdes houdt de relatie niet stand
zonder slag of stoot. Hoofdpersonages Scarlet en Richie beseffen
dat ze niet ‘de juiste’ zijn voor elkaar, maar kunnen hun gevoelens
niet zomaar afzweren. Daarbij kijken we als lezer vooral mee vanuit
het perspectief van Scarlet: in haar verwarring omtrent Richie komt
ze ook zichzelf tegen en groeit ze als persoon. Scarlet komt meer
te weten over haar overleden ouders en leert wat ze zelf wil van het
leven, of dat uiteindelijk met of zonder Richie is. Het verhaal is even
vlot als intrigerend, wat maakt dat je het niet zomaar aan de kant legt.
De humoristische, interne dialoog die Scarlet voortdurend voert met
zichzelf geeft een luchtige en herkenbare twist aan de ontluikende,
snel ontsporende relatie.

Deze erotische en mysterieuze chicklit is een vlotte
pageturner die heerlijk wegleest.
ca 370 pagina’s | €20,00
15 x 23 cm | NUR 301
Paperback
Verschijnt in juni 2020
ISBN 9789493111288

9 789493 111288

•
•
•
•

Erotische roman over liefde op de grens van het toelaatbare
Voor de liefhebbers van Fifty Shades of Grey en Twilight
Even onweerstaanbaar voor lezers als de verboden liefde zelf
Grootse campagne gepland op sociale media

Dorien Mombaerts
Sprakeloos

YOUNG ADULT

Van onzeker muurbloempje tot vastberaden
strijdster
Ella is niet zomaar een 16-jarig meisje. Ze kampt met een zeldzame
stemaandoening, waardoor ze in stilte door het leven moet. Haar
klasgenoten negeren haar, en naast onhoorbaar wenst ze vaak dat ze
ook onzichtbaar zou zijn. Tot ze onverwachts in de problemen komt
en ontdekt waar ze echt thuishoort. Plots lijkt haar aandoening niet
meer zo uitzonderlijk en ontwikkelt ze zelfs een buitengewone gave.
Ze leert mensen kennen die haar nauwer aan het hart komen te liggen
dan ze ooit voor mogelijk had gehouden. Maar tegelijkertijd belandt
ze in een omgeving vol gevaar, waar haar eigen leven en dat van haar
vrienden op het spel staat. Wanneer vriendschap belangrijker wordt
dan zelfmedelijden komt de ware Ella naar boven.

Het eerste deel in een spannende, fantasierijke trilogie voor
young adults.

Zoektocht naar haar ware zelf…
Wat als je plots veel meer bent dan je ooit voor mogelijk had
gehouden?
Dag in dag uit leeft Ella in stilte en vecht tegen haar eigen
beperkingen. Ze is onhoorbaar, maar probeert zich ook elke dag
onzichtbaar te maken. Verdwaald in haar eigen eenzaamheid komt ze
in de problemen… Halsoverkop ontdekt ze haar uitzonderlijke gave
en haar plaats in de leefwereld van de Sensi. Helaas zijn zij niet zo
blij met haar verschijning…
Sprakeloos speelt zich af in een fantasywereld, maar kaart emoties
en ervaringen aan waarmee tieners in onze moderne samenleving
geconfronteerd worden. De drang ergens bij te horen en het gevoel
anders te zijn staan daarbij centraal. Het verhaal van Ella toont aan dat
‘je anders voelen’ vooral bij jezelf ligt. Als je jezelf leert aanvaarden
zoals je bent, zie je pas wat jouw unieke kracht is.

Een roman over zelfontdekking, avontuur en vriendschap
die perfect aansluit bij de leefwereld van jongeren.
ca 200 pagina’s | €20,00
14 x 21 cm | NUR 285
Paperback
Verschijnt in mei 2020
ISBN 9789493111295

9 789493 111295

• Avontuurlijke young-adultroman met onderliggende boodschap
• Vlotte schrijfstijl vol humor en emotie
• Voor liefhebbers van The Hunger Games en The Golden 		
Compass
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POËZIE

Isabelle Van den Bosch
Sonlu
De tegenstrijdigheden van een menselijk
parcours
Als mens leggen we elk op onze eigen manier een levensweg af. Een
pad met bergen en dalen, met strakke lijnen maar ook bochten en
hobbels. Auteur Isabelle Van den Bosch kwam op een punt in haar
leven waarop de twee meest uiteenlopende emoties haar overkwamen.
Net op het moment dat ze de liefde van haar leven vond en een prille,
maar sterke band had opgebouwd, werd ze geconfronteerd met de
zware strijd die twee heel belangrijke mensen in haar leven moesten
voeren: haar mama en grootvader. Het grote verdriet, maar ook de
kracht en moed die de schrijfster in deze periode tegenkwam, zette zij
om in gedichten. Elk afzonderlijk gedicht weerspiegelt de paradoxale
emoties van deze periode. Een treffende woordenstroom waarbij de
lezer wordt aangemoedigd de beelden te verbinden met zijn eigen
leven.

Een poëtische verhandeling over de dualiteit van lief en
leed, beide eigen aan het menselijk bestaan.
6

Virtuoos en pakkend poëziedebuut
‘Missen’ is een werkwoord dat je hele bestaan kan aantasten. Zo
ervoer Isabelle Van den Bosch de heel specifieke periode die haar
aanzette tot het schrijven van haar aangrijpende dichtbundel. Met
Sonlu – wat ‘eindigheid’ betekent in het Azerbeidzjaans – tracht de
debuterende dichteres twee uiterste emoties te verwoorden en te
vervatten in een 40-tal korte gedichten: de alomvattende vreugde van
de verliefdheid die keihard botst met de doordringende pijn van een
nakend afscheid.
Sonlu is dan ook kort maar krachtig, hard maar puur, intens maar
soms net dromerig luchtig: de tegenstrijdige emoties die je tegenkomt
wanneer je worstelt met de meest onverwachte wendingen van een
mensenleven. Mét gebeurtenissen die soms onbegrijpelijk akelig,
soms machtig prachtig zijn.

Een zoektocht naar troost voor het onbegrijpelijke dat ons
overkomt.
ca 48 pagina’s | €15,00
14 x 21 cm | NUR 306
Paperback
Verschijnt in juni 2020
ISBN 9789493111301

9 789493 111301

• Confronterend en ontroerend poëziedebuut
• Bekende advocate met jarenlange ervaring binnen juridisch 		
literair landschap
• Een geestelijke roadtrip door het leven

Helene Poncelet
De Grote Meneer

KINDERBOEK

Waar zijn de eikeltjes van eekhoorn gebleven?
Op de grens van Horebeke en Maarkedal in Oost-Vlaanderen, staat
‘De Grote Meneer’, een meer dan honderd jaar oude eik. Op een
zomerse dag vertelt De Grote Meneer een verhaal over een eekhoorn
die ooit in zijn stam woonde.
Eekhoorn en De Grote Meneer zijn goede vrienden, en ook uil en vos
horen bij hun groepje. Tot er op een dag iets verandert. Eekhoorn weet
niet meer waar ze voor het laatst haar eikeltjes verstopt heeft. In de
weken daarna vergeet eekhoorn steeds meer dingen, ze weet zelfs niet
meer hoe ze er zelf uitziet. Dat maakt haar natuurlijk heel verdrietig
en verward. Gelukkig herinneren alle vrienden haar eraan dat zij haar
altijd zullen herkennen zoals ze was, omdat ze naar haar kijken met
hun hart.

Met krachtige beelden en rake woorden brengt Helene
Poncelet kinderen op een laagdrempelige manier in contact
met het thema dementie.
Prentenboek maakt moeilijk onderwerp bespreekbaar
Hoe leg je aan een kind uit dat oma niet meer helemaal dezelfde
is als daarvoor? Dat ze steeds meer leeft in het vroeger dan in het
nu? Helene Poncelet slaagt er opnieuw in een toegankelijk beeld te
scheppen over een moeilijk thema door te werken met een sterke
metafoor. De inwoners van het bos beseffen dat hun vriendin
eekhoorn niet meer dezelfde is, en nooit meer dezelfde zal zijn. Maar
ze zijn niet bang om eekhoorn te verliezen: in hun hart zal ze altijd
blijven bestaan zoals ze ooit was. De Grote Meneer illustreert op een
begrijpelijke manier een steeds verder wegglijdende persoonlijkheid
en hoe je hiermee als machteloze toeschouwer best omgaat. Zo toont
het verhaal dat vriendschap en geborgenheid ervoor kunnen zorgen
dat iemand die zich meer en meer verloren voelt in z’n dagelijkse
bezigheden toch nog thuis kan komen.

ca 48 pagina’s | €15,00
15 x 21 cm | NUR 273
Paperback
Verschijnt in mei 2020
ISBN 9789493111318

9 789493 111318

Helene Poncelet publiceerde al twee prentenboeken in de reeks rond
Kikker Cas: Kikker Cas in het ziekenhuis (2017) en Het grote verdriet
van Kikker Cas (2019). Het kikkertje leerde kinderen dat ze niet bang
hoeven te zijn van een ziekenhuisbezoek en dat verlies onvermijdelijk
deel uitmaakt van het leven.
• Schrijfster van gevierde kinderenboekenreeks Kikker Cas
• Pakkend prentenboek voor jong en oud
• Promocampagne gericht op Vlaamse media, welzijn en 		
onderwijslandschap
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NON-FICTIE

25 jaar vzw Ouders van Verongelukte Kinderen
Samen onderweg
25 jaar vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK)
In 1993 vonden enkele ouderparen elkaar in een project waarmee
ze in feite liever niet te maken hadden gekregen, maar dat door
noodlottige omstandigheden en omwille van het maatschappelijk
belang in het leven moest worden geroepen. Ouders van Verongelukte
Kinderen. Deze lotgenoten hadden toen recent een van hun kinderen
verloren in het verkeer, als fietser of als voetganger. Hoewel personen
met een volledig verschillende achtergrond, vonden ze elkaar in hun
verscheurdheid en hun overtuiging met hun vereniging een verschil
te kunnen maken. Met aandacht voor hulp aan families-lotgenoten,
voor meer professionele opvang en begeleiding van nabestaanden
en uiteraard ook voor de sensibilisatie en bewustmaking inzake
verkeersveiligheid. Het bezielde ontstaansverhaal van OVK en haar
SAVE-acties, en hoe traag maar zeker in het hele land in dit complexe
maatschappelijke thema vooruitgang wordt geboekt.

Herdenkingsboek Samen Onderweg brengt een aangrijpend
relaas dat ons doet stilstaan bij de nog steeds actuele
problematiek rond verkeersveiligheid.
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• Met kunstzinnige tekeningen van Sassafras De Bruyn
• Met foto’s van kunstwerken gewijd aan kinderen overleden in
het verkeer
• Met moedige getuigenissen van lotgenoten, hoofdrolspelers, 		
gidsen en sponsors
• Gevolgd door een reeks lezingen over de stand van zaken van
de acties van OVK

ca 160 pagina’s | €22,50
20 x 26 cm | NUR 600
Hardcover
Verschijnt in juni 2020
ISBN 9789493111325

9 789493 111325

