
ARCHIEF LEZERSREACTIES
Een van de leuke dingen van het schrijversvak is dat je weet dat ergens in de wereld iemand je 
boek in het bezit heeft.

Nog mooier is het als de lezer laat weten dat het gelezen is en dit dan laat weten met een  
reactie, het aanklikken van een sterren-beoordeling of een uitgebreide review.

Het bijzondere is, dat dit dan allemaal lezers zijn die de moeite hebben genomen om hun 
ervaring kenbaar te maken. 

Dat waarderen wij ten zeerste, hoe de reactie ook is. 

We willen iedereen hartelijk bedanken voor jullie reactie. Doet ons goed!

Ook bij boekenlezers geldt: 'zoveel mensen, zoveel wensen'.

We zijn ons bewust dat door de opzet van het verhaal, de mix van genres, personages, locaties 
en verhaallijnen het geen boeken zijn voor de turbolezer. 

Of iemand die niet de rust heeft om te lezen. Want dan kun je de draad kwijt raken en vele 
aanwijzingen missen die in de vervolgdelen terug komen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de reacties verdeeld zijn.

Maar het merendeel van de lezers, die een reactie geven, waarderen onze schrijfcombinatie 
positief tot zeer positief.

Wat het ook fantastisch maakt, dat de boeken niet alleen worden doorgegeven, maar dat er  
lezers zijn die ons voorzien van tips en trics en ons zichtbaar actief promoten.

Er zijn zelfs echte supporters die verder gaan dan alleen een korte reactie. 

Zo hebben we een actieve fan, Paul Heijnen, die onze boeken al meerdere keren heeft gelezen 
en ons verhaal  wetenschappelijk ontleed en daarbij telkens nieuwe verrassingen ontdekt.

En dat natuurlijk niet onder stoelen of banken steekt en zich als een echte ambassadeur 
opwerpt. Zie o.a. zijn bijdrage op hebban.nl

Of een supporter, Rob Barlage, die ons uitgebreid aandacht geeft op zijn website.
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Zo schrijft hij: Soms loop je ergens tegen aan waarvan je denkt: "dat moet ik gewoon vertellen, 
dat moet ik gewoon delen dat plezier moet ik een ander ook gunnen" Wel dat is hier dus het 
geval!

Ik ken Bert Holtes al wat jaartjes en heb hem leren kennen als iemand die ervan houd om de 
zaken te omschrijven zoals hij ze ervaart en dat met de precisie van  een uurwerkje!

Dat vindt je ook terug in zijn schrijfstijl, gedetailleerd  neemt hij de lezer mee in het avontuur  en
weet de spanning op te bouwen naar een climax. Kortom een thriller waar je u tegen zegt.

Met de hulp van Wop Sietsma, hebben ze samen het boek vorm gegeven  en is het een echte co-
productie geworden'.

Hieronder vind je alle reacties die wij via onze website hebben ontvangen. 

Bericht uit: Harderwijk, The Netherlands
Reactie: Ik ben erg benieuwd naar deel 3!

Bericht uit: Den Haag, The Netherlands
Reactie: ***** FANTASTISCH, dat smaakt naar meer. Wat een fantastische boeken! Echt 
opzienbarend, spannend en mysterieus. Beide boeken kon ik niet meer wegleggen, maar 
moest gewoon blijven lezen.....dus vol verwachting hoe jullie verder gaan met dit verhaal in 
boek 3. Heel veel plezier met het schrijven en uitdenken ervan, echt geniaal!! Succes.

Bericht uit: Geldrop, The Netherlands
Reactie: Jullie zijn goed bezig.

Bericht uit: Wouw, The Netherlands
Reactie: Super boek. kleine tip... middels mijn mobiel zijn jullie (deze site) via Google niet zo 
gemakkelijk te vinden.

Bericht uit: Maassluis, The Netherlands
Reactie: Hoezo cliffhanger Met plezier gelezen. Thanks 😅

Bericht uit: Venray, The Netherlands
Reactie: Alles aanwezig wat een goed boek moet hebben, top verhaal.Ik hoop dat jullie nog 
veel boeken mogen schrijven.

Bericht uit: Doorn, The Netherlands
Reactie: Ik geef jullie ...: **** Goed boek, heeft mij verrast.

Bericht uit: Oosterhout, The Netherlands
Reactie: Spannend en verrassend.

Bericht uit: Barendrecht, The Netherlands
Reactie: Spannend deel 1 en 2. kan bijna niet wachten op deel 3.
 
Bericht uit: Amsterdam, The Netherlands
Reactie: Ik geef jullie ...: ***** FANTASTISCH, dat smaakt naar meer. Goed verhaal met veel 
onverwachte wendingen. Heel spannend!
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Bericht uit: Oosterhout, The Netherlands
Reactie: Ik heb deel 1 & 2 gelezen. Deze zijn geweldig en heb deze met zeer veel plezier 
gelezen. Ik ben uiteraard nieuwsgierig hoe het afloopt. Heel veel succes en plezier met 
schrijven van deel 3.

Bericht uit: Houten, The Netherlands
Reactie: Deze boeken zijn een mix van thriller, SF en fantasy. Heerlijk om te lezen. In een ruk 
uitgelezen Ben zeer benieuwd naar het vervolg. Bedankt.

Bericht uit: Norg, The Netherlands
Reactie: Na een moeizame start, veel personen en overzicht krijgen, het 1e deel in 1 keer 
uitgelezen. Nu benieuwd naar het tweede deel 

Bericht uit: Driebergen, The Netherlands
Reactie: **** Goed boek, heeft mij verrast, Erg genoten van de mix van humor, spanning en 
verbanden en verwijzingen naar het verleden.  Het artefact in het kistje met de kaarten, reliek 
als je het zo mag noemen, vind ik een briljante vondst.  Ik ben benieuwd naar het derde deel. 

Bericht uit: Menen, Belgie=
Reactie: ***** FANTASTISCH, dat smaakt naar meer. Fantastisch geschreven. Uitgelezen in een 
stuk door. Lang geleden dat ik zo’n spannende boeken heb gelezen. 

Bericht uit: Maastricht, The Netherlands
Reactie: Als deel 3 het niveau van de delen 1 en 2 evenaart dan hebben jullie een kanjer van 
een trilogie geschreven. Bij voorbaat een drievoudige chapeau.

Bericht uit: Hilversum, The Netherlands
Reactie: ***** FANTASTISCH, dat smaakt naar meer. De verschillende verhaallijnen maken het 
iets lastig als je de volgende dag verder leest, hoe zat het ook weer, maar houd het wel 
spannend vanwege de clifhangers. Ik lees heel veel (sf-)boeken maar deze twee staat wat mij 
betreft erg hoog aan de top. Interessante ontwikkelingen gevat in er meeslepend verhaal. Ik 
heb in een adem beide boeken uitgelezen en zeer benieuwd naar het slot. Jammer dat het nog 
een tijdje duurt voor deel 3 verschijnt maar het is het wachten meer dan waard!

Bericht uit: Gorinchem, The Netherlands
Reactie: **** Goed boek, heeft mij verrast. Origineel, doordacht en het lest makkelijk.

Bericht uit: Valkenswaard, The Netherlands
Reactie: Heerlijk leesmateriaal met flink wat referenties naar de tegenwoordige tijd/situatie, 
alhoewel mijn verwachting is dat het in het boek beter afloopt, helaas.

Bericht uit: Leidschendam, The Netherlands
Reactie: ***** FANTASTISCH, dat smaakt naar meer. Goed geschreven, erg spannend!

Bericht uit: Den Haag, The Netherlands
Reactie: Genoten van de boeken. Ik geloof zelfs dat het een afspiegeling kan zijn van de huidige
situatie waarin wij leven. 
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Bericht uit: Lochem, The Netherlands
Reactie: Genoten van de zeer spannende boeken

Bericht uit: Bilthoven, The Netherlands
Reactie: Zie naar het derde deel uit..veel succes met het schrijven 

Bericht uit: Nijmegen, The Netherlands
Reactie: Geweldige serie. Zeer benieuwd naar deel drie.

Bericht uit: Sassenheim, The Netherlands
Reactie: Ik ben benieuwd naar het vervolg. Met plezier heb ik Deel 1 en 2 gelezen 

Bericht uit: Veenendaal, The Netherlands
Reactie: ***** FANTASTISCH, dat smaakt naar meer.Spannende boeken en ik kijk uit naar deel 
3. Opmerking,in deel 2 op  ca. blz 147 worden twee lichamen in een oude mijnschacht gegooid
waarbij hij aan zijn volgelingen verklaart dat gezien het lichaamsgewicht etc. de diepte 300 m 
moet zijn.  Natuurkundig heeft het gewicht niets te maken met de bepaling van de diepte door 
middel van het tellen van het aantal seconden tot de plons. Een steen van 500 gram zou er net 
zo lang over doen.   Bij massieve voorwerpen is de duur van de val alleen alleen afhankelijk 
van de zwaartekrachtversnelling g.  Wellicht is dit bedoeld voor de show die Alejandro 
opvoert ?  Heb er van genoten. Nu deel 3.
(opmerking auteurs, de bedoeling was om de show te benadrukken)

Bericht uit: Papendrecht, The Netherlands
Reactie:  ***** FANTASTISCH, dat smaakt naar meer. Huidige 2 delen zijn geweldig 

Bericht uit: Steenwijk, The Netherlands
Reactie: Fantastische boeken.

Bericht uit: Velserbroek, The Netherlands
Reactie: Zeer benieuwd hoe deel 3 gaat verlopen. Bijzondere schrijfsttijl met steeds een 
terugblik via de andere persoon, voor mij zeer welkom omdat ik moeite heb met vele 
personages uit elkaar te houden. Ga zo door. 

Bericht uit: Kortrijk, Belgie=
Reactie: Ben benieuwd hoe het afloopt.

Bericht uit: Eindhoven, The Netherlands
Reactie: Heel mooi verhaal, bedankt voor deze boeken. Zeer benieuwd naar het derde deel.

Bericht uit: Den Haag, The Netherlands
Reactie: Deel 1 & 2 gelezen. Geweldig.

Bericht uit: Uitgeest, The Netherlands
Reactie: na een wat moeizaam begin werd het een interessante combinatie van SF, humor en 
thriller. Geen idee waar dit naar toe gaat, ik hoop dat jullie wel een idee hebben. Succes.

Bericht uit: Grathem, The Netherlands
Reactie: Hartelijk dank.
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Bericht uit: Workum, The Netherlands
Reactie: Goed geschreven. Kan niet wachten op deel 3!

Bericht uit: Terneuzen, The Netherlands
Reactie: **** Goed boek, heeft mij verrast. Ga vooral door, succes.
 
Bericht uit: Bovenkarspel, The Netherlands
Reactie: Beide boeken gelezen. Duidelijk twee schrijvers en daardoor soms heel verrassend. 
Ben heel benieuwd naar deel 3.

Bericht uit: Oosterhout, The Netherlands
Reactie: Als je er in begint te lezen kun je het niet meer wegleggen voordat je het uitgelezen 
helpt super. 

Bericht uit: Heerhugowaard, The Netherlands
Reactie **** Goed boek, heeft mij verrast. Intrigerend

Bericht uit: Muizen-Mechelen, Belgie=
Reactie: Deel 1 en 2 van de reeks Back - Up waren een plezier om te lezen, wacht vol ongeduld 
op deel 3. Prachtige spannende reeks, verhaal goed opgebouwd. Doe vooral zo verder 

Bericht uit: Heemstede, The Netherlands
Reactie: Wat een spannend en uitdagend boek, deel 1!! Super.  Ik ga met veel plezier aan deel 2
beginnen! Erg tof om te lezen, deel 1! Spannend en leuk. Ik lees nooit dit soort boeken maar 
het smaakt naar meer!  Ik heb deel 2 gedownload 

Bericht uit: Houten, The Netherlands
Reactie: ***** Fantastisch, dat smaakt naar meer. Goed boek. Spannende verhaallijn.

Bericht uit: Hollandsche Rading, The Netherlands
Reactie: ***** FANTASTISCH, dat smaakt naar meer. De boeken  schetsen een situatie waaar 
we technisch gesproken nog niet zijn, maar die niet te ver van ons af ligt. Hierdoor lijkt het of 
het zo maar zou kunnen. Gecombineerd met een prachtige plot, blijf je lezen tot het boek uit is.
Complimenten aan deze schrijvers

Bericht uit: Zeeland, The Netherlands
Reactie: Intrigerend!!!!!

Bericht uit: Boskoop, The Netherlands
Reactie: Heerlijke verhaallijn.

Bericht uit: Cuijck, The Netherlands
Reactie: Bijzonder en spannend verhaal. Ben zeer benieuwd naar het vervolg.  

Bericht uit: Steenwijk, The Netherlands
Reactie: Ik zie uit naar deel 3.
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Bericht uit: Bilthoven, The Netherlands
Reactie: Zie naar het derde deel uit. Veel succes met het schrijven 

Bericht uit: Aalst, Belgie=
Reactie: Benieuwd hoe dit verder gaat…

Bericht uit: Apeldoorn, The Netherlands
Reactie: Ik heb deel 1 en 2 gelezen. Zeer goed geschreven erg spannend en ondanks dat het 
fictie is, zou het maar zo werkelijkheid kunnen worden. Jullie zijn toppers. Ben heel benieuwd 
naar deel 3. 

Bericht uit: IJsselstein, The Netherlands
Reactie: Net over de helft van deel 1 - ik sorteer alvast voor op de volgende.

Bericht uit: Roermond, The Netherlands
Reactie: Jammer dat deel 3 nog niet beschikbaar is. Nu moet ik midden in het verhaal stoppen. 
Als het boek straks uitkomt ben ik de draad wellicht kwijt.

Bericht uit: Panningen, The Netherlands
Reactie: Ongelofelijk spannend en meeslepend verhaal, complimenten, kan niet wachten op 
het vervolg. 

Bericht uit: Leerdam, The Netherlands
Reactie: Wat een onwaarschijnlijk goede eerste deel! In een ruk uitgelezen 

Bericht uit: Mheer, Belgie=
Reactie: Spannende boeken. Benieuwd hoe het afloopt. Creatieve scenario's.

Bericht uit: ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
Reactie: Hieronder kun je een opmerking plaatsen. Enorm genoten van beiden boeken en zeer 
benieuwd naar de ontknoping van dit complex verhaal. Dikke pluim voor jullie verteltrant.

Bericht uit: Delfgauw, The Netherlands
Reactie: Ik heb deel 1 en 2 in eJeJn ruk uitgelezen en ben zeer, zeer benieuwd naar deel 3...

Bericht uit: Amersfoort, The Netherlands
Reactie: Het eerste boek met veel plezier gelezen, nu het 2e deel!!

Bericht uit: Wijk bij Duurstede, The Netherlands
Reactie: Enorm genoten van deel 1 en 2. Superspannend! Ik kijk uit naar deel 3.

Bericht uit: Leiden, The Netherlands
Reactie: Zeer genoten van delen 1 en 2. Hoop dat deel 3 gauw komt. Mag ditmaal ook wel wat 
kosten hoor. Dank!

Bericht uit: Deventer, The Netherlands
Reactie: Heerlijke boeken

Bericht uit: Terborg, The Netherlands
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Reactie: Vond deel 1 en 2 super goed kon niet stoppen met lezen. Hoop dat deel 3 gauw 
uitkomt kan haast niet wachten

Bericht uit: Baarlo, The Netherlands
Reactie: Ik ben waanzinnig nieuwsgierig naar het vervolg en afloop. Als dat net zo boeiend 
is......

Bericht uit: Geertruidenberg, The Netherlands
Reactie: Ik geef jullie ...: ***** FANTASTISCH, dat smaakt naar meer. Deel 1 in een ruk, 2 dagen, 
uitgelezen

Bericht uit: Tilburg, The Netherlands
Reactie: Ik neem aan dat boek 3 inmiddels (januari 2021! ) als "kroon op het werk" al een hele
poos bestaat. Graag zie ik uw spoedige mail ter bevestiging hiervan met belangstelling 
tegemoet, bij voorkeur aangevuld met de informatie hoe ook ik dat onmisbare afsluitende 
werkstuk kan verwerven.

Bericht uit: Bergen (NH), The Netherlands
Reactie: De eerste 2 boeken heb ik met heel veel plezier gelezen. In het eerste boek kostte mij 
enige moeite om het verbanden tussen de diverse verhaallijnen te duiden. De verbanden 
waren mij halverwege boek 1 duidelijk. In boek 2 had ik dit probleem niet. Graag hoor ik 
wanneer deel 3 beschikbaar is.

Bericht uit: 's-Hertogenbosch, The Netherlands
Reactie: Enorm genoten van beiden boeken en zeer benieuwd naar de ontknoping van dit 
complex verhaal. Dikke pluim voor jullie verteltrant.

Bericht uit: Sommelsdijk, The Netherlands
Reactie: Ik geef jullie ...: ***** FANTASTISCH, dat smaakt naar meer. Ga zo door. Ik heb diverse 
avonden moeite gehad om op tijd naar bed te gaan.

Bericht uit: Zutphen, The Netherlands
Reactie: Jullie weten van het eind van boek 2 wel een cliffhanger te maken. ben benieuwd en in
gespannen afwachting van deel III.

Bericht uit: Eindhoven, The Netherlands
Reactie: De eerste 2 in no time verslonden. Ik kijk uit naar nummer 3

Bericht uit: Rotterdam, The Netherlands
Reactie: Ben zelden zo'n intrigerend boek tegen gekomen. Is niet een genre dat mijn aandacht 
had. Maar deze 2 delen heb ik achter elkaar uit gelezen. Ben zo benieuwd naar deel 3. Mijn 
complimenten aan de schrijvers.

Bericht uit: Putten, The Netherlands
Reactie: Gave boeken.

Bericht uit: Terneuzen, The Netherlands
Reactie: Een verbluffend intrigerende thriller van Bert en Wop. Ik was al benieuwd wat Bert 
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nog meer in zijn mars heeft naast succesvol ondernemer, oud marinier en politieman. Dit boek
overrompeld dusdanig dat je telkens neigt te denken dat hetgeen zich voor je ontrolt, zich in 
het nu afspeelt. De prikkel om deel twee te lezen is alleen maar toegenomen. Dit boek en naar 
ik hoop de volgende delen, zouden als misdaad serie en of verfilming velen tot de verbeelding 
spreken. Chapeau Bert en Wop, ga zo door!

Bericht uit: Pelt, Belgie=
Reactie: Ik kijk uit naar het derde deel.facinerend, futuristisch, bekleivend en je bent 
meegenomen. wanneer het derde deel?

Bericht uit: Maastricht, The Netherlands
Reactie: Ik geef jullie ...: ***** FANTASTISCH, dat smaakt naar meer. "Wat een geweldig 
meeslepend spannend en interessant verhaal, deel 2 is zo mogelijk nog beter dan deel 1 dat 
belooft wat voor deel 3, kan niet wachten!"

Bericht uit:Spijkenisse
Reactie: Heel spannend! En wat gemeen om op deel 3 te laten wachten... ;-(

Bericht uit: Eindhoven The Netherlands
Reactie: Hopelijk duurt het niet te lang voor boek drie komt. Boek 1 en 2 al snel uit gelezen. 
Zijn boeken die je niet kan weg leggen .

Bericht uit: Creysse, Frankrijk
Reactie: Deel 1 super spannend! Ben nieuwsgierig hoe het verder gaat.

Bericht uit: Rijswijk, The Netherlands
Reactie: Ik heb zojuist deel 1 uitgelezen en deel 2 gekocht nadat ik deze website had ontdekt 
via deel 1. Ik kijk nu al uit naar deel 3!

Bericht uit: Wieringerwaard, The Netherlands
Reactie: Ik geef jullie ...: ***** FANTASTISCH, dat smaakt naar meer. Echt een mooi, spannend 
verhaal met onverwachte wendingen. Ben benieuwd naar het vervolg. Wanneer kunnen we 
dat gaan lezen?

Bericht uit: Athene, Griekenland
Reactie: Gefeliciteerd met dit fantastische boek! Ik kreeg het via onze leesclub van de 
Nederlandse Vereniging in Athene, eenmaal begonnen kon ik het niet meer wegleggen!! Wat 
een vaart, het leest als een film!! Heerlijk die scene in de hal van het ziekenhuis, je ziet het 
voor je!! Kijk dus vol verwachting uit naar het tweede deel!!! Hartelijk dank voor dit kadootje 
en veel succes en inspiratie voor vele na deze!!!

Bericht uit: Amsterdam, The Netherlands
Reactie: Genoten van het eerste boek, benieuwd naar het vervolg.

Bericht uit: Diepenbeek, Belgie=
Reactie: Zeer spannend boek. Goed geschreven. Om in 1 ruk uit te lezen.

Bericht uit: Utrecht, The Netherlands
Reactie: Hoi! Een erg spannend goed boek waarin je verschillende personages leert kennen. 
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De onderverdeling van ieder hoofdstuk in verschillende nummers zodat je weet dat je het 
verhaal via de verschillende personages kunt volgen, leest erg prettig en voor mij was dit echt 
een page turner!!!! Ik kan niet wachten op het volgende deel......waarin natuurlijk een 
ruimteschip voorkomt....???? Wat mij betreft zou dit ook een goede serie op Netflix kunnen 
worden. Ik word dan ook graag op de hoogte gehouden!

Bericht uit: Aspe- Alicante- Spanje
Reactie: Hallo, Dikke proficiat met jullie boek, Ik vind het een hele prestatie wat jullie daar 
hebben neergeschreven. Ik heb er gewoon geen woorden genoeg voor! Dus gewoon weg 
fantastisch!!! Heel vlot en prettig geschreven, en met een ongelooflijke humor en overtollige 
fantasie. En nog spannend op de koop toe. Ik heb al de 464 blz. in een teug gelezen. Ik verheug 
me al op het vervolg! Ik zal heel blij zijn wanneer jullie tweede deel er is!

Bericht uit: Sint-Niklaas Belgie=
Reactie: Ik had deel 1 gewonnen, en vind het een fantastisch boek. Ben dus enorm benieuwd 
naar deel 2!

Bericht uit: Boskoop The Netherlands
Reactie: Boek 1 was erg leuk om te lezen, zeer benieuwd naar het vervolg.

Bericht uit: Beveren Belgie=
Reactie: Fantastisch opgebouwd verhaal, kon niet stoppen met lezen tot het laatste 
letterteken.

Bericht uit: Kampen The Netherlands
Reactie: Beste Bert en Wop, ik heb enorm genoten van back-up deel 1, en kan niet wachten om 
deel 2 te lezen, toen ik hem een kwartier geleden aan 1 stuk had uitgelezen had ik mijn eerste 
gedachte dat ik ben van 1957 en mag hopen dat mij niets zal gebeuren tot dat ik deel 2 heb 
gelezen, haha..... alle respect hoe jullie het ook in eigen beheer hebben uitgegeven, wat heerlijk
geschreven en super spannend ...

Bericht uit: Brielle The Netherlands
Reactie: Spannend boek, Heb ervan genoten.

Bericht uit: Westvoort Belgie=
Reactie: Ik heb boek 1 als e-book met plezier in mijn vakantie gelezen. Met verwachting kijk ik 
dan ook uit naar de verschijning van boek 2. Ik wens jullie veel succes hiermee.

Plaats: IJsselstein The Netherlands
Reactie: Ik geef jullie ...: **** Goed boek, heeft mij verrast.

Bericht uit: Wilp The Netherlands
Reactie: Ik vond het een geweldig boek, het werd steeds absurder en spannender en op een 
gegeven moment merkte ik dat ik met open mond aan het lezen was haha. Ik raad het aan 
iedereen aan, en er komt dus een tweede boek? Ben benieuwd!

Bericht uit ?
Reactie: Ik geef jullie ...: ***** FANTASTISCH, dat smaakt naar meer

9 VAN 10



Bericht uit: Maastricht The Netherlands
Reactie: Deel 1 is waanzinnig goed, kan niet wachten op deel 2

Bericht uit: Alphen aan den Rijn The Netherlands
Reactie: zeer benieuwd naar deel 2

Bericht uit ?
Reactie: Ik geef jullie ...: **** Goed boek, heeft mij verrast

Bericht uit: Sittard The Netherlands
Reactie: Super geschreven

Bericht uit: Wijk The Netherlands
Reactie: Spannend eerste boek, benieuwd naar het tweede deel.

Bericht uit: Hellevoetsluis The Netherlands
Reactie: Uw boek is zo bijzonder geschreven dat ik een verwant lezer van spannende boeken 
heel veel genoten heb van uw style en compositie. Ik verheug me om straks de tweede Back-up
te lezen. Wonende in Nederland ben ik uit Frankrijk gee=migreerd en vind de Nederlandse taal 
zeer goed om zulke style te schijven. Mijn complimenten voor uw werk, gewoon grandioos.

Bericht uit: Ede The Netherlands
Reactie: Hartelijk dank voor jullie mooie preview. Ik heb de preview gelezen. Toen ik aan het 
boek begon dacht ik gelijk aan de tv-serie met Donald Sutherland. Als ik kijk naar de details en
de uitwerking, ga ik deze epub met plezier lezen. Ik leg de triologie van Stieg Larson er voor 
weg. Ik zal 2 recensies schrijven. Een eerste recensie van als ik het boek lees en een 2e als ik 
het later nog eens herlees. Waarom dit 2e. Dat wat ik in de preview gelezen heb, geeft mij 
gelijk het gevoel dat het de moeite waard is om het later nog een keer te lezen. Dank je wel. Als
er een leesclub op Hebban komt doe ik zeker mee. Natuurlijk zal ik ook kijken of je ergens een 
figuur hebt die door Donald Sutherland gespeeld kan worden. Ik ben benieuwd. Paul, a 
braindamged person

Bericht uit: Velp The Netherlands
Reactie: Het was een aantrekkelijk en spannend geschreven verhaal, na deel 1 laat ondanks de 
uitvoerigheid nog wel vragen open, dus ik ben nieuwsgierig naar het vervolg. Wel veel foutjes, 
met name in voltooid deelwoorden . Hopelijk worden die ook allemaal eruit geredigeerd…😊

Gezien al deze reacties, hebben we ons doel bereikt ..., namelijk jullie een paar aangename 
leesuurtjes bezorgen.

Iedereen hartelijk dank voor jullie reacties en het onder de aandacht brengen van onze 
boeken bij jullie familie, vrienden en/of collega's!

Want 'mond tot mond' is de beste reclame!
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