Nog gekker, nog mysterieuzer, nog spannender.
Een zwembadenkomedie met een ingenieuze plot.
‘Uitzinnig,
grappig,
alle kanten
opvliegende pr
oz
Zo moet het zij a.
n’
Herman
Brusselmans

de werkelijkheid mooier wordt
‘Waar ben je als dan
de droom?
In Hotel Adonis***** !’

ERIK SEGERS

HOTEL ADONIS
★★★★★

Hotel Adonis is een wel heel bijzonder hotel
op het zonnige Kratos, een nog onbekend en
zo goed als onbewoond Grieks eiland. Het
is een vijfsterrenhotel voor de prijs van een
tweesterrenverblijf, of nog minder. Te mooi
om waar te zijn. Toch is ’t waar. Bovendien
loopt er opvallend veel schoon volk rond.
Maar wat is de waarheid? Hoofdpersonage
Victor Vogelmans belandt er niet zo toevallig
en zoekt het uit, terwijl hij wacht op de komst
van z’n verloofde Valerie, die maar niet opdaagt. Een spannende, bevreemdende en
bijwijlen beangstigende zoektocht, maar ook
een aangenaam avontuur met ongewone en
goddelijke hoogtepunten. En gelachen mag
er ook in HA*****, zowel aan het zwembad,
in de douche, op het strand, als in een van de
vele wellness pools van het poepchique hotel, waar de gasten – adonissen bij de vleet
- meer komen dan gaan, de hoteldames eruitzien als wulpse venussen, en de verwikkelingen zich raadselachtig ontwikkelen tot een
climax die ongezien is. Spannend, hilarisch
en mindblowing. Welkom in de wondere wereld van Hotel Adonis...
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Erik Segers (1961) is freelance journalist, studeerde
Germaanse filologie aan de universiteit van Gent,
schreef kortverhalen en televisiescenario’s, en
publiceerde een boek over Lode Zielens. Sinds 2019
is hij succesvol als romanschrijver. Na ‘Ik ging
naar de dokter’, ‘Een meisje met twee borsten’,
‘In de lavabo’, is ‘Hotel Adonis*****’ zijn vierde roman.

BOOKS

GOOD STUFF! Books Contact: info@goodstuffbooks.be I www.goodstuffbooks.be

Titel Hotel Adonis***** I Auteur Erik Segers I Uitvoering paperback, 14,8 x 21 cm I
Omvang ca. 220 pagina’s I ISBN 978 90 8298 719 5 I NUR 301 I Vormgeving Sigrid Vanhoutte
Prijs € 19,99 I Verschijnt 8 juni 2021 I Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 94 6433 400 5

9 789082 987195

