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‘Is Alice hier? 

Heeft ze het gehaald? 

Is ze veilig? 

In de chaos, in het donker, was het onmogelijk om 

te zeggen wie van de vier vrouwen dit riep. 

Later, toen alles erger werd, zou ieder van hen 

beweren dat zij het was geweest.’



new york times-bestsellerauteur

sunday times-bestsellerauteur

winnaar book of the year  
australian book industry awards 

winnaar book of the year 
 australian indie book awards

De nieuwe thriller van 
Jane Harper
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Jane Harper
Wildernis 

Met enige tegenzin beginnen vijf vrouwen aan een zware, regenachtige trektocht. 

Slechts vier van hen bereiken de eindstreep. De tocht door het ruige achterland van 

Australië was bedoeld om de vijf collega’s uit hun kantoorbubbel te halen en zo 

meer kracht en teamgevoel te creëren.

Aaron Falk, agent bij de federale politie, is extra geïnteresseerd in de vermiste vrouw, 

Alice Russel. Ze is de klokkenluider in Falks onderzoek – en wist bepaalde geheimen. 

Over de fi rma waarvoor ze werkte en over haar collega’s.

In plaats van over een trektocht met een hechte samenwerking als resultaat, krijgt Falk 

verhalen te horen over een tocht vol beschuldigingen, agressie en afbrokkelend 

vertrouwen. En hoe dieper hij in de verdwijningszaak duikt, hoe groter de gevaren 

lijken te worden…

Jane Harper verhuisde als kind van 

Engeland naar Australië. Ze heeft 

dertien jaar als journalist gewerkt. 

De droogte, haar thrillerdebuut, werd 

aan 22 landen verkocht en de fi lmrechten 

zijn gekocht door Pacifi c Standard 

(de makers van o.a. Gone Girl). 

De droogte werd na verschijnen in 

Australië nummer 1 in de bestseller-

lijsten en won allerlei prijzen. 

Wildernis kwam in Australië direct 

binnen op #1.

Opvallende pos-materialen

Paginagrote advertenties 

Outdoorcampagne

Online campagne via o.a. 
banners, Facebook en bloggers

Crosspromotie in voordeel-
editie In het water van 
Paula Hawkins

De droogte won alle belangrijke prijzen in Australië. 
Wildernis is minstens zo fenomenaal.

verschiJnt  27 maart 2018

uitvoering  paperback met fl appen

Formaat  14 x 21,5 cm 

omvang  ca. 368 pagina’s 

priJs  € 15,-, vanaf 28 juni € 19,99 

isBn  978 94 005 0974 0

nur  305, literaire thriller

oorspronkeliJke titel  Force of Nature

cap e-Book  € 13,99

isBn e-Book  978 90 449 7696 0

cap audioBoek  € 16,99

isBn audioBoek  978 90 461 7170 7

eerder verschenen

Al 10.000 
exemplaren 
verkocht
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de droogte is de favoriet 
van boekhandelaren en pers

‘Zet je kachel op standje tropisch, pak wat 
te drinken en lees deze zinderende topthriller 
in één ruk uit!’ – dirk jan veerman, 
boekhandel scheltema, amsterdam

‘Zinderende literaire thriller van de 
vrouwelijke evenknie van Michael Robotham.’
– boekhandel bert van der heijden, uden

‘Elk woord is zo goed als perfect.’  
– david baldacci 

‘Doet denken aan Lee Child.’ 
– de volkskrant

‘Australische topthriller.’ – zin magazine 

‘Een boek dat je intrigeert en je meeneemt 
in de speurtocht naar antwoorden.’ 
– wim krings, boekhandel krings, sittard

‘Zinderende spanning in de Australische 
outback. Je blijft doorlezen…’ – desirée verbeet, 
boekhandel dominicanen, maastricht 

HHHH ‘Fraai debuut dat begint met een ijzersterke 
proloog.’ – vn’s detective & thrillergids
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Elizabeth George
De straf die ze verdient 

Wanneer een Engelse parlementariër opduikt in het kantoor van de assistent-

commissaris van New Scotland Yard, betekent dat niet veel goeds. Hij vraagt een 

onderzoek aan naar de mysterieuze zelfmoord van de zoon van een van zijn aan-

hangers, een rijke bierbrouwer uit het middeleeuwse stadje Ludlow.

De assistent-commissaris ziet dit onderzoek als dé kans om af te komen van sergeant 

Barbara Havers, wier carrière al een tijdje aan een zijden draadje hangt. Dus zet hij 

haar op de zaak. Niet met haar vaste partner, maar met de enige andere persoon 

binnen de politie die net zo graag van Barbara Havers af wil als hij, en dat is hoofd-

inspecteur Isabelle Ardery.

De straf die ze verdient is de ingenieuze twintigste Lynley-thriller over de leugens die 

we vertellen en de leugens die we geloven.

Elizabeth George is de auteur van 

twintig boeken in de Inspecteur 

Lynley-reeks. Eveneens van haar 

hand is de spannende jeugdserie 

Het Fluistereiland, waarvan vier delen 

zijn verschenen.

Na haar studie Engels en een master 

psychologie werkte George als docent 

Engels op een middelbare school. 

Haar eerste boek, Totdat de dood ons 

scheidt, verscheen in 1988. 

Uitgebreide pr-campagne

Advertenties in Trouw en 
de Volkskrant

Advertenties in de 
omroepgidsen

Facebook-campagne 
‘30 jaar Lynley’

A2- en A1-posters

Het twintigste Lynley-mysterie!

verschiJnt  1 mei 2018

uitvoering  paperback

Formaat  15,5 x 23,5 cm 

omvang  ca. 608 pagina’s 

priJs  € 23,99 

isBn  978 94 005 0851 4

nur  305, literaire thriller

oorspronkeliJke titel  

The Punishment She Deserves

cap e-Book  € 14,99

isBn e-Book  978 90 449 7619 9

cap audioBoek  € 18,99

isBn audioBoek  978 90 461 7165 3Meer dan 700.000 boeken verkocht
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de Pers over DAG DES OORDEELS 

‘Let op de twist aan het einde. 
Dat is weer vintage George.’ 

– de limburger 

‘Eerlijk is eerlijk, in Dag des oordeels, 
de negentiende in de Inspecteur Lynley-reeks, 

is George weer heerlijk in vorm.’ 
– vrij nederland 
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verschiJnt  17 april 2018

uitvoering  paperback

Formaat  14 x 21,5 cm 

omvang  ca. 608 pagina’s 

priJs  € 15,- 

isBn  978 94 005 0956 6

nur  305, literaire thriller

oorspronkeliJke titel  A Banquet of Consequences

cap e-Book  € 11,99

isBn e-Book  978 90 449 7396 9

cap audioBoek  € 11,99

isBn audioBoek  978 90 461 7029 8

‘In de wereld van Baldacci, waar alles een 

samenzwering is, bestaat toeval niet.’ 

– newsweek

David Baldacci
Doelwit Dag des oordeels

‘George is weer heerlijk in vorm.’ 

– vrij nederland

verschiJnt  6 februari 2018

uitvoering  paperback

Formaat  14 x 21,5 cm 

omvang  ca. 392 pagina’s 

priJs  € 12,50 

isBn  978 94 005 0952 8

nur  332, thriller

oorspronkeliJke titel  The Target

cap e-Book  € 7,99

isBn e-Book  978 90 449 7225 2

Het derde deel van de Will Robie-serie.
Voor het eerst in voordeeleditie.

De negentiende Lynley-thriller

Elizabeth George

Bestsellers nu uiterst scherp geprijsd
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verschiJnt  20 maart 2018

uitvoering  paperback

Formaat  12,5 x 20 cm 

omvang  ca. 304 pagina’s 

priJs  € 7,99 

isBn  978 94 005 0964 1

nur  332, thriller

cap e-Book  € 6,99

isBn e-Book  978 90 449 7305 1

cap audioBoek  € 9,99

isBn audioBoek  978 90 461 7041 0

Suzanne Vermeer

Voordelig Vermeer

Het paradijs Costa del Sol

verschiJnt  20 maart 2018

uitvoering  paperback

Formaat  14 x 21,5 cm 

omvang  ca. 352 pagina’s 

priJs  € 9,99 

isBn  978 94 005 0963 4

nur  332, thriller 

cap e-Book  € 7,99

isBn e-Book  978 90 449 7545 1

cap audioBoek  € 19,99

isBn audioBoek  978 90 461 7086 1

‘Het verhaal is interessant en 

zit goed in elkaar.’ 

– vn’s detective & thrillergids

‘Zeer geschikt voor in de vakantiekoffer.’ 

– vrouwenthrillers.nl

Al meer dan 75.000 exemplaren 
verkocht

Al meer dan 50.000 exemplaren 
verkocht
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HHHH ‘Met Jørn Lier Horst hebben we 
er een Scandinavische auteur van klasse bij 
gekregen.’ – hebban.nl 

‘Met zijn nuchtere en stabiele schrijfstijl vindt 
Horst de perfecte balans tussen spanning, 
achtergrond en beschrijving.’ – nordicvibes.nl
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Jørn Lier Horst
De kluizenaar

De dood is zeer dicht bij William Wistings privéleven gekomen. Drie huizen naast het 

zijne wordt het lichaam aangetroffen van een man die voor zijn tv zit. Hij blijkt daar 

al vier maanden zo te zitten.

De politie treft geen sporen van geweld aan, maar Viggo Hansens dood is toch zeer 

verontrustend, omdat kennelijk niemand hem al die maanden gemist heeft.

Eén journalist kan de zaak niet loslaten – Line, William Wistings dochter. Zij besluit 

te onderzoeken wat het levensverhaal is van de kluizenaar Hansen.

Dan wordt er in het bos opnieuw een lichaam gevonden. Ook deze man lijkt er al 

een hele tijd gelegen te hebben. Een opmerkelijke vondst op zijn lichaam vormt het 

startpunt van een van de grootste klopjachten in de Noorse politiegeschiedenis. 

Voor de liefhebbers van Henning Mankell en Jo Nesbø

Grote online campagne

Facebook-campagne 
via Scandinavische thrillers

A2-posters (met backlist)

Blogtournee

Binnenkort ook als tv-serie: Wisting. 
Van de makers van de Millennium-trilogie en Wallander. 

Jørn Lier Horst (1970) heeft zich met zijn 

veelbekroonde serie over inspecteur 

William Wisting gevoegd bij de elite 

van de Scandinavische thrillerschrijvers. 

Met De kluizenaar won hij de prijs voor 

beste Scandinavische misdaadroman 

van het jaar. Voordat hij zich fulltime 

aan het schrijven wijdde, werkte hij als 

hoofd van de recherche in het Noorse 

district Vestfold. Horsts werk is een 

unieke mix van spanning en realisme 

en hij toont zich een uitstekend obser-

vator van menselijke interactie.

verschiJnt  8 mei 2018

uitvoering  paperback

Formaat  14 x 21,5 cm 

omvang  ca. 300 pagina’s 

priJs  € 19,99 

isBn  978 94 005 0948 1

nur  305, literaire thriller

oorspronkeliJke titel  Hulemannen

cap e-Book  € 13,99

isBn e-Book  978 90 449 7677 9

cap audioBoek  € 16,99

isBn audioBoek  978 90 461 7158 5

eerder verschenen
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Winnares van de Friedrich-Glauser-Preis en de Deutscher Krimi Preis 

Oorlogskind is gebaseerd op de waargebeurde en nooit opgeloste

 ‘puinmoorden’ (Trümmermörder) in Hamburg

Mechtild Borrmann
Oorlogskind
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Fragment

Pas toen hij de planken op de handkar legde, zag hij de jongen. Hij stond achter 

Wiebke en was misschien drie of vier jaar oud. Hij droeg een lange broek, 

degelijke schoenen, een groene jas van dikke, gevilte wol en een grijze gebreide muts. 

Goede, warme kleding, maar Hanno zag dat de jongen verstijfd was van de kou.

Wiebke keek verlegen naar de grond en stotterde: ‘Ik heb hem gevonden, Hanno, 

hij is helemaal alleen.’ Het duurde even voor Hanno begreep wat ze daarmee wilde 

zeggen. Hij schudde zijn hoofd. ‘Nee, Wiebke, kijk maar naar zijn kleren. Zo ziet een 

kind dat alleen is er niet uit. Er komt vast wel iemand om hem te halen. 

Laten we gaan.’

Wiebke verroerde zich niet. ‘Alsjeblieft, Hanno. We kunnen hem toch niet hier 

achterlaten?’ jengelde ze. ‘Er is hier toch helemaal niemand?’ Hij wilde alleen maar 

weg en had geen zin om ruzie te maken met zijn zusje. En hij had al helemaal geen zin 

om uitgerekend hier en nu te worden opgepakt door de tommy’s.

Bovendien moest hij het hout naar huis brengen, moeder had het dringend nodig. 

Hij ging op weg met de handkar. De kleine jongen liep aan Wiebkes hand, maar kon 

haar amper bijhouden. Al snel raakten Wiebke en de jongen achterop. Hanno moest 

wachten en ze schoten maar langzaam op.

‘Zie je nou, hij houdt ons alleen maar op,’ mopperde Hanno, en omdat Wiebke 

meteen weer op het punt stond in tranen uit te barsten, tilde hij de jongen resoluut 

op zijn arm en liet de handkar aan Wiebke over. Het kleine gezichtje was rood van 

de kou en onbeweeglijk, en Hanno voelde meteen waarom de jongen nauwelijks kon 

lopen. Hij had in zijn broek geplast, de broek was stijf bevroren. Hanno knoopte zijn 

te grote jas open en stopte het kind eronder. Hij vroeg hoe hij heette. ‘Kom nou, je 

weet toch wel hoe je heet? Waar zijn je papa en mama?’ De kleine jongen zweeg, zijn 

blik verstard. En terwijl hij hem door de kou droeg, bedacht Hanno dat van de jongen 

dezelfde geschrokken stilte uitging die hij onderweg over de puinhopen had opgemerkt. 
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De jonge Hanno Dietz probeert vlak na de Tweede Wereldoorlog samen met zijn 

moeder en zusje te overleven in het platgebombardeerde Hamburg. Stenen houwen, 

brandhout en oud ijzer verzamelen tussen het puin, gevonden spullen verhandelen op 

de zwarte markt – het is zijn dagelijks bestaan. 

Maar op een dag vindt hij tussen het puin een dode vrouw. En vlak bij haar een 

jongetje van een jaar of drie, in opvallend nette kleding. Het kind praat niet, en er 

is niemand die bij hem hoort. Hanno neemt hem mee en de jongen zal uiteindelijk 

opgroeien in het gezin Dietz. 

Jaren later bevindt deze wees uit de puinhopen zich op het spoor van een misdaad met 

banden naar zijn werkelijke familie…

Bestsellerauteur in Duitsland en Frankrijk

Mechtild Borrmann (Keulen, 1960) 

begon pas na een carrière als dans- en 

theaterpedagoog, gestalttherapeut en 

personeelsmanager met het schrijven 

van romans. Ze ontving voor haar eerdere 

werk in Duitsland al de gerenommeerde 

Friedrich-Glauser-Preis en de Deutscher 

Krimi Preis. In Frankrijk ontving ze voor 

haar vorige roman (Der Geiger) de Grand 

prix des lectrices van ELLE Magazine.

Uitgebreide pr-campagne

Vooruitexemplaren

pos: posters, boekenleggers, 
counterdisplays

Online campagne met 
boektrailer

Facebook-advertising

Printadvertenties

Ketenondersteuning

verschiJnt  17 april 2018

uitvoering  paperback met fl appen

Formaat  14 x 21,5 cm 

omvang  ca. 288 pagina’s 

priJs  € 19,99 

isBn  978 94 005 0865 1

nur  302, vertaalde roman

oorspronkeliJke titel  Trümmerkind

cap e-Book  € 13,99

isBn e-Book  978 90 449 7627 4

cap audioBoek  € 16,99

isBn audioBoek  978 90 461 7171 4

Mechtild Borrmann
Oorlogskind

Hamburg, 1947. Een jongetje wordt gevonden te midden 
van de puinhopen. Pas jaren later bevindt hij zich op het 

spoor naar zijn familie.
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‘Mechtild Borrmann speurt 
in haar intelligente proza 
naar de diepten van de 
menselijke psyche.’ 
– welt am sonntag

‘Oorlogskind is een boek 
om jezelf in te verliezen.’  
– stern
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‘Een ijzersterke roman vol 
spanning, waarin fictie en 
historische feiten prachtig 
worden verenigd.’ – die zeit
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 ‘Een parel. Moriarty’s proza gaat van grappig via scherp 
naar loeispannend, in één knip met de vingers.’  

– Publishers weeklY 

‘Een vaak grappig, soms hartverscheurend, 
zeer persoonlijk portret van een vrouw 

die haar eigen geheimen probeert te ontdekken.’  
– booklist 

Steeds meer fans in Nederland en België! 
Inmiddels al meer dan 175.000 exemplaren verkocht 

de Pers over WAT ALICE VERGAT
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Liane Moriarty
Wat Alice vergat

Alice Love is 29, dol op haar man en zwanger van hun eerste kind. Dus… stel je 

Alice’ schok voor wanneer ze bijkomt op de vloer van haar sportschool, naar het 

ziekenhuis wordt gereden en daar ontdekt dat de bruidsweken al lang voorbij zijn. 

Ze ligt in een scheiding, heeft drie kinderen en ze is 39 jaar. 

Alice moet de gebeurtenissen van het afgelopen decennium zien te reconstrueren, en

tegelijkertijd proberen haar leven weer op de rit te krijgen. Ze probeert te achterhalen 

waarom haar zus haar niet meer wil spreken en hoe het komt dat ze een van die 

superslanke moeders met veel te dure kleren is geworden. Uiteindelijk moet Alice er 

vooral achter komen of geheugenverlies een zegen is of een vloek en of het mogelijk 

is om helemaal opnieuw te beginnen.

Onmisbaar in het oeuvre van Moriarty – nu in luxe uitvoering 
en zeer scherp geprijsd

Opvallende pos-materialen: 
wobbler en A2-poster

Facebook-advertising

Crosspromotie in Oorlogskind 

Ketenondersteuning

Leesexemplaren

Filmrechten verkocht aan Tri-Star Entertainment,
 hoofdrol voor Jennifer Aniston

Liane Moriarty groeide op in Sydney. 

Haar roman Het geheim van mijn man 

stond in de Verenigde Staten vrijwel 

direct op #1 in The New York Times-

bestsellerlijst, net als haar daarop-

volgende roman: Grote kleine leugens.

Van beide romans zijn de fi lmrechten

verkocht; Grote kleine leugens is 

inmiddels uitgezonden op hBo en 

heeft prachtige recensies gekregen. 

Haar nieuwste roman Bijna echt gebeurd 

won de Goodreads Choice Award voor 

de beste roman van het jaar.

verschiJnt  1 mei 2018

uitvoering  paperback met fl appen

Formaat  14 x 21,5 cm 

omvang  ca. 484 pagina’s 

priJs  € 15,- 

isBn  978 94 005 0965 8

nur  302, vertaalde roman

oorspronkeliJke titel  What Alice Forgot

eerder verschenen als  Onvergetelijk

cap e-Book  € 9,99

isBn e-Book  978 90 449 7690 8

cap audioBoek  € 12,99

isBn audioBoek  978 90 461 7172 1
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‘Ik hou van Amos Decker, 
hij heeft zoveel gebreken.’ 

– david baldacci

‘Lekker leesvoer voor op vakantie.’ 
– de limburger

‘Een weliswaar gedeukt, 
maar ook aandoenlijk personage.’ 

– knack
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verschiJnt  8 mei 2018

uitvoering  paperback met fl appen

Formaat  15,5 x 23,5 cm 

omvang  ca. 400 pagina’s

priJs  € 21,99

isBn  978 94 005 0982 5

nur  332, thriller

oorspronkeliJke titel  nog niet bekend

cap e-Book  € 14,99

isBn e-Book  978 90 449 7700 4

cap audioBoek  € 16,99

isBn audioBoek  978 90 461 7178 3

David Baldacci

De offi ciële naam van het stadje is Barronville, maar iedereen die er woont noemt 

het Poison Town. Wanneer de zus van journaliste Alex Jamison in blinde paniek belt

dat haar man Wayne dood is, reizen Jamison en Amos Decker af naar Barronville. 

De plaatselijke politie ontvangt hen niet bepaald hartelijk en lijkt ook niet veel moeite

te doen om de raadselachtige dood te onderzoeken. De vele vragen die Jamison en 

Decker hebben, blijven onbeantwoord. Want was er wel sprake van een ongeluk of 

betreft het hier moord? Of gaat het misschien om iets heel anders?

Naarmate Decker en Jamison dieper in de zaak duiken, worden ze steeds meer 

tegengewerkt. De inwoners van Barronville sluiten de gelederen en andere partijen 

beginnen zich ermee te bemoeien. Dan blijkt dat niet alleen Waynes dood vragen 

oproept, maar dat er meerdere personen onder mysterieuze omstandigheden zijn 

overleden.

David Baldacci’s werk is in 45 talen 

vertaald en wereldwijd zijn er meer 

dan 110 miljoen exemplaren van 

zijn boeken verkocht. Zijn debuut 

Absolute Power werd verfi lmd door 

en met Clint Eastwood. Hij heeft 

meer dan dertig thrillers, romans, 

jeugd- en kinderboeken geschreven. 

Samen met zijn vrouw Michelle strijdt 

Baldacci middels zijn Wish You Well 

Foundation al sinds jaar en dag tegen 

analfabetisme.

Outdoorcampagne

Advertenties in dagbladen

Advertenties in ketenfolders

Targeted Facebook-campagne

De geheugenman is terug.
Het vierde deel van de Amos Decker-reeks.

Tegelijkertijd als paperback, e-book én luisterboek

Omslag 
en titel nog 
niet bekend



18

‘De verschillende perspectieven maken het verhaal meeslepend, 
het onderzoek en de vermissingszaak voelen levensecht. 

Een eersteklas thriller in de stijl van Joseph Finder.’ 
– kirkus reviews

‘Geweldig geschreven… 
Houdt je van begin tot eind gevangen.’ 

– indiereader
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Russell Newell
Gestolen

1977.  Nog ver voor Amber Alerts, Facebook-oproepen en dna-onderzoek verdwijnt 

op eerste kerstdag het zoontje van een succesvolle zakenman.

 

Op deze dag begint Gus Delaneys lange reis om zijn zoontje Jack te vinden. Is hij 

ontvoerd? Leeft hij nog? Heeft zijn ex-vrouw er iets mee te maken? Wanneer de 

politie Gus begint te verdenken, stort zijn hele wereld in.

 Ondertussen is Jack Delaney beland in een voor hem verbijsterende wereld vol 

onbekenden die hem vertellen dat hij uitverkoren is en dat hij zijn oude leven 

moet vergeten. Volledig geïsoleerd van de buitenwereld leert Jack om zijn vader te 

vergeten. Totdat hij door de onthulling van een donker geheim langzaam begint te 

twijfelen aan alles waarin hij gelooft…

Een vermiste jongen. Een wanhopige vader.
Suzanne Vermeer meets de sekte.

Crosspromotie in de boeken 
van Suzanne Vermeer

Samenwerking met Hebban

Lezersacties

Banners op ad.nl

Amazon Kindle-bestseller en IndieReader-favoriet

Russell Newell is hoofd Communicatie 

bij Disney|aBc Television Group. 

Daarvoor was hij onder andere media-

adviseur voor de Multi-National Forces 

in Irak, en speechschrijver voor diverse 

Amerikaanse politici. Gestolen is zijn 

thrillerdebuut.

verschiJnt  13 februari 2018

uitvoering  paperback

Formaat  14 x 21,5 cm 

omvang  ca. 464 pagina’s 

priJs  € 17,50

isBn  978 94 005 0966 5

nur  332, thriller

oorspronkeliJke titel  

The Boy and What Might Have Been

cap e-Book  € 9,99

isBn e-Book  978 90 449 7691 5

cap audioBoek  € 12,99

isBn audioBoek  978 90 449 7174 5



20

‘Een geweldige, invoelende schrijfster.’ 
– the guardian

‘Echt een meeslepend verhaal.’ 
– sundaY Post

‘De perfecte vakantieroman.’  
– living France

verschiJnt  10 april 2018

uitvoering  paperback

Formaat  14 x 21,5 cm 

omvang  ca.432 pagina’s 

priJs  € 9,99 

isBn  978 94 005 0967 2

nur  302, vertaalde roman

oorspronkeliJke titel  The Forgotten Summer

cap e-Book  € 6,99

isBn e-Book  978 90 449 7546 8

NU IN VOORDEELEDITIE
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‘Een geweldige, invoelende schrijfster.’ 
– the guardian

‘Echt een meeslepend verhaal.’ 
– sundaY Post

‘De perfecte vakantieroman.’  
– living France

Carol Drinkwater
Dochter van Frankrijk

2015. Sinds haar dochter vier jaar geleden is weggelopen, leeft fotografe Kurtiz Ross 

in een zelfgekozen isolement, met als enige gezelschap haar camera. Ze geeft zichzelf 

de schuld van Lizzies verdwijning en heeft de hoop opgegeven. Totdat er een bericht 

komt: Lizzie is in Parijs.

1947. De Engelse Charlie leidt na de oorlog in Parijs een eenzaam bestaan. Terug-

keren is geen optie, hij is bang om opgepakt te worden als deserteur. Dan ontmoet 

hij de jonge Marguerite, die vastbesloten is om het te gaan maken als actrice. Samen 

vertrekt het stel naar Zuid-Frankrijk, waar Marguerite hoopt op een auditie in Cannes.

2015. Tot haar verbijstering belandt Kurtiz in Parijs in een ongekende situatie van 

chaos en paniek. Te midden hiervan biedt een onbekende dame Kurtiz hulp. Geen 

van beiden kan voorspellen wat de nacht hun zal brengen. Maar de vriendschap van 

de oude vrouw, en haar verhaal over haar liefde en verlies in de naoorlogse Provence, 

zorgen voor een sprankje hoop – en voor een onverwachte band, een nieuw begin…

Zomerse pageturner met het prachtige Frankrijk als setting.
Perfecte roman voor liefhebbers van Santa Montefi ore.

Zomerse A2-poster

Samenwerking met Frankrijk-
websites en blogs

Crosspromotie in de romans 
van Liane Moriarty

Moederdagcampagne op 
Facebook

Online win- en 
vooruitleesacties

Carol Drinkwater werd bekend door 

haar rol als Helen Herriot in de BBc-

serie James Herriot. Als schrijfster 

kreeg ze wereldwijd succes met haar 

memoires over de olijfgaard waar ze 

samen met haar man in Zuid-Frankrijk 

woont. Na drie korte (e-book only) 

romans die in de VS en Groot-Brittannië 

op nummer 1 terechtkwamen, was De 

vergeten zomer haar eerste volledige 

roman die overal als papieren boek 

verscheen. Dochter van Frankrijk is haar 

tweede grote roman.

verschiJnt  24 april 2018

uitvoering  paperback

Formaat  14 x 21,5 cm 

omvang  ca. 416 pagina’s 

priJs  € 17,50 

isBn  978 94 005 0960 3

nur  302, vertaalde roman

oorspronkeliJke titel  The Lost Girl

cap e-Book  € 9,99

isBn e-Book  978 90 449 7687 8

cap audioBoek  € 12,99

isBn audioBoek  978 90 461 7175 2
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verschiJnt  6 februari 2018

uitvoering  pocket

Formaat  12,5 x 20 cm 

omvang  ca. 392 pagina’s 

priJs  € 4,99 

isBn  978 94 005 0951 1

nur  332, thriller

oorspronkeliJke titel  Orphan X

cap e-Book  € 4,99

isBn e-Book  978 90 449 7512 3

cap audioBoek  € 9,99

isBn audioBoek  978 90 461 7065 6

NU ALS POCKET

‘Lees dit boek.’ 
– david baldacci

‘Intelligent, beklemmend en 
huiveringwekkend realistisch.’

– de telegraaF

‘De perfecte mix van Jason 
Bourne en Jack Reacher.’

– lisa gardner
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Gregg Hurwitz
De rekruut

Voormalig geheim agent Evan Smoak helpt als de ‘Nowhere Man’ iedereen die 

hulp nodig heeft en zich tot niemand anders kan wenden. Maar deze keer is degene 

die zijn hulp inroept een oude bekende: Jack Johns, de man die hem als kind uit 

een weeshuis wegplukte en hem opvoedde alsof hij zijn eigen zoon was. De man 

ook die Evan opleidde in het Orphan-project, een offi cieel niet-bestaand trainings-

programma van geheim agenten.

In het diepste geheim is een team van huurmoordenaars bezig iedereen die bij het 

Orphan-project betrokken was uit de weg te ruimen. Ze zitten Jack op de hielen en 

Evan krijgt van zijn vroegere leermeester nog één allerlaatste opdracht: ga op zoek 

naar mijn laatste protegé en rekruut voor het Orphan-project en bescherm hem. 

Hierdoor komt Evan recht tegenover een oud-collega van hem te staan, Charles 

Van Sciver, die vastberaden is alle Orphans te doden. Helemaal boven aan die lijst 

staat… Orphan X.

Deel 3 van de Orphan X-reeks.
Voor fans van Lee Child en David Baldacci.

Promopocket van 
het eerste deel

Crosspromotie in 
de nieuwe Baldacci

A2-poster met de drie delen

Bannercampagne op AD.nl

Gregg Hurwitz is de bestsellerauteur 

van zeventien thrillers. Zijn boeken 

werden genomineerd voor onder andere 

de cwa Ian Fleming Steel Dagger, en 

verschijnen in 22 talen. Naast zijn

 thrillers schrijft Hurwitz screenplays 

en graphic novels (waaronder Batman).

verschiJnt  6 februari 2018

uitvoering  paperback met fl appen

Formaat  14 x 21,5 cm 

omvang  ca. 416 pagina’s 

priJs  € 19,99 

isBn  978 94 005 0883 5

nur  332, thriller

oorspronkeliJke titel  Hellbent

cap e-Book  € 14,99

isBn e-Book  978 90 449 7637 3

cap audioBoek  € 16,99

isBn audioBoek  978 90 461 7168 4

eerder verschenen
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E.O. Chirovici
Boek der spiegels

‘Een intelligent en lekker spannend boek.’ – trouw

‘Intelligent en geraffi neerd – een misdaadverhaal verteld 

op de wijze waarop Picasso schilderde. 

Ten zeerste aanbevolen.’ 

– lee child

‘Dit boek gaat als een komeet.’ 

– de telegraaF

Getipt door DWDD, 
al 15.000 exemplaren verkocht

In maar liefst 38 landen verschenen

verschiJnt  6 maart 2018

uitvoering  paperback

Formaat  14 x 21,5 cm 

omvang  ca. 320 pagina’s 

priJs  € 9,99 

isBn  978 94 005 0957 3

nur  305, literaire thriller

oorspronkeliJke titel  The Book of Mirrors

cap e-Book  € 7,99

isBn e-Book  978 90 449 7509 3

cap audioBoek  € 9,99

isBn audioBoek  978 90 461 7067 0

Eugen O. Chirovici (spreek uit: Kirovietsj) 

werd in 1964 geboren in Transsylvanië 

in een Roemeens-Hongaars-Duits 

gezin. Van zijn eerste roman werden 

in Roemenië meer dan 100.000 

exemplaren verkocht. 

Zijn eerste Engelstalige boek, Boek 

der spiegels, was een internationale 

uitgeefsensatie en werd verkocht aan 

maar liefst 38 landen.

‘Pageturner. 

Razend spannend.’ 

– de wereld draait door
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John Grisham
De fraude

Een anonieme tip. Een groot schandaal. Een nieuwe zaak voor Theo Boone...

De dertienjarige Theo Boone kent iedere rechter, politieagent en rechtbank-

medewerker in Strattenburg. Hij heeft zelfs geholpen een voortvluchtige crimineel 

terecht te laten staan. Maar zelfs een toekomstige steradvocaat als Theo ontkomt 

niet aan verplichte schooltoetsen.

Wanneer er een anonieme tip binnenkomt bij Theo’s schoolbestuur over te hoge toets-

uitslagen op een andere middelbare school, belandt Theo in het onderzoek naar een 

grootschalig fraudeschandaal. Zijn toekomst als advocaat staat op het spel, dus moet 

Theo voorzichtig handelen en zijn instinct volgen voor een rechtvaardige afl oop.

Een zaak voor Theo Boone.
Het zesde deel in John Grishams jeugdthrillerreeks.

verschiJnt  20 maart 2018

uitvoering  paperback

Formaat  14 x 21,5 cm 

omvang  ca. 224 pagina’s 

priJs  € 14,99 

isBn  978 94 005 0958 0

nur  285, young adult

oorspronkeliJke titel  The Scandal

cap e-Book  € 9,99

isBn e-Book  978 90 449 7684 7

John Grisham is een van de succesvol-

ste thrillerschrijvers aller tijden. 

Zijn boeken zijn in meer dan 40 talen 

vertaald en wereldwijd zijn er meer 

dan 300 miljoen exemplaren van 

verkocht.

Geweldige kennismaking met het werk van 
Grisham voor jonge lezers

‘Moeilijk te weerstaan.’ 

– the new York times

‘Theodore Boone: 

half jongen, half advocaat… 

fans zullen zich verheugen 

op Theo’s nieuwe avonturen.’

– sundaY eXPress
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HHHH ‘Uitademen kan pas na de laatste pagina.’ 
– algemeen dagblad

‘Het is knap hoe Hawkins de zoektocht naar 
de mogelijke dader(s) verrassend houdt, en de 
relationele verwikkelingen zijn met diepgang 
uitgewerkt.’ – vn’s detective & thrillergids

HHHH ‘In het water is een slim gecomponeerde 
misdaadroman waarin Hawkins langzaam 
informatie prijsgeeft.’ – het nieuwsblad

eerder verschenen

Wereldwijd 
ruim 18 miljoen 

exemplaren 
verkocht
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Paula Hawkins
In het water

Nel, een alleenstaande moeder, wordt dood aangetroffen in de lokale rivier. Eerder 

die zomer sprong een tienermeisje op dezelfde plek haar dood tegemoet. Ze zijn 

niet de eerste vrouwen die ten prooi vallen aan deze donkere wateren, en hun dood 

veroorzaakt een golf van onrust. De vijftienjarige dochter van Nel blijft alleen achter 

waardoor Nels zus, Jules, terug moet komen naar het stadje dat ze jaren geleden de 

rug heeft toegekeerd. Voorgoed, dacht ze toen.

In dezelfde hypnotiserende stijl als Het meisje in de trein, waarmee Paula Hawkins 

miljoenen lezers wereldwijd wist te raken, ontspint zich een verbluffend en gelaagd 

verhaal dat zich afspeelt in een kleine gemeenschap, waar langzaam duidelijk wordt 

dat geen enkele herinnering echt te vertrouwen is...

In het water is de tweede thriller van 

Paula Hawkins, die vijftien jaar als 

journalist werkte voordat ze begon 

met het schrijven van fi ctie. 

Hawkins werd geboren in Zimbabwe 

en verhuisde in 1989 voor haar studie 

naar Londen. Haar debuut, Het meisje 

in de trein, is verfi lmd met Emily Blunt 

in de hoofdrol.

Crosspromotie in AW Bruna-
bestsellers

Nieuwsfl its naar onze lezers

pos-materiaal op aanvraag

Socialmediacampagne

Wereldwijde bestseller nu in voordeeleditie

verschiJnt  10 april 2018

uitvoering  paperback

Formaat  14 x 21,5 cm 

omvang  ca. 352 pagina’s

priJs  € 12,50

isBn  978 94 005 0983 2

nur  305, literaire thriller

oorspronkeliJke titel  Into the Water

cap e-Book  € 7,99

isBn e-Book  978 90 449 7146 0

cap audioBoek  € 11,99

isBn audioBoek  978 90 461 7127 1

70.000 exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen
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verschiJnt  20 februari 2018

uitvoering  paperback

Formaat  15,5 x 23,5 cm 

omvang  ca. 336 pagina’s 

priJs  € 19,99 

isBn  978 94 005 0845 3

nur  332, thriller

oorspronkeliJke titel  

Sekten som återuppstod 

cap e-Book  € 13,99

isBn e-Book  978 90 449 7613 7

cap audioBoek  € 16,99

isBn audioBoek  978 90 461 7163 9

Mariette Lindstein
De sekte herrijst

Na twee turbulente jaren in de sekte ViaTerra probeert Sofi a Bauman haar leven 

weer op de rit te krijgen. Maar dat is moeilijker dan ze dacht. Ze wordt geconfron-

teerd met veel vooroordelen en achterdocht en wordt gekweld door nachtmerries. 

Tegelijkertijd groeit haar verlangen naar vergelding.

Sekteleider Franz Oswald zit in de gevangenis, in afwachting van zijn proces. 

Hij maakt zich echter geen zorgen en toont geen enkel berouw. Met behulp van zijn 

advocaat spint hij een web dat de muren van de gevangenis ver overstijgt. Hij heeft 

slechts één doel: wraak nemen op Sofi a Bauman. 

Enorme bestsellers in Zweden: Lindstein verdrong zelfs 
Het meisje in de trein van de eerste plaats

Mariette Lindstein (1958) groeide op 

in Halmstad, Zweden. Op 19-jarige 

leeftijd raakte ze betrokken bij de 

Scientologybeweging waaruit ze na 

27 jaar ontsnapte.Tegenwoordig 

woont ze weer in Zweden met haar 

man Dan Koon, een eveneens voor-

malig Scientologylid én auteur. 

Online campagne

Crosspromotie

Boekenleggers

Lezersacties

Tweede deel in razendspannende Zweedse thrillertrilogie

eerder verschenen
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Tweede deel van de spannende Zweedse thrillertrilogie 
over een sekte, geschreven door de vrouw die 27 jaar lang 

de rechterhand van Scientologyleider 
David Miscavige was – en toen ontsnapte!

‘Deze thriller doet iets met je, […] De spanning is gejaagd 
door de enge proloog en de ontsnappingspogingen. 

Op naar deel twee.’
– noordhollands dagblad
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de Pers over DE GEHEIME VROUW

‘Een aanrader voor iedereen die even weg wil dromen.’ 
– vriendin

‘Lezers die gek zijn op Santa Montefi ore zullen hiervan smullen.’ 
– de telegraaF

‘Gill Paul schrijft soepel en trekt je direct het verhaal in. 
Beslist een aanwinst voor je stapel ontspanningslectuur.’ 

– nederlands dagblad
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Gill Paul
De tweede vrouw

1911. Op vijftienjarige leeftijd ontmoeten Mary Kirk en de ontembare Wallis 

Warfi eld (later Wallis Simpson) elkaar op een zomerkamp. Hun vriendschap zal 

gebroken harten, lange afstanden en de vele restricties van het Britse koningshuis 

overleven, totdat zij ten onder gaat door één onvergeefl ijke daad van verraad.

1997. Rachels romantische vakantie met haar verloofde, in Parijs, wordt tragisch 

onderbroken wanneer de auto voor hen crasht. In die auto zat prinses Diana. Een-

maal thuis in Brighton kan Rachel het ongeluk niet loslaten. Ze raakt gefascineerd 

door het feit dat Diana de laatste uren voor haar dood op bezoek was in het huis 

van Wallis Simpson, Barones van Windsor. Dan ontdekt Rachel een connectie met 

Wallis, die haar leidt naar de waarheid achter een schandaal dat de wereld schokte…

Twee vrouwen die het Britse koningshuis verdeelden.
Gescheiden door de tijd. Verbonden door een geheim…

Uitgebreide pr-campagne

Advertentie in Vriendin

Crosspromotie

Online campagne

#1 bestsellerauteur in de VS en Groot-Brittannië 

Gill Paul schrijft zowel fi ctie als 

historische non-fi ctie. Ze groeide op in 

Glasgow en studeerde daar geneeskunde, 

Engelse literatuur en geschiedenis. 

Hierna verhuisde ze naar Londen om in 

het uitgeversvak te werken. Haar grote 

doorbraak als auteur kwam met haar 

roman De geheime vrouw, die in de VS en 

Groot-Brittannië in de bestsellerlijsten 

belandde – en daar nog altijd in te vinden is. 

verschiJnt  6 maart 2018

uitvoering  paperback met fl appen

Formaat  14 x 21,5 cm 

omvang  ca. 464 pagina’s 

priJs  € 19,99 

isBn  978 94 005 0959 7

nur  302, vertaalde roman

oorspronkeliJke titel  

Another Woman’s Husband

cap e-Book  € 9,99

isBn e-Book  978 90 449 7686 1

cap audioBoek  € 16,99

isBn audioBoek  978 90 461 7176 9

eerder verschenen
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‘Deze pageturner zit zo goed in elkaar, het zit op minstens 
hetzelfde niveau als een thriller van Harlan Coben.’ 

– rtbF

HHHH ‘Van luchtig en licht naar adembenemend en donker. 
Deze Fransman zou op korte termijn zo maar 

eens vijf sterren kunnen krijgen.’   
– vn’s detective & thrillergids 

over HET MEISJE UIT BROOKLYN

‘Een appartement in Parijs verdient het 
predicaat thriller dubbel en dwars.’  – le Parisien
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verschiJnt  1 mei 2018

uitvoering  paperback

Formaat  15,5 x 23,5 cm 

omvang  ca. 256 pagina’s

priJs  € 17,50

isBn  978 94 005 0962 7

nur  332, thriller

oorspronkeliJke titel  Un Appartement à Paris

cap e-Book  € 9,99

isBn e-Book  978 90 449 7689 2

cap audioBoek  € 15,99

isBn audioBoek  978 90 461 7177 6

Guillaume Musso
Een appartement in Parijs

Parijs, een studio die verstopt ligt aan het einde van een begroeid steegje. De Britse 

politieagente Madeline heeft dit appartement gehuurd om er tot rust te komen. 

Maar door een misverstand treft ze er Gaspard, een mensenschuwe schrijver, die 

naar Parijs is gekomen om er te werken. De twee zien zich gedwongen enkele dagen 

samen door te brengen.

De studio was van de gerenommeerde schilder Sean Lorenz, en ademt nog altijd zijn 

passie voor licht en kleur. Gebroken door de moord op zijn jonge zoon, is hij het 

jaar ervoor overleden. Lorenz liet drie schilderijen na, maar die zijn sindsdien spoor-

loos. Gefascineerd door zijn talent én tragische lot, besluiten Madeline en Gaspard 

samen uit te zoeken wat er met de kostbare schilderijen gebeurd is. Maar om het echte 

geheim van Sean Lorenz te kunnen onthullen, moeten zij eerst hun eigen demonen 

onder ogen komen – tijdens een onderzoek dat hun levens voorgoed zal veranderen…

Guillaume Musso (1974) is geboren 

en getogen in Antibes. Na zijn middel-

bare school werkte hij een tijdje in 

New York. Hij komt nog regelmatig 

in de Verenigde Staten, waar veel 

van zijn boeken zich (deels) afspelen. 

Musso is een van de bestverkopende 

auteurs in Frankrijk. Wereldwijd 

wordt zijn werk in 36 landen uitge-

geven en zijn er al meer dan 20 

miljoen exemplaren van zijn boeken 

verkocht.  

Uitgebreide pr-campagne

Online win- & vooruitleesacties

Crosspromotie in de
nieuwe zomerthriller van 
Suzanne Vermeer

Aandacht op de 
Libelle Zomerweek 2018

Wereldwijd al meer dan 20 miljoen verkochte boeken
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verschiJnt  24 april 2018

uitvoering  paperback

Formaat  14 x 21,5 cm 

omvang  ca. 312 pagina’s

priJs  € 15,-

isBn  978 94 005 0889 7

nur  332, thriller

cap e-Book  € 9,99

isBn e-Book  978 90 449 7641 0

cap audioBoek  € 14,99

isBn audioBoek  978 90 461 7167 7

Suzanne Vermeer
Super de luxe

De Nederlandse vlogster Emma van Zomeren is aan de Franse Rivièra op vakantie 

als ze bevriend raakt met de Italiaanse tweeling Alessandro en Sofi a Onesti. De twee 

telgen uit een steenrijke familie nodigen haar uit om mee naar Monaco te gaan, waar 

de Onesti’s een penthouse hebben, en Emma neemt het aanbod met beide handen aan.

De dagen daarna brengt Emma door in ongekende luxe – diners in fantastische 

restaurants, party’s op de duurste jachten en elke avond naar het casino. Maar als 

ze op een ochtend wakker wordt, blijkt het penthouse te zijn leeggehaald en is van 

Alessandro en Sofi a geen spoor te bekennen. Emma gaat op onderzoek uit en doet 

enkele schokkende ontdekkingen over de tweeling, die de zaak alleen nog maar 

vreemder maken. Haar eigen leven komt hierbij op het spel te staan…

Het paradijs stond 18 weken in de top-10

Suzanne Vermeer is het pseudoniem 

van de in juni 2011 overleden auteur 

Paul Goeken. In overleg met zijn 

familie is besloten om de boeken van 

Suzanne Vermeer voort te zetten. 

Alle titels van Vermeer zijn in de 

bestsellerlijst verschenen en twee 

titels werden genomineerd voor de 

ns Publieksprijs.

Een schimmig spel in het mondaine Monaco

Sponsored campagne en 
dedicated Suzanne Vermeer-
stand op de Libelle Zomer-
week 2018

Advertentiecampagne in 
landelijke dagbladen en 
zomernummers van dames-
bladen

Online advertising rondom 
Moederdag én in 
de vakantieperiode

Facebook-advertising met 
trailer

Groot bereik op Facebook-
fanpage en suzannevermeer.nl

Banieren

Ketenpromotie
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‘Het paradijs is een echte zomerthriller die vlot leest en waar je echt van 
kunt genieten.’ – vrouwenthrillers.nl 

‘Ideaal voor op het strand.’ – chicklit.nl over HET PARADIJS

‘Een heerlijke pageturner voor aan het zwembad of in de hangmat.’ 
– marie claire over HITTEGOLF

De verkoopcijfers 
van Vermeers 
zomerthrillers 
blijven stijgen! 

35

50.000 60.000 75.000
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Mark Greaney
Tom Clancy Vriend of vijand

In een restaurant in zijn woonplaats wordt een Amerikaanse marineoffi cier die met 

verlof is neergeschoten. Hoe de dader zijn precieze verblijfplaats wist, is een raadsel.

Op het vliegveld van Teheran wordt een Canadese zakenman aangehouden en gevangen-

gezet. Na jarenlang zonder problemen Iran te zijn binnengekomen, is hij ontmaskerd 

als cia-agent. Maar waarom nu ineens?

Al snel wordt duidelijk dat de Amerikanen te maken hebben met een datalek van 

desastreuze omvang. Zeer gevoelige informatie ligt op straat en de Verenigde Staten 

worden van alle kanten aangevallen. Het is aan John Clark en het team van de 

Campus om de bron van het lek te achterhalen voordat het te laat is. Maar er is maar 

één persoon die deze ramp een halt kan toeroepen: president Jack Ryan. 

‘Geen andere schrijver weet zo’n duidelijk beeld te schetsen 
van een confl ict in de moderne tijd.’ – sunday times

Jarenlang kwam de dreiging van buitenaf…

Boekenleggers

Facebook-campagne

Ketenpromotie

Vaderdagcampagne

verschiJnt  27 maart 2018

uitvoering  paperback

Formaat  15,5 x 23,5 cm 

omvang  ca. 400 pagina’s 

priJs  € 21,99 

isBn  978 94 005 0946 7

nur  332, thriller

oorspronkeliJke titel  

Tom Clancy True Faith and Allegiance

cap e-Book  € 14,99

isBn e-Book  978 90 449 7674 8

cap audioBoek  € 16,99

isBn audioBoek  978 90 461 7157 8

Mark Greaney is de bestsellerauteur 

van Tom Clancy Verdenking van verraad, 

Tom Clancy In de aanval en Tom Clancy 

Opperbevel, en de coauteur van Op 

commando, Dubbele dreiging en In het 

vizier.

Tom Clancy wordt gezien als de 

bedenker van de technothriller. Ook 

schreef hij enkele non-fi ctieboeken 

over de Amerikaanse strijdkrachten. 

Hij overleed op 1 oktober 2013.
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David Baldacci  Doelwit  6

Russell Newell  Gestolen  18

Gregg Hurwitz  Orphan X  22

Gregg Hurwitz  De rekruut  23

Mariette Lindstein  De sekte herrijst  28

maart

Jane Harper  Wildernis  1

Suzanne Vermeer  Het paradijs  7

Suzanne Vermeer  Costa del Sol  7

E.O. Chirovici  Boek der spiegels  24

John Grisham  De fraude  25

Gill Paul  De tweede vrouw  30 

Mark Greaney  Tom Clancy Vriend of vijand  36

april

Karen Cleveland  Wat je niet weet  (aparte folder)

Elizabeth George  Dag des oordeels  6

Mechtild Borrmann  Oorlogskind  10

Carol Drinkwater  De vergeten zomer  20

Carol Drinkwater  Dochter van Frankrijk  21

Paula Hawkins  In het water  26
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Jørn Lier Horst  De kluizenaar  8
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David Baldacci  Titel nog niet bekend  16

Guillaume Musso  Een appartement in Parijs  32

Onze digitale aanbieding vindt u op www.awbruna.nl/aanbiedingsbrochures
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