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‘Uitzonderlijk goed. A.J. Finn brengt de klassieke 
noir-thriller helemaal tot leven met fascinerende 
personages en verrassende wendingen. 

Schitterend geschreven.’ 

Gillian Flynn

‘De vrouw in het raam lees je ademloos uit. 
A.J. Finn is een bijzonder nieuw talent.’ 

Tess Gerritsen

‘Duister, onvoorspelbaar en onweerstaanbaar. 
Hitchcock zou het meteen willen verfilmen.’ 

Ruth Ware

Nicci French

marketing & publiciteit

  januari
> Exclusieve sneakpreview voor  

 bloggers
> Leesexemplaren
  februari
> Lancering met innovatieve  

 boektrailer, auteursbezoek,  
 prijsvraag, intensieve online

  marketingcampagne
> Opvallend pos-materiaal 
  maart
> Advertentie- & retailcampagne
  april
> Auteursbezoek, boekhandels  -  

 toernee, exclusieve meet & greet

‘Een fenomenaal debuut. Slim,   verslavend en heel erg spannend.’ 

het is geen paranoia  
als het echt gebeurt...
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thriller

februari 2018 • paperback, ca. 352 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99

isbn 978 94 031 0350 1 • nur 305 • oorspronkelijke titel The Woman in the Window

vertaling Hien Montijn • omslagontwerp Will Immink Design • 

Anna Fox woont alleen, ze verlaat haar huis in New York bijna nooit. Ze drinkt de hele dag 
door, kijkt oude films en bespioneert haar buren. In het huis tegenover Anna woont sinds kort 
een gezin: vader, moeder en tienerzoon. Alles lijkt bij hen perfect, maar op een nacht ziet 
Anna uit haar raam iets wat ze beter niet had kunnen zien. De twijfel slaat meteen toe: heeft 
ze het wel goed gezien? Wat is waarheid? Wat is verzonnen? Dreigt er gevaar? Niets is wat het 
lijkt in deze verslavende en volkomen onvoorspelbare psychologische thriller die doet denken 
aan het beste van Alfred Hitchcock.

Waanzinnige debuutthriller geschreven  
door de Amerikaanse uitgever van  

Karin Slaughter en Nicci French

A.J. Finn is het pseudoniem 
van een uitgever bij William 
Morrow in New York. Na zijn 
studie was Finn recensent 
van thrillers en redacteur 
in Londen bij Sphere/Little, 
Brown. Hij heeft gewerkt met 
auteurs als Karin Slaughter, 
J.K. Rowling, Robert Galbraith, 
Nicci French en Patricia 
Cornwell.

Vertaalrechten 
verkocht aan  
37 landen. 

Verfilming al  
in productie, 
filmrechten 
verkocht aan  
Fox en Scott 
Rudin, de 
producent van  
The Girl with the 
Dragon Tattoo  
en No Country 
for Old Men.



Van de boeken van 
Lisa Gardner zijn 

in Nederland en 
Vlaanderen meer dan 
75.000 exemplaren 

verkocht.

LISA GARDNER
ACHTER JE

DE NIEUWE
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april 2018 • paperback, ca. 448 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99

isbn 978 94 031 0690 8 • nur 305 • oorspronkelijke titel Right Behind You • vertaling Els Franci 

omslagontwerp Marry van Baar • auteursfoto Deborah Feingold •  

HELD OF MOORDENAAR?

Acht jaar geleden vermoordde Sharlahs broer hun beide ouders, om zijn eigen leven en dat 
van zijn zusje te redden. Sharlah werd geadopteerd door de fbi-profilers Pierce Quincy en 
Rainie Conner, en zag haar broer nooit meer terug.
Maar nu worden Pierce en Rainie opgeroepen na een schietpartij in het plaatselijke tankstation,  
de dader is op de vlucht geslagen. Alles wijst erop dat de broer van Sharlah de dader is, en 
iedereen vraagt zich af waarom hij opnieuw aan het moorden is geslagen.
Voor de dertienjarige Sharlah is dit dé kans om weer in contact te komen met haar broer, en 
eindelijk inzicht te krijgen in die zwarte nacht waarin hun beide ouders omkwamen. Maar ze 
weet ook als geen ander dat het werkelijke gevaar altijd dichterbij is dan je denkt.

thriller

‘De thrillers van Lisa Gardner 
zijn verslavend.’ Karin Slaughter

‘Ik kon niet meer 
stoppen met lezen.’ 

Tess Gerritsen

‘Tot aan de briljante 
ontknoping weet 

Lisa Gardner haar lezer 
in martelende 

onzekerheid te houden.’
vn detective & 

thrillergids

marketing & publiciteit
> Auteursbezoek
> Boekhandelstoernee
> Outdoor-campagne
> Advertenties
> Online marketing-

campagne

Lisa Gardner is een van de meest geprezen 
en succesvolle misdaadauteurs ter wereld.  
Ze is #1 New York Times-bestsellerauteur, 
wordt in meer dan 30 landen vertaald en 
verkocht meer dan 22 miljoen boeken. 
Gardner woont in New Hampshire met  
haar gezin.
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april 2018
tomas ross crime

presenteert

marketing & publiciteit
> Voorpremière 
> Meet & greet met  

bloggers
> Leesexemplaren  

voor boekhandels
> Interviews
> Pop-uptournee 
 bij verschijning
> Innovatieve social- 

mediacampagne
> Online marketing-
 campagne
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thriller

april 2018 • paperback, ca. 288 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99

isbn 978 94 031 0720 2 • nur 305 • omslagontwerp Wil Immink Design

auteursfoto Tessa Posthuma de Boer •  

Het rustige leven van Olaf wordt op zijn kop gezet wanneer hij een groene envelop tussen zijn 
post vindt. In de envelop zit een foto van hemzelf, lachend aan de oever van een bevroren 
meer, met zijn armen om de schouders van een andere man. Hij herkent deze man niet en 
heeft geen enkele herinnering aan het moment waarop de foto is genomen. Nergens lijkt hij 
antwoorden te kunnen vinden, maar zijn argwaan wordt gewekt als zijn familie zegt dat het 
vast een grap is en dat hij de foto maar moet vergeten.
Samen met Mila, een collega die haar eigen redenen heeft om hem te helpen, begint Olaf aan 
een zoektocht naar de onbekende man op de foto. Het leidt hem van Amsterdam naar Helsinki, 
en de nachtmerries die Olaf in toenemende mate teisteren blijken verrassend dicht bij de 
waarheid te komen. Hoe meer Olaf en Mila ontdekken, hoe gevaarlijker de belagers worden 
die hen achtervolgen. Wie heeft de foto gestuurd en vooral: waarom?

Een verrassend en ambitieus debuut 
van een groot nieuw Nederlands thrillertalent

Kasper van Beek (Amsterdam, 1985) is film-  
en televisieproducent. Hij is medeoprichter  
van twee productiebedrijven, waarmee hij een 
breed scala aan nationale en internationale 
projecten maakt. Hij woont en werkt in  
Amsterdam. Vogelvrij is zijn debuut.

‘Onovertroffen droomdebuut, 
met prachtige karakters en een uniek plot 

van internationale allure.’ Tomas Ross
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thriller

mei 2018 • paperback, ca. 336 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 1000 4

nur 305 • oorspronkelijke titel Missing, Presumed • vertaling Daniëlle Stensen

omslagontwerp Wil Immink Design • auteursfoto Jonathan Ring •  

Manon Bradshaw is negenendertig en werkt als rechercheur bij de politie in Cambridge. Op 
een nacht, na een rampzalige internetdate, luistert ze naar haar politiescanner om in slaap te 
vallen en ontvangt ze een melding die haar naar een uitermate vreemde plaats delict zal lei-
den. Studente Edith Hind is inmiddels vierentwintig uur vermist en de politie moet in actie 
komen. Er zijn weinig aanwijzingen: een klein bloedspoor in de keuken, sleutels en een tele-
foon die op tafel liggen en de voordeur die openstaat. Omdat de vader van Edith voor de  
koninklijke familie werkt, is er meteen veel aandacht van de pers voor de zaak. Al snel blijkt 
dat Edith er een verborgen leven op na hield. Manon staat onder zware druk om de zaak me-
teen op te lossen, want als een vermist persoon niet binnen 72 uur wordt gevonden zijn ze 
meestal vermoord… 

Meer dan 150.000 exemplaren 
verkocht in Engeland!

marketing & publiciteit
> Online marketingcampagne
> Leesexemplaren

‘Susie Steiner is 
extreem goed in 
het geloofwaardig 
maken van haar 
geweldige  
personages.’  
the guardian

‘Manon Bradshaw 
is een onweer-
staanbaar grappig 
en sympathiek 
hoofdpersonage.’
the new york 
times

Susie Steiner werkte twintig jaar 
als journalist voor The Guardian, maar 
is na het succes van Na 72 uur fulltime 
gaan schrijven. Ze woont in Londen.

De beste nieuwe Britse crime-auteur 
sinds Elizabeth George



Corine Hartman schreef met haar 
IJsseltrilogie een serie ijzersterke 

psychologische thrillers, geïnspireerd
op waargebeurde familiedrama’s.

Over Een vlaag van waanzin en Sluipend gif:

‘Een gelaagde psychologische thriller.’  
**** de telegraaf 

‘Onthutsend.’ margriet 

‘Hartman laat fraai zien dat het in een 
beroerd functionerend gezin zelden 

om eenduidige waarheden gaat.’ 
**** vn detective & thrillergids

‘Geraffineerd, verrassend, spannend.’ 
trouw

‘Een thriller die je meteen in z’n greep heeft.’ 
***** het nieuwsblad

‘Mooi uitgewerkte karakters, fraai plot.’ 
de volkskrant
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Corine Hartman (1964) schreef bijna twintig thrillers, werd  
diverse malen genomineerd voor de Gouden Strop en won twee 
keer de Crimezone Award. Het kwaad in ons is geïnspireerd op de 
Nederlandse Bonnie en Clyde, die in 2014 in Twente meerdere 
slachtoffers maakten. De mannelijke helft van het duo werd als 
Braziliaans kind door een Nederlands echtpaar geadopteerd. 
Hartman, zelf adoptiekind, raakt met haar boek aan de wetenschap 
dat adoptiekinderen vaker in de criminaliteit belanden dan kinderen  
die bij hun biologische ouders opgroeien.

februari 2018

paperback, ca. 288 pag.

12,5 x 20 cm • € 25,- (pakket 5 ex.)

isbn 978 94 031 1530 6 •  

Maak nu voordelig kennis met het 
succesvolle Een vlaag van waanzin

€5,-
actiepocket

marketing & publiciteit
> Interviews
> Lezingen
> Advertenties
> POS-materiaal
> Leesexemplaren
> Online marketingcampagne

februari 2018 • paperback, ca. 288 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 0680 9

nur 305 • omslagontwerp bij Barbara • auteursfoto Alex Vreeman •  

Simone Steenbeecks grootste wens was moeder worden. Een gezin om voor te zorgen. Helaas 
bleef een zwangerschap uit en koos ze samen met haar man Richard voor een andere weg. Ze 
werden de trotse adoptieouders van de Braziliaanse Daniel en Nina. Niet lang daarna raakte 
Simone alsnog zwanger en dochter Veerle completeerde het gezin. 
Nu, bijna twintig jaar later, woont het gezin Steenbeeck in het idyllische Hattem aan de IJssel. 
Simone heeft een patisserie in het dorp, Richard is leraar in het vlakbij gelegen Zwolle en de 
kinderen… daar stokt het perfecte plaatje. Voor Daniel verloopt de puberteit wel heel moei-
zaam. Langzaam slaan er gaten in het warme, veilige nest dat Simone haar gezin wil bieden. 
Ongemerkt schuiven ze naar de rand van de afgrond, tot broer en zus zich volledig in het 
nauw gedreven voelen en een besluit nemen met dodelijke gevolgen.
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Een gezin aan de rand van de afgrond



Van de auteur van de internationale bestseller  
De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry 
(meer dan 30.000 exemplaren verkocht 
in Nederland en Vlaanderen) verschijnt  

nu een nieuwe roman, 

Over de kunst van luisteren 
en voelen, over tweede kansen 

en de keuze om 
tegen de stroom in te gaan.

De platenzaak
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roman

maart 2018 • paperback, ca. 320 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 0710 3

nur 302 • oorspronkelijke titel The Music Shop • vertaling Hien Montijn

omslagontwerp bij Barbara • auteursfoto Fatimah Namdar •  

Het is 1988. Frank is de eigenaar van een platenzaak in Londen. De winkel staat boordevol 
met vinyl van elk formaat en in ieder genre. Klassiek, jazz, punk – niet op genre gesorteerd, 
maar op gevoel. Frank weet precies naar welke plaat zijn klanten op zoek zijn, hoewel zijn 
belangrijkste leveranciers liever zouden zien dat hij cd’s verkoopt. 
Dan valt Ilse Brauchmann zijn winkel en zijn leven binnen. Een mysterieuze vrouw in een 
groene jas, die niets van muziek wil weten, maar toch steeds terugkeert naar de winkel. Een 
vrouw van wie Frank het liefst zo hard mogelijk wil wegrennen, maar tot wie hij zich ook aan-
getrokken voelt. Wanneer Ilse net zo plotseling weer verdwijnt als ze verschenen is, dreigt 
Frank niet alleen haar, maar ook zijn zaak te verliezen…

‘Dit is een prachtige ode aan muziek, 
liefde en vriendschap.’ the sun

marketing & publiciteit
> Leesexemplaren
> Leesclubs
> Online marketingcampagne 
> Exclusieve playlists
> Advertentiecampagne

‘De platenzaak voelt 
als een favoriete 
zomerhit: ongewoon, 
romantisch en hoopvol. 
Rachel Joyce' gave ligt 
in het eenvoudige taal-
gebruik waarmee ze 
haar personages obser-
veert.’ the times

‘Rachel Joyce schetst 
een onweerstaanbare, 
liefdevolle wereld, 
waarin de personages 
ons tot het eind 
betoveren.’ 
the daily telegraph

Rachel Joyce (Londen, 1962) debuteerde in 
2012 met de internationale bestseller De 
onwaarschijnlijke reis van Harold Fry, waarvoor ze 
de National Book Award ontving. Ze woont in 
Gloucestershire met haar man en vier kinderen.
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true crime

mei 2018 • paperback, ca. 320 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 0670 0

nur 339 • oorspronkelijke titel Out of Thin Air • omslagontwerp Wil Immink Design •  

IJsland is in 1974 een kleine, hechte gemeenschap met slechts 200.000 inwoners. Criminaliteit 
komt er bijna niet voor, en moord al helemaal niet. Wanneer binnen enkele maanden twee 
mannen verdwijnen, eist de gemeenschap een verklaring. De politie begint aan het grootste 
onderzoek ooit, en uiteindelijk bekennen zes verdachten de gewelddadige moord op de twee 
vermisten, van wie de lichamen nooit worden gevonden. Pas in 2004 wordt duidelijk onder 
welke omstandigheden de bekentenissen destijds zijn afgedwongen, en dat vijf van de veroor-
deelden al die tijd onterecht hebben vastgezeten. 
IJle lucht is het verslag van een zoektocht naar gerechtigheid, in een zaak waarbij de verdachten 
werden bedreigd, mishandeld en misleid, het politieapparaat zijn onderzoek verwaarloosde, 
de publieke opinie een veroordeling eiste en twee lichamen nooit werden gevonden.

Waargebeurd en huiveringwekkend
Voor liefhebbers van Serial en Making a Murderer

Het boek bij de

  -documentaire 

Anthony Adeane is een Londense journalist en 
documentairemaker. Voor IJle lucht bracht hij 
jaren door in IJsland, las duizenden pagina’s 
met verhoren en sprak honderden personen 
die nauw betrokken waren bij het onderzoek. 
Zijn documentaire over deze zaak is najaar  
2017 te zien bij de BBC en Netflix.

‘Een documentaire die de  
spanning van een goede 

Nordic Noir combineert met de 
sensatie van de realiteit.’ 

***** financial times

‘Een waanzinnig, 
waargebeurd verhaal.’ 

**** daily mail

‘De persoonlijke  
getuigenissen zijn 

angstaanjagend.’
the guardian
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thriller

maart 2018 • paperback, ca. 432 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99

isbn 978 94 031 0660 1 • nur 305 • oorspronkelijke titel The People vs. Alex Cross

vertaling Waldemar Noë • omslagontwerp Studio Jan de Boer

auteursfoto Deborah Feingold •  

Alex Cross stond nog nooit aan de verkeerde kant van de wet. Maar nu hij beschuldigd is van 
het neerschieten van de handlangers van zijn aartsvijand Soneji, wordt hij als voorbeeld  
gesteld voor alle schietgrage agenten. Cross weet dat het zelfverdediging was, maar zal de  
jury hem in het gelijk stellen?
Terwijl Cross vecht voor zijn vrijheid, laat zijn voormalige partner John Sampson hem een 
video zien die aanwijzingen bevat rond de vermissing van een aantal jonge meisjes. Ondanks 
zijn schorsing gaat Cross toch op onderzoek uit en hij belandt in de donkerste hoeken van het 
internet, waar moord slechts een vorm van ontspanning is.

De nieuwe Alex Cross – 
explosief en onweerstaanbaar

James Patterson (1947) is de 
succesvolste hedendaagse thriller-
auteur ter wereld. Van zijn boeken 
zijn meer dan 240 miljoen exemplaren 
verkocht. Hij schrijft de populaire 
thrillerreeksen Alex Cross en The 
Women’s Murder Club. Patterson 
woont en werkt in Florida.
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thriller

31

mei 2018 • paperback, ca. 352 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 0730 1

nur 305 • oorspronkelijke titel Archangel • vertaling Hans Kooijman 

omslagontwerp Studio Jan de Boer • auteursfoto Claudio Sforza •  

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie reist historicus Fluke Kelso van Oxford naar Moskou 
voor een conferentie. Op een avond wordt hij in zijn hotelkamer bezocht door een oud-bewa-
ker van Lavrenti Beria, voormalig hoofd van de Russische geheime politie. De oude man  
beweert dat hij aanwezig was toen Stalin stierf en vertelt over een mysterieus schrift dat Beria 
toen heeft ontvreemd. Kelso besluit het verhaal te onderzoeken, maar wat begint als een  
onopvallend bezoek aan de staatsarchieven ontaardt in een levensgevaarlijke achtervolging 
tot in het uiterste noorden van Rusland, naar de eindeloze bossen nabij de havenstad Archan-
gelsk, waar het grootste geheim van Josef Stalin al vijftig jaar verborgen is.

De Koude Oorlog-klassieker van 
de meester van de historische thriller

Robert Harris (1957) is de auteur van 
internationale bestsellers als Vaderland, 
Pompeii, Imperium, Lustrum, Dictator en 
Conclaaf. De officier werd door Vrij 
Nederland verkozen tot Thriller van het 
Jaar. Zijn meest recente boek is 
München 1938.

‘De grootmeester 
van de intelligente 
thriller.’ the times
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thriller

isbn 978 94 031 0770 7 isbn 978 94 031 0780 6

isbn 978 94 031 0740 0 isbn 978 94 031 0750 9 isbn 978 94 031 0760 8

DE BACKLIST VAN LARS KEPLER 
IN VOLLEDIG NIEUWE POCKET-EDITIES

In totaal zijn er van Lars Kepler in 
Nederland en Vlaanderen meer dan 

750.000 exemplaren verkocht. 

maart 2018 • pocket • 12,5 x 20 cm • € 10,- • omslagontwerp Studio Jan de Boer •  

€ 10,-

33

Nummer 1-bestseller!
Nu in midprice-editie

februari 2018 • paperback, ca. 544 pag. • 15 x 23 cm • € 15 • isbn 978 94 031 0790 5

oorspronkelijke titel Kaninjagaren •  

€ 15,-

32



12,5 x 20 cm • € 7,95

isbn 978 94 031 0860 5 •  

12,5 x 20 cm • € 7,95

isbn 978 94 031 0870 4 •  

Eenmalige 
aanbieding 
Slaughter-

pockets

verschijnt april 2018

€ 7,95

€ 7,95
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verschijningsoverzicht
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Susie Steiner, Na 72 uur
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