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‘Een provocerende thriller die verdiept en verduistert
tot de inktzwarte ontknoping.’
– A.J. FINN, auteur van DE VROUW IN HET RAAM
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Alice Feeney
Soms lieg ik
Wordt verfilmd voor televisie door de makers van
onder andere Inception en The Dark Knight

Uitgebreide marketing- en
publiciteitscampagne
Alice Feeney is schrijver en journalist.
Ze werkte 15 jaar bij de BBC als verslag-

PUBLICITEITSCAMPAGNE

gever, nieuwsredacteur en producer.

•Teasercampagne vanaf maart
•Uitgebreide pr-campagne: auteur

Ze woonde in Londen en Sydney, maar
heeft zich nu gesetteld op het platteland in Surrey. Soms lieg ik is haar

is beschikbaar voor interviews

thrillerdebuut.

•Lezersacties i.s.m. diverse media
•Blogtour
‘Een boeiend debuut met
een briljante twist.’
– B.A. PARIS, auteur van

CROSSMEDIALE MARKETINGCAMPAGNE

•Aandacht in diverse (dag)bladen
•Filmische boektrailer
•Uitgebreide online en

ACHTER GESLOTEN DEUREN

‘Zorg ervoor dat je dit
boek leest in een goed
verlichte kamer.
Alice Feeneys fantasie
is namelijk ongelooﬂijk
duister.’ – BUZZFEED

Amber Reynolds ligt in coma. Ze kan zich niet herinneren hoe dat is gebeurd. Maar ze

VERSCHIJNT

5 juni 2018

weet dat het geen ongeluk was… Ze heeft het zogeheten locked-in-syndroom: ze hoort

UITVOERING

paperback

alles, maar kan zich niet bewegen en kan niet praten.

FORMAAT

14 x 21,5 cm

Doodsbang, opgesloten in haar eigen lichaam, probeert ze haar herinneringen van de

OMVANG

ca. 336 pagina’s

afgelopen week te reconstrueren. Met een echtgenoot die niet meer van haar houdt,

PRIJS

€ 15,-

een zus met een geheim en een ex die nog steeds door haar geobsedeerd is, weet Amber

ISBN

978 94 005 0975 7

dat er iemand liegt over wat er met haar gebeurd is. Haar leven is nog steeds in gevaar.

NUR

305, literaire thriller

Lukt het haar wakker te worden voor het te laat is?

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK

Een verslavende pageturner voor de liefhebbers van
S.J. Watson en B.A. Paris

ISBN E-BOOK

Sometimes I Lie

€ 9,99

Advertenties in
de (dag)bladen

Banieren

social media-campagne

•Nieuwsbrief naar 40.000
thrillerfans

•Facebook-advertising

Lees nu S O M S L I E G I K
Schapstroken

ONDERSTEUNING OP DE WINKELVLOER

•Vooruitexemplaren
•Opvallend POS-materiaal:

banieren, schapstroken en raamstickers

•Ketenpromotie: tailor-made aanpak
•Online materialen op maat voor
uw website en socials

978 90 449 7697 7

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 12,99
978 90 461 7169 1

Online bannercampagne
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Belinda Bauer
Blinde drift
Misschien wel de beste Britse thrillerauteur
van dit moment

Belinda Bauer (1962) is de auteur van
de literaire thrillers Rusteloos land,
De duistere kant, Verdiende loon,
Wat dood is en De schitterende doden.
Ze groeide op in Engeland en ZuidAfrika, en studeerde journalistiek.
Voordat ze zich fulltime op het
schrijven stortte, werkte ze zeven
jaar als verslaggeefster. Bauer is de
winnares van de CWA Gold Dagger, de
Theakston’s Old Peculier Crime Novel
of the Year Award en de CWA Dagger in
the Library.

Posters
Trailer
Facebook-campagne

VERSCHIJNT
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UITVOERING

paperback met flappen

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 368 pagina’s

PRIJS

€ 19,99

ISBN

978 94 005 0764 7

Op een mooie zomerdag staat een auto met pech langs de weg. In de snikhete auto

NUR

305, literaire thriller

wacht de elfjarige Jack op zijn moeder.

OORSPRONKELIJKE TITEL

‘Pas op je zusjes,’ heeft zijn moeder tegen hem gezegd toen ze wegging om hulp te

CAP E-BOOK

halen. ‘Ik ben zo terug.’

ISBN E-BOOK

Dus wachten Jack en zijn twee zusjes in eerste instantie geduldig, maar algauw

CAP AUDIOBOEK

worden ze rustelozer. En hun moeder komt niet terug.

ISBN AUDIOBOEK

DE PERS OVER DE SCHITTERENDE DODEN

‘Ongewoon goede, traditionele thriller. […]
Pakkend, ontroerend, sympathieke heldin.
Bauer overtreft zichzelf.’
– TROUW

Snap

€ 14,99

★★★★ – VN’S DETECTIVE & THRILLERGIDS

978 90 449 7537 6
€ 16,99

‘Angstaanjagend en bij vlagen echt zeer ontroerend.’
– THE GUARDIAN

978 90 461 7199 8

Hun moeder komt nooit meer terug.
Drie jaar later past Jack nog steeds op zijn zusjes. Hij zorgt ervoor dat ze te eten

EERDER VERSCHENEN

En dan ontdekt Jack wie de moordenaar van zijn moeder is…

‘Een van de allerbeste misdaadromans die ik in een lange,
lange tijd heb gelezen. Als dit geen prijzen wint, heb ik
nul verstand van thrillers.’ – VAL MCDERMID
4

© CHRISTOPHER CAMPBELL

krijgen en dat niemand erachter komt dat ze helemaal alleen wonen, zonder ouders.

‘Verontrustend en beangstigend op een afwijkende
en originele manier.’
– THE TIMES
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John Grisham
Het eiland

Deon Meyer
Koorts

Scherp geprijsde bestsellers voor de vakantie

‘Een onderhoudend, met vaart

‘Een scherp schot in de roos.’ – NRC

geschreven vakantieboek […] met een

Jane Harper
De droogte

Cilla & Rolf Börjlind
Wiegelied

Twee topthrillers in voordeeleditie

‘Dit is een uitzonderlijk goed debuut.’

‘Een stevig plot, verhaallijnen die feilloos

– THE GUARDIAN

samenkomen, een meeslepende schrijfstijl

verrassende plot.’ – NRC.NL

en hoofdpersonen van wie je gaat houden.’
– VN’S DETECTIVE & THRILLERGIDS

Al 35.000 exemplaren verkocht

VERSCHIJNT
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VERSCHIJNT

10 juli 2018

paperback

UITVOERING

paperback

UITVOERING

14 x 21,5 cm

FORMAAT

14 x 21,5 cm

ca. 312 pagina’s

OMVANG

ca. 544 pagina’s

FORMAAT
OMVANG

€ 9,99

PRIJS

€ 12,50

978 94 005 0950 4

ISBN

978 94 005 1009 8

332, thriller

NUR

305, literaire thriller

PRIJS
ISBN

NUR
OORSPRONKELIJKE TITEL

Camino Island

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

20.000 exemplaren verkocht

€ 9,99

978 90 449 7647 2

ISBN E-BOOK

Koors

978 90 449 7588 8

ISBN AUDIOBOEK

VERSCHIJNT
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paperback

UITVOERING

paperback

14 x 21,5 cm

FORMAAT

14 x 21,5 cm

ca. 336 pagina’s

OMVANG

ca. 352 pagina’s

FORMAAT
OMVANG

€ 9,99

PRIJS

€ 9,99

978 94 005 0988 7

ISBN

978 94 005 1010 4

305, literaire thriller

NUR

305, literaire thriller

ISBN
NUR

€ 11,99
978 90 461 7091 5

20.000 exemplaren verkocht

19 juni 2018

UITVOERING

The Dry

OORSPRONKELIJKE TITEL

€ 9,99

CAP AUDIOBOEK
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PRIJS

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK

Filmrechten verkocht aan
Reese Witherspoon

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

978 90 449 7518 5

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 9,99

€ 11,99

978 90 461 7093 9

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Sov du lilla videung

€ 9,99
978 90 449 7556 7

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 11,99
978 90 461 7088 5
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Richard & Judy-bestsellerauteur:
een van de sterkste nieuwe stemmen in (historische) fictie

© LUDWIG ESSER

Tracy Rees
Mijn zomers aan zee
Tracy Rees komt uit South Wales.
Na haar studie in Cambridge werkte
ze o.a. bij een uitgeverij en gaf les.
Ze is de winnaar van de ‘Richard and

Judy Search for a Bestseller-Competition’ en won in 2015 de Love-Stories
‘Best Historical Read’ Award.
Mijn zomers aan zee is haar derde
roman, en haar eerste roman die in
het Nederlands verschijnt.

Advertentie in Vriendin
Facebook-campagne
Crosspromotie
Vooruitboekjes op
Libelle Zomerweek

In hoeverre kan een plaats je leven veranderen?
1950. Chloe brengt elke zomer door bij familie in Tenby, waar ze eindeloze en
onvergetelijke dagen op het strand beleeft. Alle zomers zijn even idyllisch, totdat ze
een rijke, veel oudere jongen ontmoet voor wie ze als een blok valt. Op de avond
van hun eerste date komt Chloe tot een ontdekking die haar de rest van haar leven
zal achtervolgen.

VERSCHIJNT
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UITVOERING

paperback

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 416 pagina’s

PRIJS

€ 17,50

ISBN

978 94 005 0990 0

NUR

302, vertaalde roman

2014. Nora’s luxeleven verandert drastisch van het ene op het andere moment.

OORSPRONKELIJKE TITEL

In de onzekere tijd die volgt voelt ze zich het meest thuis op de prachtige stranden

CAP E-BOOK

van Tenby. Maar Tenby verbergt een geheim – en Nora zal leren dat dit kleine stadje

ISBN E-BOOK

aan zee zelfs de pijnlijkste herinneringen kan helen…

CAP AUDIOBOEK

€ 9,99
978 90 449 7706 6

ISBN AUDIOBOEK

8

The Hourglass

€ 14,99
978 90 461 7204 9

‘Deze ontroerende roman zit vol warmte en
wijsheid en laat zien dat het nooit te laat is
voor een nieuw begin.’
– PSYCHOLOGIES
‘Mijn zomers aan zee zit knap in elkaar,
leest heerlijk weg en is een perfect zomerboek
voor liefhebbers van Lucinda Riley,
Rachel Hore of Jojo Moyes.’
– HISTORICAL NOVEL REVIEWS

‘De personages zijn warm en levensecht,
maar een hoofdrol is weggelegd voor de
prachtige, weergaloze kust van Tenby.’
– WOMAN

9

© JILL JOHNSON

Julia Heaberlin is de auteur van BlackEyed Susans. Ze werkte als journalist
voor verscheidene Amerikaanse kranten

Julia Heaberlin
Vergeet me niet
Zenuwslopende thriller in de traditie van
The Silence of the Lambs

en was onder meer verantwoordelijk
voor een reeks artikelen over de
verbijsterende en tragische moord op
een aantal willekeurig gekozen meisjes
en vrouwen die in de woestijn van
Mexico waren begraven. Momenteel
werkt ze aan haar derde thriller.

Advertenties in o.a. Zin
Opvallend POS-materiaal
Facebook-advertising
Buzzcampagne
Online- en socialmedia-campagne

VERSCHIJNT
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UITVOERING

paperback met flappen

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 352 pagina’s

PRIJS

€ 19,99

ISBN

978 94 005 0954 2

NUR

305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

In het verzorgingshuis waar hij zit, krijgt fotograaf Carl Feldman bezoek van een jonge
vrouw. Ze beweert dat hij jaren geleden haar zusje heeft gekidnapt en vermoord en

€ 14,99

dat hij verantwoordelijk is voor de dood van meerdere meisjes in Texas, zaken die nog

978 90 449 7682 3

altijd als cold cases te boek staan. Maar Carl lijdt aan dementie. Hij zegt dat hij zich

CAP AUDIOBOEK

De pers over BLACK-EYED SUSANS
★★★★ ‘Een droomdebuut. We want more!’
– DAGBLAD DE LIMBURGER

Paper Ghosts

ISBN AUDIOBOEK

hier niets van herinnert.

€ 16,99
978 90 461 7160 8

Is Carl Feldman een seriemoordenaar of een gebroken oude man? Ziek of een
ziekelijke leugenaar? In een zenuwslopende race tegen de klok gaan de jonge vrouw

EERDER VERSCHENEN

en de oude man op zoek naar de waarheid. Een reeks verontrustende foto’s die Carl

★★★★ ‘Heaberlin sleurt de lezer meteen mee [en] weet er iets adembenemends van te maken.’
– VN’S DETECTIVE & THRILLERGIDS
★★★★ ‘Fris, ontroerend, spannend, onvoorspelbaar, geestig.’
– NRC HANDELSBLAD
10

Al 15.000
exemplaren
verkocht

heeft gemaakt voert hen langs de plekken waar de meisjes destijds zijn vermoord…

11

De schuldigen

Sylvia Day

Een met jou

Voor hem en voor haar

© GETTY IMAGES/STOCKBYTE

David Baldacci

DÉ FEELGOODROMAN VAN DEZE ZOMER

HET ZWEMBAD
Getipt door diverse Britse kranten en de BBC als

een van de topromans van 2018

Vertaalrechten aan 23 landen verkocht
Filmrechten verkocht

‘De thrillers van David Baldacci blijven
om te smullen.’ – AMERICA

Voor het eerst in voordeeleditie
Meer dan 100.000 exemplaren verkocht

VERSCHIJNT

11 september 2018

paperback

UITVOERING

paperback

14 x 21,5 cm

FORMAAT

13,5 x 21,5 cm

ca. 400 pagina’s

OMVANG

ca. 454 pagina’s

€ 12,50

PRIJS

€ 9,99

978 94 005 0953 5

ISBN

978 94 005 0992 4

332, thriller

NUR

302, vertaalde roman

PRIJS

NUR

OORSPRONKELIJKE TITEL

The Guilty

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

12

Het slot van de Crossfire-serie
voor het eerst als voordeeleditie

VERSCHIJNT

FORMAAT

ISBN

Christian Grey.’ – THE WALL STREET JOURNAL

7 augustus 2018

UITVOERING

OMVANG

‘Eindelijk – iemand die heter is dan

€ 7,99

978 90 449 7228 3

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

One With You

€ 7,99
978 90 449 7369 3
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Een verhaal vol warmte dat mensen samenbrengt
in plaats van verdeelt. Op en top feelgood!

Libby Page
Het zwembad

‘Het zwembad is een stralend en
hartverwarmend debuut – een ode
aan zachtheid en vriendschap,
aan alle waarden die we meer
zouden moeten koesteren.’
– SARAH WINMAN

Libby Page (25) ging na haar studie aan
de slag als journalist voor The Guardian.
Haar debuutroman, Het zwembad,
werd verkocht aan 23 landen.
Ook de filmrechten werden verkocht.
Ze schrijft al van jongs af aan en maakte
op haar zestiende een geïllustreerd
boek, Love Pink, om zo geld in te
zamelen voor borstkankeronderzoek.

‘Het zwembad is lief en o,
zo mooi, maar laat je af en toe
óók een traantje wegpinken.’
– THE INDEPENDENT

Naast schrijven is haar grote passie het
buitenzwemmen. Ze woont in Londen.

Advertenties

‘Dit debuut wordt een van
de grootste hits van het
komende jaar.’
– GRAZIA

Ketenpromotie
Vooruitexemplaren
Facebook-campagne
Crosspromotie
Buzzcampagne met o.a.

• Hebban leesclub
• Teaserboekjes
• Libelle Zomerweekactie
VERSCHIJNT
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baan voor een lokale krant. Ze voelt zich alleen in de grote stad.

UITVOERING

paperback met flappen

Rosemary, 86, woont al haar hele leven in de Londense wijk Brixton. Maar haar

FORMAAT

14 x 21,5 cm

buurt is onherkenbaar veranderd; de bibliotheek waar ze vroeger werkte werd

OMVANG

ca. 288 pagina’s

gesloten, de kruidenier die iedereen kende is nu een trendy bar en haar geliefde man

PRIJS

€ 17,50

George is overleden. Het enige wat haar nog plezier brengt, is zwemmen.

ISBN

978 94 005 0989 4

Als Brixtons buitenzwembad met sluiting wordt bedreigd, weet Kate dat dit een

NUR

302, vertaalde roman

kans is op een bijzonder verhaal. Rosemary weet dat dit het moment is waarop ze

OORSPRONKELIJKE TITEL

ook haar laatste strohalm kan verliezen. De twee besluiten zich samen in te zetten

CAP E-BOOK

voor het behoud van deze belangrijke plek in de wijk. Gaandeweg laten ze zien wat

ISBN E-BOOK

de waarde is van gemeenschap en verbondenheid, en tonen zij hoe heel gewone

CAP AUDIOBOEK

mensen zich sterk kunnen maken voor datgene waar hun hart ligt.

ISBN AUDIOBOEK

The Lido

€ 9,99
978 90 449 7705 9
€ 12,99
978 90 461 7203 2
© NATALIE DAWKINS

14

De 26-jarige Kate is net verhuisd naar Londen, waar ze is begonnen met haar eerste

15

Ann O’Loughlin

De geheimen van Roscarbury Hall
‘Een roman vol geheimen, met een grote onthulling en een
geweldig emotionele ﬁnale.’
– THE IRISH TIMES
‘Deze roman trekt je de magische wereld in van oude landhuizen,
familiegeheimen en het buitenleven –
waar schandalen altijd op de loer liggen.’
– IRISH INDEPENDENT

‘Wat een heerlijke roman!’ – CATHY KELLY

Ann O’Loughlin is in Ierland een
gerenommeerd journalist, en werkte
o.a. voor de Irish Independent en
de Evening Herald. Op dit moment
schrijft ze voor de Irish Examiner.
Sinds enkele jaren publiceert ze ook
romans. De geheimen van Roscarbury
Hall werd een grote bestseller.

Advertentie in Vriendin
Winacties met vrouwenbladen
Auteur is beschikbaar voor
interviews
Trailer

VERSCHIJNT
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UITVOERING

paperback

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 320 pagina’s

PRIJS

€ 17,50

ISBN

978 94 005 1013 5

NUR

302, vertaalde roman

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

The Ballroom Café

€ 9,99
978 90 449 7726 4

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 14,99
978 90 461 7184 4

De zussen Ella en Roberta O’Callaghan leven in verschillende vleugels van een vervallen landhuis op het Ierse platteland. Sinds een vreselijke gebeurtenis in hun verleden
praten ze niet meer met elkaar en communiceren ze alleen nog via korte, bittere briefjes.
De Amerikaanse Debbie is op zoek naar haar biologische moeder. Ze heeft niet lang
meer te leven en hoopt te ontdekken wie ze is. Haar zoektocht brengt haar bij een
klooster in Ierland, maar daar vindt ze enkel leugens en vijandigheid.
Om uit de ﬁnanciële problemen te komen en hun landgoed te redden, besluit Ella

EERDER VERSCHENEN

om een café te openen in de balzaal – tot afgrijzen van Roberta. Als Debbie aanbiedt om te helpen in het café wordt de sfeer tussen de twee zussen nog grimmiger.
Dan komt Debbie eindelijk meer te weten over haar moeder en brengt ze een adoptieschandaal aan het licht dat zowel de gemeenschap als de ruziënde zussen zal
verbijsteren.

Meer dan 250.000 exemplaren verkocht
16
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Iedereen leest Liane

Moriarty deze zomer!

Liane Moriarty
Bijna echt gebeurd
Nieuwe midprice van een van de grootste
romanschrijvers ter wereld

© UBER PHOTOGRAPHY

ONWEERSTAANBAAR LEKKER

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 Timesbestsellerlijst, net als haar volgende
roman: Grote kleine leugens. Moriarty
is hiermee de eerste Australische
auteur die dat ooit gelukt is. Van

De zomerse bestsellers van The New York Times #1 bestsellerauteur
Liane Moriarty mogen deze zomer zeker niet
ontbreken in uw winkel én in de vakantiekoffer van uw klant!

beide romans zijn de filmrechten
verkocht; de serie Big Little Lies heeft
vier Golden Globes gewonnen.

Neem contact op met de vertegenwoordiger voor een
aantrekkelijke inkoopkorting!

‘Je zult deze personages
niet snel vergeten, noch
de relaties die hen zowel
binden als bijna te gronde
richten. Moriarty is weer
Bes

chi

kba

op haar best.’
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– THE HUFFINGTON POST

f ha
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Instore materiaal beschikbaar voor
opvallende presentatie in uw winkel:

• Zomerse A2-poster
• Boekenleggers
• Wobbler
• Baliedisplay

ni

Advertenties voor de 5 romans
gedurende de zomermaanden:

• 1/1 pagina’s in o.a. dubbeldikke
zomernummers van Vriendin,
De Telegraaf, Vrouw en Glossy

• Targeted Facebook-campagne
• Online advertising i.s.m. Adfactor

‘Liane Moriarty is een auteur voor wie ik alles uit
mijn handen laat vallen.’ – JOJO MOYES

• Al meer dan 200.000 romans van Moriarty verkocht in
Nederland en Vlaanderen

• Vlijmscherp, grappig en herkenbaar
• Bekend van tv
• Wereldwijd meer dan 6 miljoen exemplaren verkocht

VERSCHIJNT
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UITVOERING

paperback

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 512 pagina’s

PRIJS

€ 12,50

ISBN

978 94 005 0991 7

NUR

302, vertaalde roman

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 9,99
978 90 449 7599 4

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK
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Truly, Madly, Guilty

€ 11,99
978 90 461 7089 2

19

E.O. Chirovici
Nacht in Parijs
Eugen O. Chirovici (spreek uit:
Kirovietsj) werd in 1964 geboren
in Transsylvanië in een Roemeens-

De indrukwekkende opvolger van de bestseller Boek der
spiegels, waarvan 15.000 exemplaren werden verkocht

Hongaars-Duits gezin. Van zijn eerste
roman werden in Roemenië meer dan
100.000 exemplaren verkocht.
Zijn eerste Engelstalige boek, Boek
der spiegels verscheen in maar liefst
38 landen.

Uitgebreide pr-campagne
Advertenties
POS-materiaal

Ketenpromotie
Teasercampagne

‘Razend spannend.’
– MATTHIJS VAN NIEUWKERK over
BOEK DER SPIEGELS

‘Een klassieke pageturner.’
– ARNO KOEK, BOEKENPANEL DWDD

VERSCHIJNT
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UITVOERING

paperback met flappen

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 320 pagina’s

PRIJS

€ 19,99

ISBN

978 94 005 0985 6

NUR

305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL

‘Chirovici schreef een intelligent en
lekker spannend boek.’
– TROUW

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 14,99
978 90 449 7702 8

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

‘Intelligent en gerafﬁneerd – een
misdaadverhaal verteld op
de wijze waarop Picasso schilderde.
Ten zeerste aanbevolen.’
– LEE CHILD

20

Bad Blood

€ 16,99
978 90 461 7184 4

Op een regenachtige avond in New York geeft psycholoog James Cobb een lezing
over het terughalen van verborgen herinneringen. Na aﬂoop vraagt een oude man
hem om hulp.
Deze terminaal zieke man, Joshua Fleischer, werd veertig jaar geleden wakker in een
Parijse hotelkamer. In de kamer bevond zich het lichaam van een dode vrouw. De
man heeft geen idee wat er die nacht is gebeurd. Was hij een onschuldige aanwezige?
Of is hij een moordenaar?

EERDER VERSCHENEN

Een intrigerend mysterie over geheugen, motieven en hoe
weinig we eigenlijk over onszelf weten
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‘Mikaela Bley is de nieuwe koningin van de Zweedse thriller.’
– VANITY FAIR

Mikaela Bley
Kwaad licht

Mikaela Bley (1979) is geboren in
Stockholm en woont daar samen met
haar man en drie kinderen.
Ze werkte voor het tv-station TV4,
maar schrijft nu fulltime.
In haar thrillers Dochter vermist en
Donker water maakten we reeds kennis
met het hoofdpersonage Ellen Tamm.

‘Een mooi en onderhoudend boek
over wat de vermissing van een
jong meisje met iedereen doet.’
– VROUWENTHRILLERS.NL over
DOCHTER VERMIST

‘Donker water is een spannende
psychologisch beladen thriller.’
– THRILLZONE
‘Indringend en beklemmend.’
– HEBBAN

Advertentie in Vriendin
Facebook-campagne
Crosspromotie
Lees dit boek-app
Auteur is beschikbaar
voor interviews
Auteursbezoek o.v.
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gebeld met het bericht dat haar persvoorlichter dood is aangetroffen. Is het zelf-
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Zes vakantiethrillers
tijdelijk slechts € 15,-

© UNSPLASH.COM/HAL GATEWOOD

ZOMERACTIE

Iedereen kijkt uit naar

Oorlogskind
verschijnt 17 april 2018

€15,‘Ademloos gelezen, wat een waanzinnige familiegeschiedenis, een rollercoaster
van ontdekkingen voordat het hoofdpersonage achter alle geheimen komt.’
– PETRA DERIJKS, BOEKHANDEL RAADGEEP & BERREVOETS DOETINCHEM
‘Wat een fijn boek. Mooi verhaal en erg toegankelijk om te lezen.
Het maakt je nieuwsgierig naar de historie van het “oorlogskind”.’
– ANGELINA VAN DER LANGKRUIS, BRUNA OUDDORP
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Grant Blackwood
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John Grisham

De oplichters

€ 21,99

€ 15,-
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David Lagercrantz

De man die zijn schaduw zocht

€ 22,50

€ 15,-
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Jens Lapidus

Topman

€ 21,99

€ 15,-

978 94 005 0905 4

C.J. Tudor

De Krijtman

€ 19,99

€ 15,-
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‘Wat een pageturner. Verrassend en zeer onderhoudend geschreven, ik las het boek
in 2 dagen uit, zocht wat plaatsnamen op, maar bleef vooral gespannen verder
lezen. Zeker een aanbeveling voor een groot publiek.’
– CLAAR VAN LIESHOUT, BRUNA HORST
‘Ik vind het een ijzersterke roman, die een beetje doet denken aan
De bakkersdochter. Het boek leest als een trein én qua thematiek is het origineel.’
– WYTSKE DE HAAN, BRUNA OOSTERWOLDE
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