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‘BUITENGEWOON. SLIM, VINDINGRIJK, 
RAZENDSPANNEND. DIT IS EEN 
BELANGRIJK BOEK.’ LEE CHILD

DE MEEST EXPLOSIEVE EN 
ANGSTAANJAGEND REALISTISCHE 

THRILLER VAN 2018
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thriller

september 2018 • paperback, ca. 464 pag. • 15 x 23 cm • ca. € 25,-

isbn 978 90 031 1870 3 • nur 305 • oorspronkelijke titel Star of the North

vertaling Jan Pieter van der Sterre en Reintje Ghoos • omslagontwerp Wil Immink Design • 

Tweeëntwintig jaar na de ontvoering van haar tweelingzus door Noord-Koreaanse spionnen 
is Jenna Williams nog steeds op zoek naar aanwijzingen of haar zus leeft. Ze probeert toegang 
te krijgen tot het geheimzinnige en afgesloten land, wat haar onder de aandacht brengt van de 
CIA. Als er aanwijzingen zijn dat haar zus is opgesloten in een speciaal strafkamp, besluit 
Jenna deel te nemen aan een geheime en gevaarlijke missie diep in het hart van het Noord-Ko-
reaanse regime. Een levensgevaarlijk kat-en-muisspel volgt, waarbij Jenna een onverwachte 
bondgenoot vindt in een hooggeplaatste Noord-Koreaanse diplomaat die opgejaagd wordt 
door zijn eigen geheime dienst en wil overlopen naar het Westen.

Een jonge cia-agente infiltreert in 
het gevaarlijkste land ter wereld, op zoek 

naar haar tweelingzus
marketing & publiciteit
> Grote lancering september 2018
> Landelijke advertentiecampagne 
> Online marketingcampagne met  

boektrailer
> Auteursinterviews
> Opvallend POS-materiaal
> Etalagewedstrijd met boekhandels

> Retailadvertenties
> Leesexemplaren
> Bloggerscampagne
> Lezersacties 

D.B. John is journalist en 
schrijver en heeft lange tijd 
in Zuid-Korea gewoond. Hij is 
een van de weinige westerlingen 
die regelmatig Noord-Korea 
hebben bezocht. Op dit moment 
werkt hij in Londen, en is 
beschikbaar voor interviews.



Ooit werden hier 
de mensenoffers 
gebracht om het veen 
tot kalmte te manen.
Nu worden nieuwe 
lichamen gevonden 
in het onheilspellende 
moeras.
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juni 2018 • paperback, 288 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 2070 7

nur 305 • oorspronkelijke titel Offermossen • vertaling Tineke Jorissen-Wedzinga

omslagontwerp Wil Immink Design • auteursfoto •  

De jonge biologe Nathalie Proben doet onderzoek in het mysterieuze veengebied rond het 
dorp van haar jeugd.  Het veen is omgeven met bossen en meren, hier zijn ooit offers aan de 
goden begraven, en het gerucht gaat dat hier mensen spoorloos verdwijnen. Dan vindt Nathalie 
tijdens een van haar wandelingen het lijk van een man, half weggezonken in het drassige land. 
Naast hem is een twee meter lang graf gegraven. Het lijkt bijna een herhaling van de mensenof-
fers die hier in de ijstijd plaatshadden. 
Samen met politiefotografe Maya probeert Nathalie de gebeurtenissen te verklaren, maar al 
snel geeft het moeras meer geheimen prijs en blijken de inwoners van het dorp hier op nood-
lottige wijze bij betrokken te zijn. 

thriller

De ontdekking van een groot nieuw Zweeds 
thrillertalent, in de traditie van Camilla Läckberg

    

‘Een van de beste 
en spannendste 

romans van dit jaar.’ 
dagens nyheter 

‘De suggestieve 
spanning houdt de lezer 

gevangen tot het einde.’ 
gothenburg post 

Susanne Jansson, 1972, werkte in 
Göteborg en New York als journa-
list en fotograaf. Het offerveen is 
haar eerste romen, die in Zweden 
met veel lof werd ontvangen, en de 
rechten zijn inmiddels aan meer dan 
20 landen verkocht.

marketing & publiciteit
> Landelijke advertentiecampagne 
> Online marketingcampagne met 

boektrailer
> Social-mediacampagne
> Auteursinterviews
> Opvallend POS-materiaal
> Leesexemplaren



€ 12,50€ 12,50

‘W.O.L.F. is de beste 
Nederlandstalige thriller van 

2016.’ vrij nederland

‘Halszaak laat je op het 
puntje van je stoel zitten.’ 

de telegraaf

Koop een Dittrich, 
krijg een Dittrich

juli 2018 • paperback, ca. xxx pag. • 12,5 x 20 cm

€ 12,50 • isbn 978 90 234           •  

juli 2018 • paperback, ca. xxx pag. • 12,5 x 20 cm

€ 12,50 • isbn 978 90 234           •  

12 13

Boris O. Dittrich, auteur Spannende   

Boeken Weken Geschenk 2018! 

Tijdens de Spannende Boeken 
Weken is Boris Dittrich hét gezicht 

van de Nederlandse thrillerliteratuur. 
Hij zal veelvuldig optreden in diverse 

programma’s op radio en televisie. 
Zorg daarom voor voldoende 

voorraad van zijn twee 
veelgeprezen thrillers.

Bij besteding van € 12,50 aan 

Nederlandstalige boeken tijdens 

de Spannende Boeken Weken 

(van 6 – 24 juni)



ANITA TERPSTRA

Wanneer een wereldberoemd danspaar ernstig gewond 
raakt door een vreselijke brand, beschuldigen ze elkaar 

van brandstichting en poging tot moord.
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thriller

16

augustus 2018 • paperback, ca. 288 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. € 19,99 • isbn 978 90 031 1880 2

nur 305 • omslagontwerp Wil Immink Design • auteursfoto Harry Cock •  

In de balletwereld vormen de Nederlandse Mischa en de Russische Nikolaj een beroemd 
droompaar. Het auto-ongeluk waarbij hun dochtertje om het leven is gekomen, lijkt hen nog 
dichter bij elkaar te hebben gebracht. Maar dan breekt er brand uit in het huis waar ze tijdelijk 
wonen. Mischa en Nikolaj overleven het vuur, maar liggen beiden met zware verwondingen 
in het ziekenhuis. Als de politie de brand onderzoekt is al snel duidelijk dat deze is aangestoken. 
Het geluk van het danspaar blijkt niet meer dan een zorgvuldig geconstrueerde leugen. 
Mischa beschuldigt Nikolaj ervan de brand te hebben gesticht. Op zijn beurt beweert Nikolaj 
dat Mischa hem wil vermoorden. Wie van de twee spreekt de waarheid? En wie liegt? 

Een ijzingwekkende psychologische thriller 
in de wereld van het professionele ballet

‘Een geweldige thriller, 
à la Karin Slaughter.’ 
 dagblad van 

het noorden

‘Bloedstollende thriller. 
Stalen zenuwen 
vereist voor Samen.’ 
 de volkskrant

Anita Terpstra (1974) studeerde journalistiek en 
kunstgeschiedenis. Ze debuteerde in 2009 met 
Nachtvlucht. Samen (2016) stond op de shortlist 
van de Gouden Strop. Haar thrillers worden ook 
uitgegeven in Duitsland en Frankrijk. 

Van haar laatste 
thriller Samen 
werden 15.000 
exemplaren 
verkocht en werd 
Anita Terpstra 
genomineerd voor 
de Gouden Strop.

marketing & publiciteit
> Online marketingcampagne 
 met boektrailer
> Social-mediacampagne
> Advertenties
> Boekhandelstournee
> Auteursinterviews
> Lezingen
> Leesexemplaren



marketing & publiciteit
> Auteursbezoek
> Auteursinterviews
> Online marketingcampagne
> Social-mediacampagne
> Leesexemplaren
> Opvallend POS-materiaal 

 Mijn dromen :
•  Een waanzinnige dag in Tokyo met degene van wie 
 ik het meeste houd (op dit moment mama)
•  Een intensieve voetbaltraining volgen 
•  In een taxi stappen en ‘volg die auto’ roepen
•  Meedoen aan de Color Run in Budapest
•  Een brief schrijven aan de persoon die ik over tien jaar ben
•  Weten wie mijn vader is. Hem zien, één keertje maar.
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roman

augustus 2018 • gebonden, ca. 208 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. € 18,99 • isbn 978 90 031 1860 4

nur 302 • oorspronkelijke titel La Chambres des Merveilles • vertaling Liesbeth van Nes

omslagontwerp bij Barbara • auteursfoto Pascale Lourmand •  

De twaalfjarige Louis is voor de ogen van zijn moeder Thelma aangereden door een vracht-
wagen. Hij ligt in coma, en volgens de artsen is de kans op herstel nihil. Ze besluiten om het 
nog vier weken aan te zien, hopend op een medisch wonder.
Thelma is ontroostbaar. Wanneer ze thuis onder het kussen van haar zoon een klein schrift 
vindt waarin hij zijn dromen heeft opgeschreven – een bucketlist met bijzondere wensen zo-
als het volgen van een voetbalclinic, een tattoo laten zetten, of een druk kruispunt in Tokio 
oversteken. – besluit Thelma om de dromen van Louis te realiseren zodat hij vredig kan sterven. 
Maar dan komt ze bij de moeilijkste wens: vind mijn biologische vader.

Dé meest liefdevolle roman van 2018
De Franse sensatie

Tijdens de London Book 
Fair 2017 verkocht uitgever 

Calmann Levy deze 
debuutroman aan meer 

dan twintig landen.

Julien Sandrel (1980) is geboren en getogen 
in het zuiden van Frankrijk en heeft een hoge functie 
bij een Frans mineraalwatermerk. De droomlijst is 
zijn debuut.
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thriller

juli 2018 • paperback, 448 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 2050 8 

nur 305 • oorspronkelijke titel The Murder Game • vertaling Waldemar Noë

omslagontwerp Studio Jan de Boer • auteursfoto Deborah Feingold •  

Er is een seriemoordenaar actief in de straten van Manhattan. Zijn slachtoffers lijken totaal 
willekeurig te zijn, het enige wat hen verbindt is de speelkaart die de moordenaar bij hen 
achterlaat. De kaart lijkt steeds te verwijzen naar zijn volgende doel. De moordenaar, die al 
snel De Speler wordt genoemd, houdt de politie gevangen in een verlammend gokspel dat 
door de hele stad wordt gevolgd.
Inspecteur Elizabeth Needham, die het onderzoek leidt, blijkt een onverwacht volhardende 
tegenstander, en ze vindt haar bondgenoot in professor Dylan Reinhart. Samen moeten zij het 
verband vinden tussen de slachtoffers voor De Speler zijn laatste kaart uit handen geeft.

Het spel wordt hard gespeeld,
tot de laatste kaart

James Patterson
Het moordspel

‘James Patterson behoort 
 tot de besten.’ time



juni 2018 • 12,5 x 20 cm

€ 10,- • isbn 978 94 031 2150 5 •  

juni 2018 • 12,5 x 20 cm

€ 10,- • isbn 978 94 031 2130 7 •  

juni 2018 • 12,5 x 20 cm

€ 10,- • isbn 978 94 031 2090 4 •  

juni 2018 • 12,5 x 20 cm

€ 10,- • isbn 978 94 031 2140 6 •  

24

Vier topthrillers  nu in pocketeditie

29

OP = OPDat is nog eens fijn  vakantielezen!
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thriller

juli 2018 • paperback, 320 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 2080 5 • nur 305 

oorspronkelijke titel Och blomstren dö • vertaling Tineke Jorissen - Wedzinga

omslagontwerp bij Barbara • auteursfoto Caroline Tibell •  

Als jonge tiener brengt Gloria samen met haar moeder een zomer door op een eiland in de 
Zweedse archipel. Haar moeder heeft met een groep vriendinnen een vakantiekolonie opge-
richt, en de dorpsbewoners bekijken de vrijgevochten groep met argwaan.
Twintig jaar later keert Gloria terug naar het eiland, naar het luxe zomerhuis van de familie 
van haar nieuwe vriend Adam. Ze geniet van de luxe en de heerlijke zomerse weken, maar 
langzaam keren ook de herinneringen terug aan die laatste zomer, toen een van de jongens uit 
de groep zich met zijn scooter doodreed. Wanneer Gloria op een dag rond de leegstaande 
villa van de woongroep loopt, vindt ze daar het levenloze lichaam van een vrouw, een sluier 
voor haar gezicht en een verwelkt boeket in haar handen. 

‘Voor de lezers van Camilla Läckberg en Saskia Noort
blijkt een treffende beschrijving voor het werk van 

Rebecka Edgren Aldén.’ trouw

Rebecka Edgren Aldén 
is journalist en redacteur. 
Ze woont in Nacka, net buiten 
Stockholm. Eerder schreef 
ze de thriller De achtste 
doodzonde.

DE 
LAATSTE 

ZOMER

t h r i l l e r  |  c a r g o

R E B EC K A
A L D E N

Over De achtste doodzonde:

‘Een boek om in één ruk uit te lezen. Het verhaal is 
een staaltje psychologische oorlogsvoering van de 

bovenste plank.’  dagblad van het noorden

26

marketing & publiciteit
> Online marketingcampagne
> Social-mediacampagne
> Auteursinterviews
> Lezersacties
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thriller

juli 2018 • paperback, 336 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 2060 7

nur 305 • oorspronkelijke titel Earthly Remains • vertaling Lilian Schreude

omslagontwerp Wil Immink Design • auteursfoto Gaby Gerster •  

Wanneer hij tijdens een verhoor onverwacht hardhandig uitvalt naar de verdachte, wordt 
commissario Guido Brunetti op verlof gestuurd. Er wordt hem opgedragen even rust te nemen, 
en zijn vrouw Paola stuurt hem naar een villa op Sant’Erasmo, een van de grotere eilanden in 
de Venetiaanse Lagune.
Brunetti brengt er zijn dagen door in zijn bootje en geniet van de stilte. Alles verloopt volgens 
plan, tot Davide Casati, de beheerder van de villa, na een heftige storm onverwachts verdwijnt.
Niemand weet waar hij is, en zelfs de vrouw die hij in het geheim bezocht, heeft hem sinds de 
storm niet meer gezien. 
Brunetti voelt zich verplicht de verdwijning te onderzoeken, en zet zijn vakantie opzij om uit 
te vinden wat er gebeurd is met de man die nog maar net een vriend was geworden.

‘Donna Leon betovert je opnieuw met haar 
Venetiaanse setting en altijd elegante 

misdaadverhalen.’ feeling

marketing & publiciteit
> 

Donna Leon (1942) is grootmeesteres van 
de sfeervolle crime. Sinds 1981 woont ze in 
Venetië, de stad waaraan ze al in haar jeugd 
haar hart verloor. Met haar sociaal bewuste 
misdaadromans over commissario Brunetti 
heeft ze al miljoenen lezers voor zich gewonnen.

‘Donna Leon doet wat Georges Simenon niet 
meer kan: haar commissaris heet niet Maigret 
maar Brunetti en het romantische decor is niet 

Parijs en omgeving, maar Venetië.’ 
 vn detective & thrillergids
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thriller

31

juli 2018 • paperback, 320 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 12,50 • isbn 978 94 031 1970 0 0 • nur 305 

oorspronkelijke titel Conclave • vertaling Jan Pieter van der Sterre en Reintjes Ghoos

omslagontwerp Studio Jan de Boer • auteursfoto Deborah Feingold •  

‘Het plot is spannend en het einde is ronduit 
sensationeel. Alles klopt.’ trouw

‘Fascinerend tot het verrassende einde.’ 
vrij nederland

Meer dan 15.000 exemplaren verkocht

€ 12,50
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roman

3332

2018 • paperback, ca. 344 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 2460 5

nur 320 • omslagontwerp bij Barbara • auteursfoto Simon Dirks •  

‘Een kolossaal verhaal, een levensles voor 
ons allen.’ Alexander Münninghoff

‘Roosje danste in Birkenau, ze kreeg er een 
brood voor. En wij begrijpen haar. Wat een 

geweldig boek.’ Ad van Liempt

Tijdens een bezoek aan 
Auschwitz ziet Paul Glaser 
in een vitrine een koffer uit 
Nederland staan, met daarop 
zijn achternaam geschreven. 
Het is het begin van een 
zoektocht naar een lang 
verborgen familiegeheim: 
de verzwegen lotgevallen 
van zijn tante Roosje.

Paul Glaser
Dansen met de vijand MP‘Een buitengewoon 

verhaal van een 
wilskrachtige vrouw 
die vastbesloten is 
te overleven.’ 
the new york post

Theater
Inmiddels is dit fascinerende verhaal de inspiratie geweest 
voor de theaterbewerking Dansen met de vijand door Janke 
Dekker Producties, die  in vele theaters te zien was en in het 
voorjaar van 2018 in reprise kwam.

Tentoonstelling 
Nationaal Monument Kamp Vught 
stelde op basis van de materialen 
van Paul Glaser een prijswinnende 
tentoonstelling samen, die ook te 
zien was in de Centrale Bibliotheek 
van Den Haag en in het Verzetsmu-
seum in Amsterdam, en vanaf begin 
maart 2018 in Groningen te zien is.

Televisie
In diverse landen werd al aandacht besteed aan het verhaal. 
Op dit moment werkt de NTR aan een documentaire.

Lesmateriaal
Een projectgroep waarin meerdere scholen participeren 
ontwikkelen bij het boek lesmateriaal dat leerlingen van het 
middelbaar onderwijs en bovenbouw basisonderwijs laat 
discussiëren over de keuzes waar Roosje voor stond, keuzes 
die nog altijd akelig actueel zijn. Het Veteranenfonds steunt 
dit project  financieel.  

Lezingen
Paul Glaser hield inmiddels meer dan 250 lezingen over de 
geschiedenis van zijn tante Roosje en de ontdekking van het 
familiegeheim  voor tal van groepen w.o. scholieren, zowel 
in Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk, Rusland en 
Amerika. 

www.tante-roosje.com

Van Dansen met de vijand zijn inmiddels meer 
dan 25.000 exemplaren verkocht, en het boek 

verscheen in meer dan vijftien landen. 

€ 12,50
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verschijningsoverzicht

Heeft u de complete serie al op voorraad? 

juni

Boris Dittrich, W.O.L.F. & Halszaak (mp)
Lisa Gardner, Aangeraakt & Zonder angst (pocket)

Susanne Jansson, Het offerveen
Donna Leon, Wat niet verdwijnt

James Patterson, Moordweekend & Onzichtbaar (pocket)

juli

Rebecka Aldèn, De laatste zomer
Robert Harris, Conclaaf (mp)
James Patterson, Moordspel

augustus

Julien Sandrel, De droomlijst
Anita Terpstra, Vonk

september

D.B. John, Ster van het noorden

12,5 x 20 cm • € 10,- • isbn 978 94 031 2090 4 •  

12,5 x 20 cm • € 10,- • isbn 978 94 031 2110 9 •  

12,5 x 20 cm • € 10,- • isbn 978 94 031 2100 0 •  

12,5 x 20 cm • € 10,- • isbn 978 94 031 2120 8 •  
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