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Liane Moriarty
Haar nieuwe roman

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

Verschijnt 9 oktober 2018
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De nieuwe Liane Moriarty, het boek
waar al haar fans op wachten
Wereldwijde lancering dit najaar
uitgebreide marketingcampagne
voor de nieuwe roman van moriarty:

omslag
niet
definitief

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-

Publiciteitscampagne

• Teasercampagne in vrouwenbladen
• Auteursbezoek o.v.
• Lezersacties: meet & greet
• Interviews

bestsellerlijst, net als haar volgende
roman: Grote kleine leugens. Moriarty
is hiermee de eerste Australische auteur
die dat ooit gelukt is. Van beide romans
zijn de ﬁlmrechten aan HBO verkocht.
De serie Big Little lies, met Nicole Kidman
en Reese Witherspoon, won vier Golden
Globes en wordt uitgebreid met een
tweede seizoen, waarin ook Meryl

Marketingcampagne

VERSCHIJNT

9 oktober 2018

UITVOERING

paperback

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 400 pagina’s

PRIJS

€ 19,99

ISBN

978 94 005 1061 6

NUR

302, vertaalde roman

OORSPRONKELIJKE TITEL

Streep een rol krijgt.

CAP E-BOOK

• Digitale out-of-homereclame rondom de

€ 13,99

ISBN E-BOOK

978 90 449 7758 5

CAP AUDIOBOEK

feestdagen in winkelcentra en op NS-stations

ISBN AUDIOBOEK

• Advertentiecampagne in de damesbladen zoals

Nine Perfect Strangers

€ 16,99
978 90 461 7226 1

o.a. Vriendin en VROUW Glossy

• Voorpublicatie in o.a. Grote kleine leugens
• Crosspromotie in de nieuwe Suzanne Vermeer
• Online advertising i.s.m. Sanoma
• Facebook-advertising
Ondersteuning op de winkelvloer

• Opvallend

nieuwe roman brengen we
Grote kleine leugens als
promopocket, mis het niet!

18 september 2018

UITVOERING

paperback

FORMAAT

12,5 x 20 cm

OMVANG

ca. 448 pagina’s

PRIJS

€ 5,99

ISBN

978 94 005 1035 7

NUR

302, vertaalde roman

OORSPRONKELIJKE TITEL

POS-materiaal:

display, plafondhanger en A2-poster

• Ketenpromotie
2

In de aanloop naar Moriarty’s

VERSCHIJNT

Door Nicole Kidman en
Reese Witherspoon zeer
succesvol verﬁlmd

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Big Little Lies

€ 4,99
978 90 449 7375 4

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 9,99
978 90 461 7050 2
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Mariette Lindstein
De kinderen van de sekte
Spannend slotstuk van Zweedse trilogie

‘Beklemmend.’
– HEBBAN over De sekte herrijst
‘Angstaanjagend debuut.’
– ZIN over De sekte
Mariette Lindstein (Halmstad, 1958)

‘Het voelt authentiek.
De spanning is gejaagd
door de enge proloog en
de ontsnappingspogingen.’
– NOORDHOLLANDS DAGBLAD

belandde op 19-jarige leeftijd in de
Scientologykerk. Ze klom razendsnel
op naar het hoofdkwartier, waar ze ruim
26 jaar bleef en op het hoogste niveau
werkte, direct onder Scientologyleider
David Miscavige.In 2004 slaagde ze
erin te ontsnappen. Mariette woont
tegenwoordig in Zweden met haar man
Dan Koon, een eveneens voormalig
Scientologylid én auteur.

Grote Facebookcampagne
Scandinavische thrillerfans
Bloggersactie
Aandacht in diverse
tijdschriften
Boekenleggers

Vijftien jaar zijn verstreken sinds Soﬁa ontsnapte uit ViaTerra. De notoire sekteleider Franz Oswald is al jaren niet in het openbaar gezien, maar wanneer er een
verwoestende storm over de Zweedse westkust raast stapt hij uit de schaduw. Met
zijn boodschap over wederopbouw en een nieuwe wereld is hij populairder dan ooit.
Maar achter die openbare façade botviert hij zijn wrede en manipulatieve tirannie
op met name de kinderen in de sekte. Ook Oswalds zonen Thor en Vic zijn klaargestoomd om ViaTerra te dienen. Maar hoe ouder Thor wordt, hoe meer zijn twijfel
groeit. Hoe ver wil zijn vader eigenlijk gaan om zijn macht te behouden?

VERSCHIJNT

2 oktober 2018

UITVOERING

paperback

FORMAAT

15,5 x 23,5 cm

OMVANG

ca. 380 pagina’s

PRIJS

€ 19,99

ISBN

978 94 005 0846 0

NUR

332, thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Sektens barn

€ 13,99
978 90 449 7614 4

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 16,99
978 90 461 7164 6

EERDER VERSCHENEN

Soﬁa runt nu een opvangcentrum voor jonge mensen die willen loskomen van
sektes. Maar het pand is door de storm met de grond gelijkgemaakt. Ze heeft zichzelf
voorgenomen ver uit Oswalds buurt te blijven. Dat blijkt moeilijker dan ze dacht...

4

© ADDE

Geïnspireerd op eigen ervaringen van de auteur
5

Mike Maden
Tom Clancy Confrontatie
Het vorige boek Tom Clancy Vriend of vijand stond
4 weken in de Bestseller 60

Mike Maden is de auteur van de
technothrillers Drone, Blue Warrior,
Drone Command en Drone Threat. Hij

Politiek. Handel. Oorlog.

studeerde politieke wetenschappen
en specialiseerde zich in conﬂicten en
technologie in internationale relaties.
Tom Clancy Confrontatie is zijn eerste
boek in de Jack Ryan-reeks.

Tom Clancy wordt gezien als de
bedenker van de technothriller. Ook
schreef hij enkele non-ﬁctieboeken
over de Amerikaanse strijdkrachten.
Hij overleed op 1 oktober 2013.

Boekenleggers
Targeted online campagne
Ketenpromotie
Winacties

Tijdens een missie onder barre omstandigheden komen Jack Ryan jr. en enkelen van

VERSCHIJNT

13 november 2018

zijn collega’s van de Campus bijna om het leven. Naar aanleiding van deze gebeurte-

UITVOERING

paperback

nissen wordt Jack uit het black ops-team gezet en krijgt hij een eenvoudig klusje

FORMAAT

15 x 23 cm

toebedeeld. Hij wordt naar Singapore gestuurd om de ﬁnanciën van een bedrijf na

OMVANG

ca. 512 pagina’s

te gaan in verband met Amerikaanse belangen die mogelijk op het spel staan.

PRIJS

€ 22,99

ISBN

978 94 005 1032 6

Algauw ontdekt Jack dat het hier allerminst een routineklus betreft. Een mol diep

NUR

332, thriller

in de organisatie moet worden ontmaskerd voordat er slachtoffers vallen. En terwijl

OORSPRONKELIJKE TITEL

Singapore zich opmaakt voor een van de zwaarste tropische stormen aller tijden,

Tom Clancy Point of Contact

strijkt een team huurmoordenaars neer om Jack uit de weg te ruimen.

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

6

€ 14,99
978 90 449 7746 2
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2 oktober verschijnt

Suzanne Vermeer
Winternacht
Sneeuwengelen
Voordelig Vermeer

Een beklemmende thriller met een
hartverscheurende ontknoping

Uitgebreide marketingcampagne
‘Het verhaal is interessant en
zit goed in elkaar.’

‘Zeer geschikt voor in de vakantiekoffer.’
– VROUWENTHRILLERS.NL

– VN DETECTIVE & THRILLERGIDS

Al meer dan 60.000 exemplaren
verkocht

VERSCHIJNT

2 oktober 2018

VERSCHIJNT

2 oktober 2018

paperback

UITVOERING

paperback

UITVOERING

14 x 21,5 cm

FORMAAT

12,5 x 20 cm

ca. 312 pagina’s

OMVANG

ca. 312 pagina’s

FORMAAT
OMVANG

€ 9,99

PRIJS

€ 7,99

978 94 005 1036 4

ISBN

978 94 005 1037 1

332, thriller

NUR

332, thriller

PRIJS
ISBN

NUR

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK
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€ 7,99

978 90 449 7610 6

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

Al meer dan 70.000 exemplaren
verkocht

€ 9,99

978 90 461 7143 1

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 6,99
978 90 449 7397 6

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 9,99
978 90 461 7076 2

• Advertenties in diverse dagbladen
• Socialmediacampagne #alleslechtemeisjes
• Samenwerking met Hebban
• Nieuwsbrief naar 40.000 thrillerfans
• Crosspromotie
• Lezersacties i.s.m. diverse media
• Lees dit boek- app
Ondersteuning op de winkelvloer

• Vooruitexemplaren
• Opvallend -materiaal: banieren en backcards
• Ketenpromotie: tailormade aanpak
• Online materialen op maat voor uw website en socials
POS

9

Zusjes

Psychologische spanning

Broeierige sfeer
Seriemoordenaar

Chris Whitaker werd geboren in Londen
en werkte tien jaar als handelaar op de
Londense beurs. Zijn debuutthriller
werd bekroond met de CWA John Creasey

Raine klaagt weleens dat er nooit iets opwindends
gebeurt in Grace. Papa zegt:
‘Wees voorzichtig met wat je wenst…’

New Blood Dagger. Whitakers tweede
boek, Alle slechte meisjes, is het eerste

Moordonderzoek

dat in het Nederlands verschijnt.
Hij woont in Hertfordshire met zijn
vrouw en hun twee zoontjes.

Dochters

Beklemmend

Godsdienstwaanzin

‘Een ontzettend originele
thriller.’ – DAILY RECORD
‘De nieuwe Gone Girl.’
– LOOK MAGAZINE

VERSCHIJNT

2 oktober 2018

Iedereen houdt van Summer Ryan. Ze is een voorbeeldige leerling met een groot

UITVOERING

paperback

muzikaal talent en ze is een zonnestraaltje in het stofﬁge stadje Grace, Alabama.

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 400 pagina’s

Ze verschilt als dag en nacht van haar moeilijke, rebelse tweelingzusje Raine.

PRIJS

€ 19,99

Op een dag verdwijnt Summer. Ze is het zevende meisje in Grace dat plotseling niet

ISBN

978 94 005 1026 5

meer thuiskomt. Met deze nieuwe tragedie heeft de politie moeite de onrust in het

NUR

305, literaire thriller

stadje te beteugelen. De sherrif gaat ervan uit dat Summer uit vrije wil is weggelopen,

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

All the Wicked Girls

€ 13,99

maar Raine laat het er niet bij zitten en gaat zelf op onderzoek uit.
Was Summer wel zo’n voorbeeldig meisje?

978 90 449 7737 0

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK
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Chris Whitaker
Alle slechte meisjes

€ 16,99
978 90 461 7206 3

Voor de liefhebbers van Jane Harper

© ELLA JARDIM/UNSPLASH.COM

De Vogel

USA

© DAVID CALVERT

Literaire thriller

Alabama

11

Oxen 2 nu eindelijk in voordeeleditie

Paula Hawkins
Het meisje in de trein

© RED STAR PHOTO

Jens Henrik Jensen
De schaduwmannen

De fenomenale bestseller van Paula Hawkins
voor het eerst in € 10-editie

Jens Henrik Jensen (1963), auteur en
journalist, schreef al diverse thrillers
voordat hij deﬁnitief doorbrak met zijn
Oxen-trilogie. Met zijn boeken over de
getraumatiseerde oorlogsveteraan Niels
Oxen vestigde hij deﬁnitief zijn naam bij
de top van de Deense thrillerschrijvers. De
boeken van Jensen verschijnen in diverse
Europese landen.

‘Een heuse klassieker.’
– DE GELDERLANDER

‘Nagelbijtend spannend’
– SAMENLEZENISLEUKER

★★★★★ ‘Een vernieuwend
boek dat je in één nacht
uitleest, waarna je toch
anders in de trein zit, en
anders naar buiten kijkt.’
– VN DETECTIVE &

Niels Oxen, de hoogst gedecoreerde soldaat die ooit diende in het Deense leger,
woont en werkt onder een valse identiteit op een viskwekerij in Jutland. Op deze
afgelegen plek vecht hij tegen de trauma’s uit zijn verleden. Oxen is paranoïde en
lijdt aan verschrikkelijke nachtmerries. Hij verbergt een persoonlijk geheim dat hem
op de been houdt, maar dat hem ook zijn leven kan kosten.
Dan wordt de directeur van een kasteelmuseum dood gevonden in de zaal van het

VERSCHIJNT

25 september 2018

UITVOERING

paperback

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 484 pagina’s

PRIJS

€ 12,50

ISBN

978 94 005 1056 2

NUR

305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

De mørke mænd

€ 9,99
978 90 449 7357 0

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 9,99
978 90 461 7033 5

kasteel waar vroeger het zogeheten ‘Danehof’ samenkwam – een mythische groep
van invloedrijke mannen in Denemarken, een groepering die vele eeuwen teruggaat.
De moord vormt het startschot van een reeks schokkende gebeurtenissen.

THRILLERGIDS

EERDER VERSCHENEN

VERSCHIJNT

18 september 2018

UITVOERING

paperback

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 360 pagina’s

PRIJS

€ 10,-

ISBN

978 94 005 1038 8

NUR

305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL

Al 25.000 Oxens verkocht!

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 7,99

Meer dan 500.000 exemplaren verkocht
in Nederland en Vlaanderen

978 90 449 7145 3

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK
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The Girl on the Train

€ 9,99
978 90 461 7030 4

13

John Grisham
De afrekening
Restyling omslagen. Onthulling op De Beste Boeken Live

‘Grisham is de koning van
de rechtbankthrillers.’
– NEDERLANDS DAGBLAD

John Grisham is de auteur van meer
dan dertig thrillers en romans,
waarvan er vele zijn verﬁlmd.
Hij is de afgelopen decennia uitgegroeid
tot een van de succesvolste thrillerschrijvers aller tijden. In zowel zijn

‘Zijn kennis van de
juridische jungle is indrukwekkend, zijn verhaaltalent
onmiskenbaar.’
– GAZET VAN ANTWERPEN

boeken als in zijn eigen leven voert
hij strijd tegen onrecht en trekt hij
zich het lot aan van diegenen in de
samenleving die er alleen voor staan
of niet de middelen hebben om voor
zichzelf op te komen.

ng
Onthulli
omslag
18
27-08-20

Grisham-ambassadeurschap
(vraag uw vertegenwoordiger)
Grote teasercampagne
Opvallend POS-materiaal
Advertenties in o.a.
AD, HP/De Tijd

Online campagne
Boektrailer
Crosspromotie

Pete Banning was een van de meest geliefde inwoners van Clanton, Mississippi.

VERSCHIJNT

23 oktober 2018

Oorlogsheld, patriarch van een invloedrijke familie, herenboer, vader, goede buur

UITVOERING

gebonden & paperback

en trouw lid van de methodistische kerk. Maar op een ochtend in 1946 stond hij

met ﬂappen

vroeg op, reed naar het stadje, liep de kerk binnen en schoot kalmpjes de eerwaarde

FORMAAT

15 x 23 cm

Dexter Bell dood. En het enige wat Pete er daarna over wilde zeggen – tegen de

OMVANG

ca. 400 pagina’s

sheriff, tegen zijn advocaat, tegen de rechter, tegen zijn familie en vrienden, en tegen

PRIJS GEBONDEN

€ 24,99

de inwoners van Clanton – was: ‘Ik heb niks te vertellen.’ En zo groeide de moord

PRIJS PAPERBACK

€ 21,99

op de eerwaarde Bell uit tot de meest mysterieuze misdaad die Ford County ooit had

ISBN GEBONDEN

978 94 005 1043 2

meegemaakt. Een misdaad die nooit meer vergeten zou worden.

ISBN PAPERBACK

978 94 005 1042 5

332, thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

14

The Reckoning

€ 14,99
978 90 449 7747 9

ROSDIANA CIARAVOLO

NUR

15

Eindelijk: het vijfde boek in deze Zweedse topserie

© MARIËL KOLMSCHOT

Cilla & Rolf Börjlind
Koudvuur

‘Een stevig plot, verhaallijnen die feilloos samenkomen, een
meeslepende schrijfstijl en hoofdpersonen van wie je gaat houden.’
– VN DETECTIVE & THRILLERGIDS over Wiegelied

Cilla en Rolf Börjlind zijn de meest
gevierde scenarioschrijvers van
Zweden. Hun tientallen crimeseries en
ﬁlms, waaronder de Martin Beck-ﬁlms,
worden gekenmerkt door sterke plots
en charismatische personages die
worstelen met levensechte conﬂicten.
Hun inmiddels vijfdelige thrillerserie
over Olivia Rönning en Tom Stilton
verschijnt in dertig landen.
De eerste twee delen bewerkten ze
tot de televisieserie Springvloed.

POS-materialen

Ketenpromotie
Buzzcampagne
Advertenties
Crosspromotie
Online campagne

al meer dan 100.000 exemplaren in de
rönning & stilton-reeks verkocht

Op de Mekongrivier in Thailand glijdt een primitieve kano door het water. De man

VERSCHIJNT

15 januari 2019

die erin zit is de voormalige inspecteur Tom Stilton. In zijn zak zit een foto van een

UITVOERING

paperback

onbekende man. Hij is op weg naar de zogeheten Gouden Driehoek, op zoek naar een

FORMAAT

15 x 23 cm

monster – een reis om zichzelf te verzoenen met de verschrikkelijke misdaad die hij

OMVANG

ca. 368 pagina’s

heeft begaan.

PRIJS

€ 19,99

In Stockholm heeft Olivia Rönning heel andere problemen. Een gezin is in hun auto

ISBN

978 90 94 0784 5

gedood, en deze gruweldaad bracht een schok teweeg in Zweden. Een dader wordt

NUR

305, literaire thriller

gearresteerd en veroordeeld en de zaak wordt gesloten.

OORSPRONKELIJKE TITEL

Maar op een dag krijgt Mette Olsäter een schokkend telefoontje. De zaak moet

CAP E-BOOK

worden heropend en Olivia moet bewijzen dat er grote fouten zijn gemaakt.

ISBN E-BOOK

€ 13,99
978 90 449 7557 4

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

16

Kallbrand

€ 16,99
978 90 461 7205 6
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Eleanor Limprecht
De reizigers
De reizigers is een buitengewoon levendige roman over liefde: de reizen die
we maken, de offers die we brengen en het verdriet dat liefde kan veroorzaken.
Hoe we kunnen blijven verlangen naar wat we achterlieten, en hoe dichtbij
dat kan voelen, zelfs na lange, lange tijd. Gebaseerd op de buitengewone
ervaringen van Australische oorlogsbruiden.

Fragment
‘Ik vertrek over een paar maanden.’ Het duurde even voor de betekenis hiervan tot
me doordrong. Hij zou me niet zien huilen, ik ging niet laten zien dat het me raakte.
Ik stond op en vertrok. Op straat haalde Roy me in en pakte mijn hand.
‘Sarah,’ zei hij terwijl hij me naar zich toetrok.
‘Laat me los. Laat me met rust.’
‘Maar we hebben het zo leuk samen.’
‘Zoek maar een ander meisje om het “leuk” mee te hebben, ik heb geen interesse.’
‘Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel…’
‘Er zijn meisjes die je daarvoor kunt betalen.’
‘Ik bedoel, ik ben gek op je, liefje. Ik wil blijven. Ik wil eruit stappen en blijven.
Ik wil niet weg.’
En zijn wenkbrauwen fronsten alsof ze door een draad hard aangetrokken werden.
Ik zag dat hij ook bang was, doodsbang, niet alleen om te vertrekken maar vooral
om waar hij naartoe moest. Ik voelde me ineens egoïstisch, ik had enkel aan mijn
eigen verdriet gedacht. Wat wist ik van oorlog? We lieten ons tegen een muur aan
zakken en ik legde mijn hand op zijn pols. Ik voelde zijn hartslag daar, onder zijn
huid, als een nachtvlinder die tegen een lamp aan fladdert, blind van paniek. Hij deed
zijn best om niet te huilen, knipperde met zijn ogen en zijn wangen werden rood van
schaamte. Voor het eerst in mijn leven besefte ik: wat ben ik blij dat ik geen man ben.
Hij was pas twintig.

18

19

Sterke, deels historische roman met bijzonder WOII-thema

Eleanor Limprecht is schrijver, veellezer,
schrijfdocent, recensent en moeder van
twee kinderen.
Ze groeide op in de Verenigde Staten,

‘Sarah en Hannahs zoektocht
naar liefde en stabiliteit hebben
me in mijn hart geraakt en het
voelt alsof ik nog steeds met ze
over de oceaan vaar.
Een intense roman.’
– THE SYDNEY MORNING HERALD

Duitsland en Pakistan, maar woont

Eleanor Limprecht
De reizigers

tegenwoordig in Sydney,Australië.

POS-materiaal: boekenleggers,
posters, counterdisplays

Crosspromotie in de boeken
van Liane Moriarty
Advertenties in o.a.
ZIN en Vriendin
Online campagne

VERSCHIJNT

9 oktober 2018

Sarah en haar kleindochter Hannah maken een cruise van Californië naar Australië.

UITVOERING

paperback met ﬂappen

Sarah keert terug naar haar geboorteland, waar ze niet meer is geweest sinds ze in

FORMAAT

14 x 21,5 cm

1945 voet aan boord zette van de USS Mariposa. Samen met talloze andere oorlogs-

OMVANG

ca. 320 pagina’s

bruiden stak zij dat jaar de Stille Oceaan over om te worden herenigd met de
Amerikaanse soldaten met wie zij tijdens de oorlog trouwden.

PRIJS

€ 17,50

ISBN

978 94 005 1039 5

NUR

302, vertaalde roman

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 9,99
978 90 449 7745 5

CAP AUDIOBOEK

© LOUISE HAWSON

ISBN AUDIOBOEK

20

The Passengers

€ 14,99
978 90 461 7227 8

Hannah is van dezelfde leeftijd als haar oma toen die haar grote reis maakte, en
als ze haar levensverhaal hoort, beseft ze wat haar grootmoeder destijds allemaal
opgaf. De reizigers is een roman over de reizen die we ondernemen, de offers die we
brengen en het verdriet dat de liefde kan veroorzaken. Het gaat over het verlangen
naar wat achter ons ligt. En het gaat over het verleden – hoe dichtbij dat kan voelen
– zelfs na lange tijd.

‘Deze mooi geschreven roman mengt op een knappe manier
geschiedenis met familiegeheimen.’ – THE AUSTRALIAN

21

In het geding

David Baldacci

Nu verﬁlmd met Sandra Bullock in de hoofdrol
© DOUG COOMBE

John Grisham

Niemandsland

Voordeeledities van topauteurs

Josh Malerman is de zanger en songwriter
van de rockband The High Strung.
Hij woont in Royal Oak, Michigan.
Bird Box, dat nu is verﬁlmd met Sandra
Bullock in de hoofdrol, is zijn debuut.

Josh Malerman
Bird Box
Filmeditieomslag volgt

‘Zijn plots zijn altijd super-de-luxe.’
– TROUW

Nieuwe vormgeving voor everseller
Onderwerp – proces tegen
tabaksindustrie – actueler dan ooit
VERSCHIJNT

6 november 2018

VERSCHIJNT

6 november 2018

Aanvankelijk negeerden de mensen de bizarre getuigenissen op het nieuws. Maar er

paperback

UITVOERING

paperback

UITVOERING

paperback

kwamen er steeds meer en ze kwamen van steeds dichter bij huis. Algauw hoorden

14 x 21,5 cm

FORMAAT

14 x 21,5 cm

FORMAAT

12,5 x 20 cm

we dat het bij ons op straat gebeurde, om de hoek. En we konden niet meer naar

ca. 464 pagina’s

OMVANG

ca. 400 pagina’s

OMVANG

ca. 320 pagina’s

buiten. Want daar zijn zij. En zij mogen niet gezien worden…

€ 12,50

PRIJS

€ 12,50

PRIJS

€ 7,99

978 94 005 1040 1

ISBN

978 94 005 1041 8

ISBN

978 94 005 1030 2

332, thriller

NUR

332, thriller

NUR

305, literaire thriller

PRIJS

NUR
OORSPRONKELIJKE TITEL

ISBN E-BOOK

Een John Puller-thriller
Voor het eerst in voordeeleditie

VERSCHIJNT

FORMAAT

ISBN

– DE LIMBURGER

15 januari 2019

UITVOERING

OMVANG

‘Lekker leesvoer voor de vakantie.’

The Runaway Jury

OORSPRONKELIJKE TITEL

CAP E-BOOK

CAP E-BOOK

€ 9,99

978 90 449 7417 1

ISBN E-BOOK

No Man’s Land

€ 9,99
978 90 449 7528 4

CAP AUDIOBOEK
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‘Een suggestieve,
postapocalyptische
thriller die inspeelt op
de verbeelding van de
lezer en de aandacht
geen bladzijde laat
verslappen. Knap.’
– THRILLZONE

ISBN AUDIOBOEK

€ 11,99
978 90 461 7068 7

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Bird Box

Malorie voedt haar kinderen binnen op. Iets anders is ondenkbaar. Ze slapen.
Straks zal ze hen wakker maken en hen blinddoeken.
Vandaag zullen ze het huis verlaten. Vandaag zetten ze alles op het spel.

€ 4,99
978 90 449 7759 2

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 9,99
978 90 461 7228 5

Filmeditie van een van de griezeligste thrillers
ooit geschreven
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David Baldacci
De lange weg naar genade

Gloednieuwe serie rondom

FBI-proﬁler

Atlee Pine

David Baldacci’s werk is in 45 talen

Meer dan 2 miljoen boeken verkocht in Nederland en Vlaanderen

vertaald en wereldwijd zijn er meer
dan 130 miljoen exemplaren van zijn
boeken verkocht.
Zijn debuut Absolute Power werd
verﬁlmd 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.

Ketenpromotie
Advertenties in dagbladen
POS-materiaal met o.a.
back cards en posters

Online campagne

VERSCHIJNT

13 november 2018

Special agent Atlee Pine is gestationeerd in het westelijk deel van de Verenigde Staten,

UITVOERING

paperback met ﬂappen

waar de bevolking op zichzelf is, de overheid gewantrouwd wordt en de natuur geen

FORMAAT

15 x 23 cm

genade kent. Op vijfjarige leeftijd werd haar tweelingzusje ontvoerd door een serie-

OMVANG

ca. 400 pagina’s

moordenaar en vanaf het moment dat ze oud genoeg was om bij de FBI te gaan, heeft

PRIJS

€ 21,99

Atlee haar leven gewijd aan het opsporen van degenen die anderen kwaad willen

ISBN

978 94 005 1001 2

doen. En ze is goed. Heel goed. Ze zou een van de beste proﬁlers van de

NUR

332, thriller

zijn, als ze niet de voorkeur gaf aan het bestrijden van criminaliteit in de outback van

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Long Road to Mercy

€ 14,99
978 90 449 7717 2

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 16,99
978 90 461 7222 3

FBI

kunnen

Amerika boven carrière maken in de slangenkuil van Washington D.C.
Wanneer het verminkte karkas van een muilezel wordt gevonden in de Grand
Canyon wordt Atlees hulp ingeroepen. De berijder wordt vermist en hij blijkt niet
de enige persoon te zijn die recentelijk is verdwenen. Atlee komt tegenover een
gruwelijk monster te staan, maar moet ook de confrontatie aangaan met een nachtmerrie uit haar verleden.
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Het best bewaarde geheim van dit najaar

De 10e winterthriller van

Suzanne Vermeer

Ruim 2 miljoen boeken van
Suzanne Vermeer verkocht

verschijnt op 6 november 2018
Grote teasercampagne rondom
verschijnen
Feestdagencampagne
(print en online)
Advertenties in o.a. AD,
de regionale dagbladen
en tijdschrift Vriendin

Onthullingscampagne
titel en omslag

POS-materialen:

boekenleggers en banieren
Ketenondersteuning
Groot bereik op Facebookfanpage en suzannevermeer.nl

Een mysterieuze verdwijning. Een familie in rouw...
VERSCHIJNT

6 november 2018

Voor de tienduizenden fans van Suzanne Vermeer is de aankondiging

UITVOERING

paperback

van een nieuwe thriller telkens iets waar reikhalzend naar wordt uit-

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 312 pagina’s

PRIJS

€ 15,-

neer stukje bij beetje het omslag en de titel zullen worden onthuld en

ISBN

978 94 005 1006 7

er meer bekend zal worden gemaakt over de inhoud.

NUR

332, thriller

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 9,99
978 90 449 7721 9

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK
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gekeken. Dit najaar zal de spanning echter nog hoger oplopen, wan-

€ 14,99

Eén ding staat als een paal boven water: de nieuwe winterthriller gaat
de hoge verwachtingen meer dan waarmaken!

978 90 461 7197 4
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Verschijningsoverzicht
september
Liane Moriarty Grote kleine leugens 3
Jens Henrik Jensen De schaduwmannen 12
Paula Hawkins Het meisje in de trein 13

oktober
Søren Sveistrup Oktober Zie speciale folder
Liane Moriarty Nieuwe roman 1
Mariette Lindstein De kinderen van de sekte 4
Suzanne Vermeer Winternacht 8
Suzanne Vermeer Sneeuwengelen 8
Chris Whitaker Alle slechte meisjes 9
John Grisham De afrekening 14
Eleanor Limprecht De reizigers 18

november
Mike Maden Tom Clancy Confrontatie 6
David Baldacci Niemandsland 22
Josh Malerman Bird Box 23

Zie
de losse
folder

David Baldacci De lange weg naar genade 24
Suzanne Vermeer Nieuwe thriller 26

januari
Cilla & Rolf Börjlind Koudvuur 16
John Grisham In het geding 22

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