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Katrine Engberg
De krokodilvogel

De ultieme Scandi-thriller.
• Facebook-campagne
• Hebban Thriller Leesclub
• Crosspromotie in andere
Scandinavische thrillers
• Banieren

Op een vroege ochtend in het centrum van Kopenhagen loopt de gepensioneerde Gregers Hermansen voorzichtig de trap van zijn appartement af om zijn vuilniszak buiten te zetten. Op de begane grond klemt
de deur een beetje. Gregers probeert de deur open te krijgen, maar
struikelt en valt door de deur naar binnen. Als hij weer bijkomt, ontdekt
hij dat hij boven op het bebloede lichaam van een jonge vrouw ligt.
Het is het begin van een nachtmerrie voor de bewoners van het appartementencomplex en eveneens voor rechercheurs Jeppe Kørner en zijn
collega Anette Werner. Vooral omdat er algauw wordt ontdekt dat een
andere bewoner van het complex een thriller schrijft over de moord op
een jonge vrouw in een appartementencomplex…

katrine engberg (1975) was in
Denemarken bekend als danser en
choreograaf toen ze in 2006 haar
schrijfdebuut maakte met een
non-fictieboek. Ze werkt nog steeds als
regisseur en choreograaf voor theater
en televisie. Inmiddels heeft ze ook

‘Een adembenemend
thrillerdebuut.’

groot succes met haar boeken. Haar
thrillers over Jeppe Kørner en Anette
Werner belanden steevast in de top 3

– ultimo (Duitsland)

van de Deense bestsellerlijst, en ze is
internationaal nu ook een rijzende ster.
verschijnt 5 februari 2019 | uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm | omvang ca. 400 pagina’s | prijs € 17,99, na 4 mei € 20,99 |
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Jens Henrik Jensen

‘Jensen is de nieuwe
standaard.’

Wolf

– thrillzone.nl

Eindelijk, een nieuwe Oxen!
• Facebook-campagne via
Scandinavische thrillers
• pos: counterdisplays en
posters
• Crosspromotie in andere
Scandinavische thrillers

Oorlogsveteraan Niels Oxen leeft een rustig leven in zijn appartement
in een buitenwijk van Kopenhagen. Hij kijkt uit naar de tweewekelijkse
bezoeken van zijn zoon, ook al loopt hun relatie niet altijd even soepel.
Als Axel Mossman, het voormalige hoofd van de Deense politieke inlichtingendienst, hem vraagt of hij een vermiste boer op wil sporen in
Jutland, zegt Oxen aanvankelijk nee. Maar wanneer hij ontdekt dat hij
de klus kan combineren met een tripje met zijn zoon, zegt hij toch toe.
Oxens schijnbaar eenvoudige taak leidt hem naar onbekend terrein,
waar verschillende soorten wolven zijn pad kruisen en hem terugvoeren naar het verleden van zijn voormalige partner Margrethe Franck.
Haar verhaal blijkt veel geheimzinniger en duisterder dan iedereen
voor mogelijk had gehouden.

jens henrik jensen (1963), auteur en
journalist, schreef al diverse thrillers
voordat hij definitief doorbrak met
De hondenmoorden. Met zijn
thrillerserie over de getraumatiseerde
oorlogsveteraan Niels Oxen vestigde
hij definitief zijn naam bij de beste
Deense thrillerschrijvers. De boeken
van Jensen verschijnen in diverse
Europese landen.
verschijnt 19 maart 2019 | uitvoering paperback met flappen, 15,5 x 23,5 cm | omvang ca. 480 pagina’s | prijs € 20,99 |
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‘Een boekomtebingelezen.’
HetParool

Almeer dan 100.000 exemplaren in
de Rönning & Stilton-reeksverkocht

Kwam binnen op #1 in de Thriller Top 10
‘Killing spannend!’

Margot Nijsten, Boekhandel
Dominicanen

‘Wat een goed boek! Blijft tot het einde
toe een raadsel hoe het gaat aflopen.’
Willeke Voets, The Read Shop Boekel

‘Vanaf de
eerste pagina
zit je in dit heel
spannende
verhaal.’

Verschijnt
15januari
2019

‘Een ware
bestseller!’

Han van den Pol,
Elburger
Boekhandel

Ben Maathuis,
The Read Shop
Express Schaijk

‘Loeispannend boek! Nu buiten de kastanjes van de bomen vallen
krijgt de herfst na het lezen van deze thriller een heel andere lading!’
Annelies van Ree, Boekhandel Adr. Heinen

Meer Scandinavische topseries
Jens Lapidus

Mikaela Bley

Wraak. Macht.
Gerechtigheid.

© Oscar Falk

© Anna-Lena Ahlstrom

Spannend en
meeslepend.

Stieg Larsson &
David Lagercrantz

Jørn Lier Horst
Intelligente klassieke
politiethrillers.

© Dag Nordsveen

Lisbeth Salander is terug.

Marketing
A.W. Bruna Uitgevers stond aan
de wieg van het succes van de
Scandinavische thriller in Nederland en
heeft door de jaren heen een ijzersterk
portfolio opgebouwd met auteurs als Stieg
Larsson, David Lagercrantz, Cilla & Rolf
Börjlind, Mikaela Bley, Jens Henrik Jensen,
Jørn Lier Horst, Søren Sveistrup
en Jens Lapidus.

M

• Crosspromotie in alle Scandinavische titels
• Boekenleggers met de diverse series
• Uitgebreide campagne(s) op Facebookcommunity Scandinavische thrillers
(meer dan 10.000 volgers!)
• Uitingen op verschillende Scandibeurzen door het land
• Samenwerking met uitgeverij Cargo
en hun Scandi-aanbod
• Gepersonaliseerde posters voor uw
favoriete titel/serie op aanvraag
met uw eigen quote
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Dit voorjaar zetten we graag de
spotlights op onze sterauteurs van
dit populaire thrillergenre.
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