voorjaar 2019

4

Hjorth Rosenfeldt
Het oordeel

8

Frank Goldammer
De vuurstorm

10 Alex Michaelides
De stille patiënt
14 Donald Nolet
Hoek
18 Yrsa Sigurdardóttir
Vortex
20 Lisa Gardner
Zoek naar mij
24 Susie Steiner
Een onbekend leven
26 James Patterson
Doelwit Alex Cross
28 Hjorth Rosenfeldt
De test (mp)
30 Lisa Gardner
Vind haar (pocket)
31 Michael Robotham
Gebroken (pocket)
32 Lars Kepler
Jager (mp)

Hjorth Rosenfeldt is terug met een geweldig nieuw deel van de zeer
														
succesvolle Bergmankronieken
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‘Een aanwinst in de thrillerwereld.
Dit is een zeer goede serie.’ het parool
‘Een fijne Zweedse politieroman,
sfeervol en beeldend geschreven,
met solide speurwerk en volop aandacht
voor het leven van de hoofdpersonages.’
noordhollands dagblad
‘Het Zweedse duo Hjorth Rosenfeldt
levert hoge kwaliteit. Intelligent en
genadeloos spannend.’

 vn detective & thrillergids
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Van de boeken van
Hjorth Rosenfeldt
zijn in Nederland en
Vlaanderen meer dan
150.000 exemplaren
verkocht

Michael Hjorth (Visby, 1963) is een
van de grootste Zweedse filmproducenten
en schrijft voor televisie, film en theater.
Hans Rosenfeldt (Borås, 1964) is
scenarioschrijver voor The Bridge en
Marcella. Hjorth en Rosenfeldt bundel
den hun kwaliteiten en schreven samen
de Bergmankronieken, waarin de
onuitstaanbare, egoïstische maar
hartveroverende psycholoog Sebastian
Bergman centraal staat.

De perfecte Scandinavische thriller:
een geweldige setting, intrigerende
personages en een intelligent plot

Sebastian Bergman is teruggekeerd naar zijn oude leven en heeft nog slechts sporadisch contact
met Ursula van de nationale recherche. Van zijn dochter Vanja heeft hij al vier maanden niets
meer gehoord. Ze woont en werkt inmiddels in Uppsala, bij de plaatselijke politie.
Dan wordt Uppsala opgeschrikt door een serieverkrachter die zijn slachtoffers verdooft vóór
zijn daad. Een van hen komt daarbij te overlijden en een ander slachtoffer pleegt zelfmoord
wanneer de aanval zich herhaalt. De politie roept de hulp in van de nationale recherche en
ook Bergman sluit zich opnieuw bij het team aan.
De dreiging van nieuwe verkrachtingen wordt steeds hoger. Vanja besluit zich als lokaas in te
zetten en zet daarmee haar leven op het spel. Maar de dader heeft nog een ander doel...

11 april 2019 • paperback, 448 pag. • 15 x 23 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 4710 9 • nur 305
oorspronkelijke titel En högre rättvisa • vertaling Geri de Boer
omslagontwerp Wil Immink Design • auteursfoto Appendix Fotografi •
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Meer dan
100.000
exemplaren
verkocht in
Duitsland

Voor de liefhebbers van
Philip Kerr en Robert Harris

‘Een fantastische
historische thriller.
Je ziet meteen de
ruïnes en puinhopen
van Dresden voor je.’
frankfurter
stadtkurier

marketing & publiciteit
Frank Goldammer is geboren en getogen in
Dresden en werkte jarenlang als huisschilder
voor het verschijnen van zijn eerste thriller.
De vuurstorm werd een grote bestseller; het
boek verscheen ook in Engelse vertaling in
de Verenigde Staten.
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Tijdens de laatste dagen van het naziregime en aan de vooravond van de verwoesting van
Dresden doen in de stad angstaanjagende geruchten over een seriemoordenaar de ronde. Als
het luchtalarm zwijgt, en de inwoners van de stad weer uit de schuilkelders tevoorschijn komen,
worden de gruwelijk verminkte lichamen van jonge vrouwen gevonden. Inspecteur Max Heller
krijgt de zaak toegewezen. Heller is een veteraan bij de politie en hij weet zijn antinazistische
gevoelens zorgvuldig te verbergen voor zijn chef, een meedogenloze ss-officier. Terwijl de
Russen de stad naderen en de Engelse bombardementen in heftigheid toenemen, blijkt de
moordenaar volkomen ongrijpbaar. Max Heller moet in de chaos op jacht om een gruwelijk
monster te ontmaskeren.

25 april 2019 • paperback, 336 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 4720 8
nur 305 • oorspronkelijke titel Der Angstmann • vertaling Janneke Panders
omslagontwerp Wil Immink Design • auteursfoto Jens Oellermann •
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‘Een intelligente thriller,
vol realistische spanning.’
Lee Child
‘Michaelides schreef een originele,
boeiende psychologische thriller.
Ik las hem in twee nachten uit en
genoot van elke grimmige ontmoeting,
elke onverwachte gebeurtenis.’
David Baldacci

‘De perfecte thriller. Ik dacht even een
klein stukje te lezen, elf uur later sloeg
ik het boek dicht, volledig verbijsterd.’
A.J. Finn
‘Een geweldige psychologische thriller.
Scherp, slim en met een twist die me
oprecht verraste.’ Joanne Harris

Het meest veelbelovende
thrillerdebuut van 2019

ALEX MICHAELIDES

DE STILLE
PATIËNT
11

Voor verschijnen aan meer
dan 40 landen verkocht
Dé opvolger van
Het meisje in de trein en
De vrouw in het raam

‘Zij is de enige die weet wat er gebeurd is.
Ik ben de enige die haar kan laten praten.’

Filmrechten verkocht
aan Plan B en Annapurna
Pictures

marketing & publiciteit
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Alex Michaelides (Cyprus, 1977)
studeerde Engelse literatuur aan
Cambridge en scenarioschrijven aan
de American Film Institute in LA.
Hij schreef scenario’s voor The Devil
You Know en The Brits Are Coming,
met Uma Thurman en Stephen Fry.
Michaelides studeerde drie jaar
psychotherapie en werkte in een
gesloten inrichting voor jongeren.
De stille patiënt is zijn debuut.
12

Iedereen dacht dat Alicia Berenson een gelukkig huwelijk had; dan schiet ze haar man vijf
keer in zijn hoofd. Na deze gruwelijke daad zwijgt ze, en weigert een verklaring te geven.
Alicia’s stilte spreekt tot de verbeelding van het publiek en maakt haar tot een mysterieuze
beroemdheid.
Psychotherapeut Theo Faber is ervan overtuigd dat hij haar weer kan laten praten en zo te
ontrafelen wat er zich die bewuste nacht heeft afgespeeld. Hij doet er alles aan om een baan
te krijgen bij de instelling waar Alicia zit opgesloten, en lijkt geobsedeerd om met haar in
gesprek te gaan. Maar hij kan niet voorzien wat hij daarmee in gang zet…

7 februari 2019 • paperback, 352 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 4660 7
nur 305 • oorspronkelijke titel The Silent Patient • vertaling Els Franci
omslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Andrew Hayes-Watkins •
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De nieuwe thriller van
Gouden Strop-winnaar

DONALD NOLET

15

‘Donald Nolet is een
aanwinst voor de
thrillerliteratuur.’
algemeen dagblad

Een spectaculaire thriller over professionele
kickboksers en de Amsterdamse onderwereld

‘Handschrift van de
duivel is een boek
waarvoor Dan Brown
zich niet zou schamen.’

de volkskrant

Donald Nolet (1975) won met zijn debuutthriller Versleuteld in
2014 meteen de Gouden Strop en de Schaduwprijs voor beste
thriller. In 2016 verscheen Handschrift van de duivel, waarmee
hij op de shortlist van de Gouden Strop stond. Donald Nolet
woont in Alkmaar en werkt als copywriter in de reclamewereld.

marketing & publiciteit

>		Auteursinterviews
>		Boekhandelstournee
>		Social-mediacampagne
>		Online marketing
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‘Nolet verrast met
zijn meesterlijke,
uitgekiende en
uitstekend geschreven
thriller van
internationale allure.’
– Juryrapport
Gouden Strop 2014
over Versleuteld
Alexander ‘Hoek’ Holman leidt een dubbelleven. Hij is een levende legende in de kickbokswereld; als begenadigd trainer heeft hij vele vechters naar de top geleid. Tegelijkertijd is Holman
sinds jaar en dag een belangrijke schakel in de criminele organisatie van André Krook, een
van de laatste godfathers van de Amsterdamse onderwereld.
Holman en Krook zijn bloedgabbers, een verbond dat gesmeed werd in een ver verleden. Die
hechte vriendschap komt onder druk te staan als een jonge Syrische vluchteling de boksschool binnenloopt. De jongen is het grootste talent dat hij ooit onder zijn hoede heeft gehad,
maar de razendsnelle opmars van zijn nieuwe protegé plaatst ook Holman in het felle licht
van de schijnwerpers. Het zorgvuldig bewaarde evenwicht tussen zijn twee levens wankelt.
En de gevolgen zijn dodelijk.

16 mei 2019 • paperback, 336 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 4740 6
nur 305 • omslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Rowena Timmerman •
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‘Yrsa voert je mee in een wereld van
angstaanjagende geheimen.’ Karin Slaughter

Een nieuwe thriller van de
IJslandse Queen of Crime

‘Yrsa heeft met haar intelligente en aangrijpende
thrillers de IJslandse thrillerliteratuur naar een hoger
niveau getild.’ Arne Dahl
‘Yrsa is een van de spannendste nieuwe
thrillerauteurs van dit moment.’ Peter James

januari 2019

Yrsa Sigurdardóttir (1963) is een
veelvoudig bekroonde IJslandse
bestsellerauteur. Sinds haar debuut
in 2005 schreef ze meer dan tien
thrillers, die in ruim dertig landen
in vertaling zijn verschenen.
Sigurdardóttir woont met haar man
en twee kinderen in Reykjavik.
18

In Reykjavik wordt een tijdcapsule gevonden met daarin brieven van dertienjarige schoolkinderen die voorspellen hoe hun leven er in 2016 uit zal zien. Tussen de brieven bevindt zich
ook een lijst met initialen van mensen die vermoord zullen worden. Hoewel de brief niet serieus wordt genomen, roept politieman Huldar de hulp in van kinderpsychologe Freyja bij de
ondervraging van het kind dat deze boodschap schreef.
De gevonden brief wordt echter urgent wanneer verschillende lichaamsdelen opduiken in de
stad, gevolgd door de moord op een man wiens initialen op de lijst voorkomen. Huldar en
Freyja zullen de schrijver en de moordenaar moeten vinden, voordat die alle slachtoffers op
de lijst heeft vermoord.

2 mei 2019 • paperback, 448 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 4750 5
nur 305 • oorspronkelijke titel Sogid • vertaling Katleen Abbeel
omslagontwerp bij Barbara • auteursfoto Lilja Birgisdóttir •
19
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De nieuwe

LISA GARDNER
ZOEK NAAR MIJ

Een vermiste jonge vrouw heeft aanwijzingen
achtergelaten om haar te vinden, maar voor wie?
Van de boeken van
Lisa Gardner zijn in
Nederland en
Vlaanderen reeds
100.000 exemplaren
verkocht
‘Ik kon niet meer
stoppen met lezen.’
Tess Gerritsen
‘Tot aan de briljante
ontknoping toe houdt
Lisa Gardner haar lezer
in martelende onzeker
heid.’ vn detective &
thrillergids

Lisa Gardner is een van de meest
geprezen en succesvolle misdaad
auteurs ter wereld. Ze wordt in
meer dan 30 landen vertaald en
verkocht meer dan 22 miljoen
boeken. Gardner woont in New
Hampshire.
22

Sinds haar ontvoering een paar jaar geleden is Flora Dane’s leven voorgoed veranderd. Nu helpt
ze op haar forum andere ‘overlevers’ en geeft ze adviezen over hoe je nooit meer slachtoffer
hoeft te worden. Als een van de bezoekers van haar forum als enige een gezinsmoord overleeft
en daarna spoorloos verdwijnt, probeert Flora haar op te sporen. Heeft het meisje weten te
ontsnappen? Of is ze de moordenaar?
D.D. Warren wordt opgeroepen bij het onderzoek en vindt daarbij Flora op haar pad. Beiden
zijn op zoek naar een ander soort gerechtigheid, en ze zullen hun krachten moeten bundelen
om de aanwijzingen te ontrafelen waarmee de vermiste jonge vrouw lijkt te vragen: Zoek naar mij.

14 maart 2019 • paperback, 448 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 4730 7
nur 305 • oorspronkelijke titel Look for Me • vertaling Els Franci
omslagontwerp Marry van Baar • auteursfoto Deborah Feingold •
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‘Wat een geweldig boek. Een onbekend leven is net zo
onvoorspelbaar als lopen op drijfzand.’ Val McDermid

Susie Steiner werkte twintig jaar als journalist
voor The Guardian. Van Na 72 uur zijn alleen
al in Groot-Brittannië meer dan 250.000
exemplaren verkocht.

Over Na 72 uur:
‘Het plot zit meesterlijk in elkaar, maar waar Steiner
vooral lof voor verdient is het geloofwaardig neerzetten
van haar personages.’  Anita Terpstra in
de leeuwarder courant
‘Goed geschreven, ingenieus plot, verrassende
ontknoping.’ vn detective & thrillergids

Het grote thrillersucces
uit Engeland

Een jongeman bloedt op straat dood, slechts enkele meters verwijderd van een politiebureau.
Een toevallige passant probeert hem nog te helpen, maar net voor de man sterft noemt hij de
naam van een vrouw: ‘Saskia’.
Brigadier Manon Bradshaw werkt sinds de geboorte van haar jongste kind eigenlijk alleen
nog maar aan cold cases, maar een moord zo vlak naast haar werkplek wekt haar interesse. De
man blijkt een bekende, steenrijke bankier te zijn, en hij heeft directere banden met Manon
dan ze door heeft. De eerste aanwijzingen in de zaak leiden zelfs allemaal naar haar gezin toe,
en tot haar verbazing zal ze zich moeten verdedigen tegen de verdenkingen van haar collega’s.
Manon gaat op onderzoek uit, maar kan dat wel als de verdachten zo dicht bij haar staan?

21 februari 2019 • paperback, 368 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 4760 4
nur 305 • oorspronkelijke titel Persons Unknown • vertaling Daniëlle Stensen
omslagontwerp Wil Immink Design • auteursfoto Jonathan Ring •
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De nieuwe thriller van de bestsellerauteur
van President vermist

Van de boeken van James Patterson zijn wereldwijd
meer dan 300 miljoen exemplaren verkocht
James Patterson (1947) is de succesvolste
hedendaagse thrillerauteur ter wereld.
Hij schrijft de zeer succesvolle series
Alex Cross en The Women’s Murder Club.
Patterson woont en werkt in Florida.

De president van Amerika is vermoord door een sluipschutter. Terwijl het hele land in shock
is en honderdduizenden in Washington de begrafenis bijwonen, krijgt Alex Cross de opdracht
om samen met de fbi het onderzoek te starten.
Alex en zijn vrouw Bree Stone, hoofd van de politie, staan onder grote druk om antwoorden
te vinden, maar al snel blijkt een angstig voorgevoel van Alex uit te komen. Dit was niet alleen
een aanval op de president, maar ook een doelbewuste aanslag op het functioneren van het
hele land. Alex Cross zal alles op alles moeten zetten om zes getrainde huurmoordenaars tegen
te gaan in de chaos en paniek van Washington DC.

28 maart 2019 • paperback, 384 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 4690 4
nur 305 • oorspronkelijke titel Target Alex Cross • vertaling Waldemar Noë
omslagontwerp Studio Jan de Boer • auteursfoto Deborah Feingold •
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Heeft u de volledige backlist al op voorraad?

isbn 978 90 234 9827 8

isbn 978 90 234 9837 7

‘De Bergmankronieken is een intelligente,
genadeloos spannende serie, waarin Sebastian Bergman
een hork blijft, maar wel een intrigerende hork.’
 vn detective & thrillergids

€ 12,50

 nieuw 
isbn 978 90 234 5451 9
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isbn 978 90 234 4739 9

16 mei 2019 • paperback, 416 pag. • 15 x 23 cm • € 12,50 • isbn 978 94 031 4800 7 •
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De beste titels nu
verkrijgbaar in pocketeditie OP = OP

€ 7,99

18 april 2019 • paperback, 432 pag. • 12,5 x 20 cm • € 7,99 • isbn 978 94 031 4840 3 •
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€ 7,99

21 maart 2019 • paperback, 544 pag. • 12,5 x 20 cm • € 7,99 • isbn 978 94 031 3940 1 •
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De volledige backlist van

Meer dan 750.000 boeken
van Lars Kepler verkocht

€ 10,isbn 978 94 031 0740 0

isbn 978 94 031 0750 9

isbn 978 94 031 0770 7

isbn 978 94 031 0760 8

isbn 978 94 031 0780 6

nieuw 
21 februari 2019 • paperback, 544 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 10,- • isbn 978 94 031 4820 5
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Frank Goldammer, De vuurstorm
Hjorth Rosenfeldt, Het oordeel
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