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Winnaar van de 

Victorian Premier’s Literary Award, 

een prijs die eerder gewonnen werd door 

Jane Harpers De droogte en 

door Het Rosie project.

Dertig jaar geleden werd er een kind gestolen. 

Dat kind ben jij.

Hoe ver zou jij gaan om de waarheid te achterhalen?

De nieuwe thrillersensatie uit Australië
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VERSCHIJNT  14 mei 2019

UITVOERING  paperback met fl appen

FORMAAT  14 x 21,5 cm 

OMVANG  ca. 400 pagina’s 

PRIJS  € 17,99, na 13 augustus € 20,99

ISBN  978 94 005 0961 0

NUR  305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  The Nowhere Child

CAP E-BOOK  € 12,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7688 5

CAP AUDIOBOEK  € 16,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7233 9

‘White is een geboren verhalenverteller en In het niets is even 
spannend en aangrijpend als indrukwekkend.’ THE SATURDAY PAPER

‘Een labyrint van plotwendingen waarin moeiteloos wordt 
geschakeld tussen heden en verleden. Een adembenemend verhaal 
en een pracht van een debuut.’ BOOKS+PUBLISHING 

Christian White
In het niets

Toen. De kleine Sammy Went verdween uit haar huis in Manson, Kentucky – een 

gebeurtenis die haar familie kapotmaakte en de zwaar religieuze gemeenschap van 

het stadje uit elkaar dreef.

Nu. Kim Leamy, een Australische fotografe, wordt benaderd door een vreemdeling. 

Hij zet haar wereld op zijn kop wanneer hij beweert dat zij de gekidnapte Sammy is, 

en dat haar leven zoals ze dat kent is gebaseerd op leugens.

Op zoek naar antwoorden reist Kim naar het afgelegen stadje waar Sammy geboren 

werd. Maar hoe dieper ze in haar familiegeschiedenis graaft, hoe meer geheimen 

ze ontdekt. Ze komt langzaam dichter bij de ontknoping van het trauma uit haar 

donkere, vroegste jeugd.

‘White verlegt de grens voor de psychologische suspense.’ 
JEFFERY DEAVER

• Advertenties in diverse dagbladen

• Socialmediacampagne #inhetniets

• Samenwerking met Hebban

• Nieuwsbrief naar 40.000 thrillerfans

• Crosspromotie

• Lezersacties i.s.m. diverse media

• Opvallend POS-materiaal: 
 banieren en counterdisplays

• Ketenpromotie: tailormade 

• Online materialen op maat voor 
 uw website en socials

• Lees dit boek-app

Christian White is een Australische 

scenarioschrijver. 

In het niets is zijn thrillerdebuut. 

Een vroege versie van het manuscript 

won in 2017 de Victorian Premier ‘s 

Literary Award for an Unpublished 

Manuscript, een prijs die eerder 

gewonnen werd door Jane Harpers 

De droogte en door Het Rosie project.
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‘Dit is alles wat een 
goede thriller moet zijn: 
strak, rauw, emotioneel, 
intrigerend. 
Christian White – 
we buigen voor je.’ 
BETTER READING

Uitgebreide marketing- en 
publiciteitscampagne

Voor de liefhebbers van Jane Harper

De nieuwe 
thrillersensatie 

uit Australië 

Banieren

Advertenties in de (dag)bladen

Online bannercampagne

Counterdisplays
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‘Een van de scherpzinnigste thrillerschrijvers ter wereld.’
 THE TIMES 

‘Wat een woordensmid is die man!’ NU.NL

‘Een scherp schot in de roos.’ NRC HANDELSBLAD

Niemand had om de zaak gevraagd, noch Griessel, noch Cupido. Het lichaam van 

Johnson Johnson was naast het spoor gevonden, net buiten Drie Susters. En de Valken 

mogen de rotzooi van de SAPS weer opruimen, zoals gewoonlijk.

Twee verdachte passagiers aan boord van de meest luxueuze trein ter wereld, waar de 

man kennelijk vanaf gesprongen is, lijken in rook opgegaan.

In Bordeaux geniet Daniel Darret van een rustig bestaan, nadat hij zijn gewelddadige 

verleden achter zich heeft gelaten. Maar dan doet een oude kameraad een beroep 

op hem om zijn vaderland te dienen. Zijn prooi: de corrupte president. Lukt het de 

Valken de aanslag te dwarsbomen? En kan Daniel ontkomen aan de meedogenloze 

Russen die het op zijn leven gemunt hebben?

Deon Meyer is de internationale best-

sellerauteur van elf misdaadromans 

met Zuid-Afrika als decor. Zijn boeken 

hebben veel internationale prijzen 

ontvangen, zijn in 25 talen vertaald en 

krijgen steevast juichende recensies. 

Onder vakgenoten en bij zijn lezers 

geldt hij als een van de reuzen in het 

genre. In 2017 was Deon Meyer de 

auteur van het geschenkboek voor 

de Spannende Boeken Weken met 

De vrouw in de blauwe mantel.

Advertenties in o.a. 
de Volkskrant, Vrij Nederland

A1- en A2-posters

Backcard: 
‘Bennie Griessel is terug!’

Boekenleggers

Plafondbanieren

Uitgebreide online campagne

VERSCHIJNT  12 februari 2019

UITVOERING  paperback

FORMAAT  15 x 22,5 cm 

OMVANG  ca. 408 pagina’s 

PRIJS  € 21,99 

ISBN  978 94 005 0839 2

NUR  305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  Prooi

CAP E-BOOK  € 14,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7602 1

CAP AUDIOBOEK  € 16,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7208 7

Deon Meyer
Prooi

De langverwachte nieuwe Bennie Griessel-thriller

 

Al meer dan 200.000 boeken verkocht van Deon Meyer
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MARKETING

OVER DE AUTEUR

Sinds het Spannende Boeken Weken-geschenk 
De vrouw in de blauwe mantel kan niemand in 
Nederland meer om Deon Meyer heen
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Jane Harper
Verlaten 

In de eenzame outback van Australië staan twee broers bij de omheining die hun 

boerderijen van elkaar scheidt. Ze zijn elkaars dichtstbijzijnde buren, hun huizen 

liggen drie uur rijden van elkaar.

De derde broer ligt dood aan hun voeten.

Cameron maakte zich ergens zorgen over. Besloot hij om zelf zijn dood tegemoet 

te lopen? Als hij dat niet heeft gedaan, blijven er in deze afgelegen omgeving maar 

weinig verdachten over.

Eenmaal thuis bij de achtergebleven familie wordt het wankele evenwicht op de 

boerderij verstoord. Niet alleen verdriet, maar ook verdenkingen spelen hoog op…

Jane Harper verhuisde als kind van 

Engeland naar Australië.  

De droogte, haar thrillerdebuut, werd 

aan 22 landen verkocht en de fi lmrech-

ten zijn gekocht door Pacifi c Standard 

(de makers van o.a. Gone Girl). Haar 

debuut werd na verschijnen in Australië 

nummer 1 in de bestsellerlijsten en won 

dat jaar alle belangrijke prijzen.

A1- en A2-posters

Advertenties in o.a. 
AD Magazine en ZIN

Boektrailer

Crosspromotie

Online campagne

Ketenpromotie

Uitgebreide pr-campagne

Toen zijn verstand hem in de steek begon te laten was hij zijn 
kleren gaan uittrekken. Zijn huid was gebarsten. Wat er ook door 
Camerons hoofd ging toen hij nog leefde, hij zag er, nu hij dood 

was, allesbehalve vredig uit.

VERSCHIJNT  9 april 2019

UITVOERING  paperback met fl appen

FORMAAT  14 x 21,5 cm 

OMVANG  ca. 416 pagina’s 

PRIJS  € 17,99, na 8 juli € 20,99

ISBN  978 94 005 1082 1

NUR  305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  The Lost Man

CAP E-BOOK  € 12,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7777 6

CAP AUDIOBOEK  € 16,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7259 9

Favoriet van vele boekverkopers, bejubeld door de pers:

‘Wat een geweldig debuut!’

JAN AGTERHOF, BOEKHANDEL JASPERS – BADHOEVEDORP

‘Zinderende spanning in de Australische outback. Je blijft doorlezen…’

DESIRÉE VERBEET, BOEKHANDEL DOMINICANEN – MAASTRICHT

‘Zet je kachel op standje tropisch, pak wat te drinken en lees deze 

zinderende topthriller in één ruk uit!’

DIRK JAN VEERMAN, BOEKHANDEL SCHELTEMA – AMSTERDAM

‘Ik heb net in mijn pauze Wildernis uitgelezen! Geweldig! 

Totaal anders dan De droogte, maar net zo goed.’ 

AMBER MARTENS, BOEKHANDEL THOMAS – BERGEN

★★★★ ‘Een bijzonder knappe thriller. Spannend tot op het einde, 

no nonsense, met uitdagende en geloofwaardige personages, en 

zwierig geschreven.’ KNACK

‘Een puik avontuur, vol verborgen agenda’s, waar het vertelplezier 

van afstraalt.’ VN DETECTIVE & THRILLERGIDS
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Mechtild Borrmann
Over de grens

Een aangrijpende roman van een verloren Duitse jeugd 
Gebaseerd op een duister hoofdstuk uit de Duitse naoorlogse 

geschiedenis: kindertehuizen in de jaren vijftig

Advertenties

Onlinecampagne

Voorpublicatieboekjes

A2-posters

Crosspromotie

Mechtild Borrmann (Keulen, 1960) 

begon pas na een carrière als dans- en 

theaterpedagoog, gestalttherapeut en 

personeelsmanager met het schrijven 

van romans. 

Ze ontving voor haar eerdere werk in 

Duitsland al de gerenommeerde 

Friedrich-Glauser-Preis en de 

Deutscher Krimi Preis. In Frankrijk 

ontving ze de Grand prix des lectrices 

van ELLE Magazine.

VERSCHIJNT  5 maart 2019

UITVOERING  paperback met fl appen

FORMAAT  14 x 21,5 cm 

OMVANG  ca. 288 pagina’s 

PRIJS  € 17,99 

ISBN  978 94 005 1083 8

NUR  302, vertaalde roman

OORSPRONKELIJKE TITEL  Grenzgänger

CAP E-BOOK  € 9,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7778 3

CAP AUDIOBOEK  € 14,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7262 9

De Schönings wonen in een dorp aan de Duits-Belgische grens. Zoals veel gezinnen 

daar proberen ook zij in de zware jaren na de oorlog wat extra’s te verdienen met het 

smokkelen van koffi e. De zeventienjarige Henni is hier vanaf het begin bij betrokken 

en kent de route over het verraderlijke moerasgebied op haar duimpje. Zij kan de 

smokkelaars, voornamelijk kinderen, veilig in het donker door het gebied loodsen. 

Maar vanaf 1950 gaat de georganiseerde misdaad zich met de smokkel bemoeien en 

schrikt de douane er niet voor terug op hen te schieten. En op een nacht gebeurt het 

ondenkbare: Henni’s zusje wordt neergeschoten. Henni wordt in een tuchtschool 

vastgezet. Vanwege de koffi esmokkel. Maar dat is slechts een deel van de waarheid. 

Haar jongere broertjes, die Henni sinds de dood van hun moeder onder haar hoede 

had, belanden in een katholiek kindertehuis. Waar een van hen, de kleine Matthias, 

aan longontsteking sterft. Ook dat is slechts een deel van de waarheid…

Voor liefhebbers van De voorlezer en Het Duitse meisje

‘Een echte pageturner! Een boek voor een groot lezerspubliek, 

ik zal het dan ook vaak aanraden!’  

RIA VAN HALEM, BOEKHANDEL VERKAAIK – GOUDA

‘Prachtig, heftig oorlogsdrama!’  

ISABELLE VAN REMORTEL, BOEKHANDEL REMORTEL – SLUIS

‘Ademloos gelezen, wat een waanzinnige familiegeschiedenis, 

een rollercoaster van ontdekkingen voordat het hoofdpersonage 

achter alle geheimen komt.’  

PETRA, BOEKHANDEL RAADGEEP EN BERREVOETS – DOETINCHEM

12.000 EXEMPLAREN VERKOCHT

NU IN VOORDEELEDITIE

VERSCHIJNT  19 februari 2019

UITVOERING  paperback

FORMAAT  14 x 21,5 cm 

OMVANG  ca. 288 pagina’s 

PRIJS  € 10,99 

ISBN  978 94 005 1079 1

NUR  302, vertaalde roman

OORSPRONKELIJKE TITEL  Trümmerkind

CAP E-BOOK  € 7,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7627 4

CAP AUDIOBOEK  € 9,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7171 4
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€10,99
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Römer & Hock
Oog om oog 

Al meer dan twintig jaar kennen ze elkaar, de vriendengroep rond jeugdvrienden 

Sander en Lucas. Vier stellen die lief en leed, zon- en feestdagen met elkaar deelden. 

En van oudsher minimaal één week per jaar met hun gezinnen naar Schier-

monnikoog gingen – de ouders in het grote huis, de kinderen in tentjes in de tuin. 

Toen de kinderen eenmaal het huis uit waren werd de vriendschap minder vanzelf-

sprekend. Ze zagen elkaar nog wel, maar de banden werden minder hecht.

Uit nostalgie besluiten de acht nog eenmaal terug te keren naar de goede oude tijd. 

Maar het is niet meer hetzelfde. De onderlinge verhoudingen zijn veranderd, er is 

veel gebeurd. En wat een vrolijke reünie op Schiermonnikoog had moeten zijn, loopt 

uit op een drama. Want het verraad dat een kwarteeuw geleden plaatsvond, vindt 

eindelijk zijn uitweg…

Vriendschap. Verraad. Wraak.
★★★★ ‘Een vlotte eigentijdse thriller van een nieuw schrijversduo, 

waarvan er hopelijk nog meer boeken zullen volgen.’ 

VROUWENTHRILLERS.NL
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Annet Hock en Peter Römer zijn al 

meer dan dertig jaar getrouwd en 

hebben samen vier kinderen groot-

gebracht. Annet werkt sinds 1998 als 

zelfstandig trainer/coach in haar eigen 

bedrijf. Peter is acteur, regisseur en 

schrijver op het gebied van radio, 

televisie en het toneel. Hij is bekend 

van o.a. de Baantjer-boeken.

Grote online content-
campagne

Bijzondere POS-materialen

Facebook-campagne

Aandacht in o.a. ZIN, Vriendin

Ketenpromotie

Volop pr-aandacht

EERDER VERSCHENEN

VERSCHIJNT  22 januari 2019

UITVOERING  paperback met fl appen

FORMAAT  14 x 21,5 cm 

OMVANG  ca. 320 pagina’s 

PRIJS  € 17,99, na 21 april € 20,99

ISBN  978 94 005 1000 5

NUR  305, literaire thriller

CAP E-BOOK  € 12,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7715 8

CAP AUDIOBOEK  € 16,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7223 0

OVER DE AUTEURS

MARKETING

Verfi lmingsrechten verkocht 
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Frederick Forsyth
De Vos

Wat als het gevaarlijkste wapen ter wereld een tiener blijkt te zijn?

Het voormalige hoofd van de Britse geheime dienst Adrian Weston wordt midden 

in de nacht wakker gebeld door de premier. Haar bericht is schokkend: de strengst 

beveiligde fi rewalls ter wereld, van het Pentagon, de NSA en de CIA, zijn tegelijkertijd 

gehackt door een hacker met de bijnaam ‘de Vos’. Nog schokkender is dat de Vos 

een zeventienjarige Britse scholier blijkt, zonder kwaad in de zin. De jongen beschikt 

gewoon over een geniale geest.

De Amerikaanse veiligheidsdiensten willen dat de Vos wordt uitgeleverd, maar 

Adrian heeft andere plannen. In een race tegen de klok moet hij voorkomen dat de 

jongen in vijandelijke handen valt. Want dan zijn de gevolgen ondenkbaar…

Eindelijk een nieuw boek van de grootmeester 
van de faction-thriller

Pr-campagne

Plafondhanger & posters

Crosspromotie in Baldacci & 
Hurwitz

Online campagne

Trailer

De legendarische Britse oud-spion, 

journalist en politiek commentator 

Frederick Forsyth (Ashford, 1938) 

debuteerde in 1971 als misdaadauteur 

met het fameuze De dag van de Jakhals. 

Zijn thrillers worden bevolkt door spion-

nen, diplomaten, oorlogsmisdadigers, 

militairen, terroristen en politici die zich 

als stukken op het schaakbord van de 

internationale politiek voortbewegen 

tegen de achtergrond van bestaande 

confl icten en (burger)oorlogen.

Van Forsyths boeken werden wereldwijd 
75 miljoen exemplaren verkocht

VERSCHIJNT  12 maart 2019

UITVOERING  paperback

FORMAAT  14 x 21,5 cm 

OMVANG  ca. 336 pagina’s 

PRIJS  € 20,99 

ISBN  978 94 005 1029 6

NUR  332, thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  The Fox

CAP E-BOOK  € 14,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7739 4

CAP AUDIOBOEK  € 16,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7209 4

VERSCHIJNT  12 maart 2019

UITVOERING  paperback

FORMAAT  12,5 x 20 cm 

OMVANG  ca. 464 pagina’s 

PRIJS  € 5,99 

ISBN  978 94 005 1108 8

NUR  332, thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  The Day of the Jackal

CAP E-BOOK  € 4,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 6573 5

CAP AUDIOBOEK  € 9,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7263 6

BESTEL OOK DE PROMOPOCKET

BESTE THRILLER ALLER TIJDEN HEBBAN CRIMEZONE

OVER DE AUTEUR

MARKETING

BESTEL OOK DE PROMOPOCKET

€5,99
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‘Een prachtig geschreven, invoelend verhaal over drie 

verloren zielen die bij elkaar de troost vinden die ze zoeken. 

Ik heb genoten van deze ontwapenende roman vol inzicht 

in de mens, in verdriet en in de liefde. Lees dit en laat het 

je ziel raken, zoals het ook mijn ziel geraakt heeft.’ 

GARTH STEIN, The Art of Racing in the Rain

Robert Hillman
De boekwinkel voor

gebroken harten 
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‘Hoewel deze roman een groot verdriet beschrijft zit het tegelijkertijd vol liefde 
en hoop. Het boek vertelt over de menselijke kracht om ergens weer bovenop te komen. 

Een gevoelig, zeer aangrijpend verhaal dat op weg is een klassieker te worden.’ 
BOOKS+PUBLISHING

‘De manier waarop Hillman een beeld schetst van het plattelandsleven is schitterend. 
Maar dit is vooral een roman over het belang van vrijheid en de kracht van liefde.’ 

SATURDAY PAPER

Robert Hillman
De boekwinkel voor

gebroken harten 

Tom Hope verwacht geen wonderen. Hij doet wat hij kan op zijn boerderij – melkt 

de koeien, oogst de appels, zorgt voor de schapen. Maar sinds zijn vrouw Trudy 

hem, samen met hun kleine Peter, verliet om zich bij een religieuze gemeenschap aan 

te sluiten, is Tom eenzaam. 

Dan komt Hannah Babel in beeld. Boekverkoopster en een wervelwind van een 

vrouw: de tweede Jood – en meest kleurrijke persoon – die Tom ooit heeft ontmoet. 

En hij durft te geloven dat ze elkaar gelukkig zouden kunnen maken. Maar het is 

1968: vierentwintig jaar nadat Hannah met haar zoontje in Auschwitz arriveerde. 

Tom Hope gaat de strijd aan met een verdriet dat hij zich nauwelijks kan voorstellen…

Robert Hillman won in 2004 met zijn 

memoires The Boy in the Green Suit 

de National Biography Award. 

De boekwinkel voor gebroken harten 

is zijn eerste roman die in het 

Nederlands verschijnt. Hij woont in 

Melbourne, Australië.

POS-materiaal: boekenleggers, 
banieren, counterdisplays

Advertenties in o.a. ZIN en 
Vriendin

Vooruitleesactie

Trailer

Online campagne

Deels liefdesverhaal, deels historische roman. 
De boekwinkel voor gebroken harten laat niemand onberoerd!

VERSCHIJNT  2 april 2019

UITVOERING  paperback met fl appen

FORMAAT  14 x 21,5 cm 

OMVANG  ca. 320 pagina’s 

PRIJS  € 17,99, na 1 juli € 20,99 

ISBN  978 94 005 1081 4

NUR  302, vertaalde roman

OORSPRONKELIJKE TITEL  The Bookshop of 

the Broken Hearted

CAP E-BOOK  € 9,99

ISBN E-BOOK   978 90 449 7776 9

CAP AUDIOBOEK  € 14,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7260 5

MARKETING

Voor de liefhebbers van
Het Rosie project 
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VERSCHIJNT  12 februari 2019

UITVOERING  paperback

FORMAAT  14 x 21,5 cm 

OMVANG  ca. 352 pagina’s 

PRIJS  € 15,99 

ISBN  978 94 005 1077 7

NUR  332, thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  The Date

CAP E-BOOK  € 9,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7770 7

CAP AUDIOBOEK  € 12,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7238 4

BESTEL OOK DE PROMOPOCKET ‘Een zeer sterk debuut. Een goede thriller met 
prettig taalgebruik en een sterke plot; doet 
zijn genre eer aan. Een absolute aanrader!’ 

NBD BIBLION over Het zusje

Haar zaterdagavond begon normaal. Nadat haar huwelijk onlangs gestrand was, 

hadden haar vrienden haar ervan overtuigd dat het tijd was dat ze weer eens zou 

gaan daten. Ze is er klaar voor, ze is zenuwachtig maar ook opgetogen. Haar nieuwe 

leven staat op het punt te beginnen.

Maar op zondagochtend is alles anders. Ze wordt wakker en weet meteen dat er iets 

niet klopt. Ze is thuis, ze is alleen, ze is gewond en heeft geen enkele herinnering aan 

de voorgaande avond en nacht.

Dan kijkt ze in de spiegel. En de vrouw die haar aankijkt, heeft ze nog nooit eerder 

gezien...

Een beklemmende psychologische thriller die je tot in de 
kleine uurtjes wakker zal houden

Enkele jaren geleden raakte Louise 

Jensen gewond bij een ongeluk. 

Als afl eiding tegen de pijn en haar 

beperkte bewegingsvrijheid begon 

ze met schrijven. Echter, het schrijven 

bleek meer dan een liefhebberij. 

Van haar thrillers werden in het 

Verenigd Koninkrijk inmiddels meer 

dan 1 miljoen exemplaren verkocht. 

Jensen woont in Northamptonshire 

met haar echtgenoot, zonen, hond en 

kat en geeft mindfulnesstrainingen.

Leesexemplaren

Lezersactie i.s.m. 
diverse media

Online campagne

Auteur is beschikbaar 
voor interviews

Louise Jensen
De date

Eén avond kan je leven verwoesten…

MARKETING

VERSCHIJNT  12 februari 2019

UITVOERING  paperback

FORMAAT  12,5 x 20 cm 

OMVANG  ca. 352 pagina’s 

PRIJS  € 5,99 

ISBN  978 94 005 1027 2

NUR  332, thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  The Sister

CAP E-BOOK  € 4,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7611 3

CAP AUDIOBOEK  € 9,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7129 5

€15,99

€5,99

Voor de liefhebbers van B.A. Paris 
en Het meisje in het ijs



2120

Belinda Bauer
De ziener 

Ze was hem maar heel even uit het oog verloren.

Gisteren waren ze nog een doodgewone familie: Anna en James, en hun kleine 

jongen Daniel. Maar in een moment van onoplettendheid veranderde alles. Een 

voordeur die niet goed dicht was… en Daniel was weg. Nu zijn Anna en James twee 

vreemden die elkaar niet meer recht in de ogen kunnen kijken. Wantrouwen en stille 

verwijten vullen de leegte die hun zoon heeft achtergelaten.

Maar Anna zet alles op alles om Daniel terug te vinden – een vierjarige verdwijnt 

niet zomaar in het niets. Haar wanhopige zoektocht leidt haar naar de rand van de 

afgrond. En eroverheen...

Belinda Bauer (1962) wordt gezien als 

misschien wel de beste Britse thriller-

auteur van dit moment. Ze groeide 

op in Engeland en Zuid-Afrika, en 

studeerde journalistiek. Voordat ze 

zich fulltime op het schrijven stortte, 

werkte ze zeven jaar als verslaggeefster. 

Bauer heeft acht literaire thrillers op 

haar naam staan en is de winnares van 

de CWA Gold Dagger, de Theakstons Old 

Peculiar Crime Novel of the Year Award 

en de CWA Dagger in the Library (voor 

haar gehele oeuvre). 

POS-materiaal: posters, 
counterdisplay

Crosspromotie

Targeted Facebook-
advertising

Genomineerd voor de CWA Gold Dagger

VERSCHIJNT  7 mei 2019

UITVOERING  paperback met fl appen

FORMAAT  14 x 21,5 cm 

OMVANG  ca. 352 pagina’s 

PRIJS  € 20,99

ISBN  978 94 005 1074 6

NUR  305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  The Shut Eye

CAP E-BOOK  € 12,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7767 7

CAP AUDIOBOEK  € 16,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7235 3

‘Dit boek overstijgt de grenzen van zijn eigen genre en laat 

je achter met een gevoel dat nog lang blijft hangen.’ 

JURYRAPPORT THE MAN BOOKER PRIZE OVER Blinde drift

MARKETING

Zelfde 
hoofdpersonage 

als in De ziener
CWA Gold Dagger

Longlist 
Man Booker Prize 

2018

‘Verbijsterend.’  RED MAGAZINE

‘Verontrustend.’  SUNDAY TIMES

‘Opzienbarend.’  INDEPENDENT

‘Opwindend.’  DAILY EXPRESS
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David Baldacci

Het vijfde deel in de succesvolle Amos ‘de Geheugenman’ 
Decker-reeks

Ketenpromotie

Advertenties in magazines

Targeted Facebook-campagne

Crosspromotie

Dedicated nieuwsbrief naar 
Baldacci-fans

Mooi vormgegeven POS-materiaal 
als posters en back cards

David Baldacci’s werk is in 45 talen 

vertaald en wereldwijd zijn er meer 

dan 130 miljoen exemplaren van zijn 

boeken verkocht. Zijn debuut Absolute 

Power werd verfi lmd door en met Clint 

Eastwood. Hij heeft meer dan dertig 

thrillers, romans, jeugd- en kinder-

boeken geschreven. Samen met zijn 

vrouw Michelle strijdt Baldacci middels 

zijn Wish You Well Foundation al sinds 

jaar en dag tegen analfabetisme.

VERSCHIJNT  14 mei 2019

UITVOERING  paperback met fl appen

FORMAAT  15 x 22,5 cm 

OMVANG  ca. 400 pagina’s 

PRIJS  € 21,99 

ISBN  978 94 005 1002 9

NUR  332, thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  Nog niet bekend

CAP E-BOOK  € 14,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7718 9

CAP AUDIOBOEK  € 16,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7232 2

Tijdens een bezoek aan zijn vroegere woonplaats Burlington in de staat Ohio, wordt 

Amos Decker benaderd door een man die hij in eerste instantie niet herkent. Maar 

wanneer de man zich aan hem voorstelt, gaan alle alarmbellen af.

Meryl Hawkins was de eerste persoon die Decker ooit arresteerde voor moord, in 

een ver verleden toen Decker als jonge straatagent aan het begin van zijn carrière 

stond. Nu, twintig jaar later, houdt Hawkins nog steeds vol dat de moord waarvoor 

hij is gestraft, nooit door hem is gepleegd.

Zou Decker destijds dan toch een fout hebben gemaakt? Wanneer hij zich weer 

verdiept in de zaak, ontdekt hij een verbijsterend verband met een nieuwe misdaad

die hij mogelijk kan voorkomen. Maar dat zal alleen lukken wanneer hij alle 

puzzelstukjes op tijd in elkaar weet te schuiven…

‘Een van de opvallendste 
literaire detectives.’ 

THE WASHINGTON POST

Van David Baldacci zijn meer dan 2 miljoen boeken verkocht in Nederland en Vlaanderen

MARKETING

Eerder verschenen in de Amos Decker-reeks

OVER DE AUTEUR
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De meest aaibare feelgoodroman van dit voorjaar!

Advertenties in o.a. 
Vriendin en TV-gidsen

Samenwerking met 
diverse kattencafés

Hebban Feelgood Leesclub

Crosspromotie

Counterdisplays

Melissa Daley woont in Hertfordshire

met haar twee katten, twee kinderen 

en man. Melissa liet zich voor de setting 

van Molly en het kattencafé inspireren

door het stadje  Stow-on-the-Wold in 

de Cotswolds.

VERSCHIJNT  12 februari 2019

UITVOERING  paperback

FORMAAT  14 x 21,5 cm 

OMVANG  ca. 302 pagina’s 

PRIJS  € 15,99 

ISBN  978 94 005 1100 2

NUR  302, vertaalde roman

OORSPRONKELIJKE TITEL  Molly and the Cat Cafe

CAP E-BOOK  € 9,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7782 0

CAP AUDIOBOEK  € 12,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7261 2

Wanneer de jonge cyperse poes Molly haar baasje verliest, wordt ze herplaatst in een 

huis met drie katten-hatende honden. Ze besluit het heft in eigen poot te nemen en 

een nieuw thuis te vinden. Maar als ze na een lange tocht door de hobbelige straten 

van Stourton loopt, lijkt een nieuw huis verder weg dan ooit…

Tot op een dag café-eigenaresse Debbie haar vindt. Net als Molly is ook Debbie 

zoekende. Pas gescheiden en met een dochter om voor te zorgen, doet ze alles wat 

ze kan om haar kwakkelende café draaiende te houden. Maar niet alleen fi nancieel 

is het lastig, Debbie wordt ook tegengewerkt uit onverwachte hoek. Is de oplossing 

misschien voor de hand liggender dan ze denkt? Zal het Debbie en Molly lukken om 

het tij te keren en het eerste kattencafé van de Cotswolds te openen?

Voor fans van Bob de straatkat en Dewey, de bibliotheekkat

‘Als je hebt genoten van Bob de straatkat dan zul je ook 

hiervan smullen. Hartverwarmender dan dit verhaal over 

een thuisloze kat en een café in de problemen wordt het niet.’

CONSCIOUSCAT.NET

‘Een lief verhaal met een geweldige hoofdpersoon, heerlijke 

setting én romantiek. Ik had zin in een echte feelgoodroman 

en ik werd met dit boek op mijn wenken bediend.’ 

BRISTOL LIBRARY BOOKBLOG

De meest aaibare feelgoodroman van dit voorjaar!

Melissa Daley
Molly en het kattencafé

OVER DE AUTEUR

MARKETING

€15,99
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Gregg Hurwitz
De president

Het Orphan-project was in een ver verleden opgezet om de beste geheim agenten op 

te leiden die de Verenigde Staten ooit hebben gehad. Nu is echter op het allerhoogste 

niveau besloten om alle Orphans uit de weg te ruimen. Maar Evan Smoak – Orphan 

X – besluit terug te slaan. Zijn doelwit is niemand minder dan de man die destijds  

aan de wieg stond van het programma en die nu de best beveiligde persoon ter 

wereld is: de president van de Verenigde Staten.

Maar president Bennett weet dat Evan het op hem heeft voorzien en zet de tegen-

aanval in. Hij activeert de enige fi guur die de kwaliteiten en ervaring heeft om Evan 

op te sporen en voorgoed uit te schakelen: de eerste rekruut van het programma, 

Orphan A.

Orphan X is terug

Online campagne

Crosspromotie in de nieuwe
Baldacci en Forsyth

A2-poster met backlist

Trailer

Ketenondersteuning

Gregg Hurwitz is de bestsellerauteur 

van zeventien thrillers. Zijn boeken 

werden genomineerd voor onder andere 

de CWA Ian Fleming Steel Dagger en 

verschijnen in 22 talen. Naast zijn

 thrillers schrijft Hurwitz scenario’s 

en graphic novels (waaronder Batman).

VERSCHIJNT  5 maart 2019

UITVOERING  paperback met fl appen

FORMAAT  14 x 21,5 cm 

OMVANG  ca. 512 pagina’s 

PRIJS  € 20,99 

ISBN  978 94 005 1069 2

NUR  332, thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  Out of the Dark

CAP E-BOOK  € 12,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7765 3

CAP AUDIOBOEK  € 16,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7231 5

EERDER VERSCHENEN

©
 G
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R

Y
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E
R

Het vierde deel in een van de beste actiethrillerreeksen 
van dit moment

‘Een indrukwekkende hard-boiled thriller. Hurwitz excelleert in de 

vaart en precisie van zijn actiescénes, in het gevecht van Evan met 

zoiets gevaarlijks als affectie, en in onderkoeld geestige dialogen.’ 

VRIJ NEDERLAND DETECTIVE & THRILLERGIDS

MARKETING



Suzanne Vermeer
Het strandhuis 

Patricia, Claire en Gemma waren vroeger vriendinnen, maar het contact is door 

de jaren heen verwaterd. Patricia woont tegenwoordig in Brussel, Claire in Berlijn 

en Gemma heeft als succesvol schrijfster Nederland achter zich gelaten om zich 

op Sardinië te vestigen. Los van elkaar krijgen ze te maken met een reeks vreemde 

gebeurtenissen.

De drie vrouwen denken te weten door wie ze gestalkt worden, een man die hen 

vroeger ook al had lastiggevallen. Maar hoe is het mogelijk dat hij op een en het-

zelfde moment op twee verschillende plekken is die bijna tweeduizend kilometer uit 

elkaar liggen? De vriendinnen van vroeger worden gedwongen weer contact met 

elkaar op te nemen en hun gezamenlijke geheim onder ogen te zien…

Suzanne Vermeerstand op de 
Libelle Zomerweek

Advertentiecampagne in lan-
delijke dagbladen en zomer-
nummers van damesbladen

Samenwerkingen met 
bekende damesbladen

Online advertising rondom 
Moederdag én in de vakantie-
periode

Facebook-advertising met 
trailer

Groot bereik op Facebook-
fanpage

Zomerse POS-materialen

Ketenpromotie

Drie vrouwen in drie verschillende landen – één stalker…

VERSCHIJNT  24 april 2019

UITVOERING  paperback

FORMAAT  14 x 21,5 cm 

OMVANG  ca. 312 pagina’s 

PRIJS  € 15,99

ISBN  978 94 005 1007 4

NUR  332, thriller

CAP E-BOOK  € 9,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7722 6

CAP AUDIOBOEK  € 14,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7198 1

De nieuwe zomerthriller van Suzanne Vermeer

2928

‘Altijd fi jn, een nieuw boek van Suzanne Vermeer!’ 

DE TELEGRAAF

‘Een heerlijke thriller voor aan het zwembad of in de hangmat.’ 

MARIE CLAIRE

Meer dan 2,5 miljoen verkocht

95.000

©
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A

MARKETING

120.000 80.000

€15,99
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VERSCHIJNT  21 mei 2019

UITVOERING  paperback

FORMAAT  12,5 x 21 cm 

OMVANG  ca. 320 pagina’s 

PRIJS  € 8,99 

ISBN  978 94 005 1072 2

NUR  332, thriller 

CAP E-BOOK  € 6,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7488 1

CAP AUDIOBOEK  € 9,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7042 7

‘Ideaal voor het strand.’ CHICKLIT.NL

Suzanne Vermeer

Bestsellers voor de zomermaanden

Super de luxe Hittegolf

VERSCHIJNT  5 maart 2019

UITVOERING  paperback

FORMAAT  14 x 21,5 cm 

OMVANG  ca. 320 pagina’s 

PRIJS  € 10,99 

ISBN  978 94 005 1071 5

NUR  332, thriller 

CAP E-BOOK  € 9,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7641 0

CAP AUDIOBOEK  € 11,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7167 7

Samen al meer dan 175.000 exemplaren verkocht

Marc Cameron
Tom Clancy In zijn macht

Een aanval op een olieboorinstallatie in Tsjaad wordt gevolgd door een terreur-

aanslag op een Amerikaans oorlogsschip. Terwijl president Jack Ryan zich voor-

bereidt op een topontmoeting met de Chinese president Zhao, siddert de wereld 

onder het geweld van een reeks terreuraanslagen die niets met elkaar te maken lijken 

te hebben. Maar wanneer op een afgelegen weg in Texas een auto aan de kant wordt 

gezet en een gestolen USB-stick wordt gevonden, blijkt er wel degelijk een verband te 

zijn. De internationale verhoudingen komen nog verder onder druk te staan wanneer 

een Amerikaans spionageschip uit koers raakt in de Zuid-Chinese Zee en in Chinese 

handen dreigt te vallen. Aan John Clark en het team van de Campus de taak om het 

brein achter de aanslagen te ontmaskeren, voordat het te laat is…

Een reeks terreuraanslagen doet de wereld sidderen…

‘De perfecte combinatie 

van harde actie en gedetail-

leerde beschrijvingen van 

de wapensystemen waar de

Tom Clancy-fans gek op zijn.’ 

PUBLISHERS WEEKLY

Marc Cameron is de auteur van de 

Jericho Quinn-bestsellerreeks. 

Hij is afkomstig uit Texas en heeft bijna 

dertig jaar bij de politie gediend, onder 

andere als US Marshal en SWAT-offi cer. 

Tom Clancy In zijn macht is zijn eerste 

boek in Tom Clancy’s Jack Ryan-reeks.

Tom Clancy wordt gezien als de bedenker 

van de technothriller. Ook schreef hij 

enkele non-fi ctieboeken over de 

Amerikaanse strijdkrachten. 

Tom Clancy overleed op 1 oktober 2013.

VERSCHIJNT  21 mei 2019

UITVOERING  paperback

FORMAAT  15 x 22,5 cm 

OMVANG  ca. 552 pagina’s 

PRIJS  € 22,99 

ISBN  978 94 005 1073 9

NUR  332, thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  Tom Clancy Power 

and Empire

CAP E-BOOK  € 14,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7766 0

OVER DE AUTEUR

Komt gegarandeerd in de Bestseller 60
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David Baldacci
Het motief 

‘Decker is een van de opvallendste literaire detectives.’ 

THE WASHINGTON POST

‘Als het gaat om actie, is Baldacci een van de besten.’ NU.NL

Het derde deel in de Amos Decker-reeks
Voor het eerst in voordeeleditie

VERSCHIJNT  24 april 2019

UITVOERING  paperback

FORMAAT  14 x 21,5 cm 

OMVANG  ca. 400 pagina’s 

PRIJS  € 12,99

ISBN  978 94 005 1070 8

NUR  332, thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  The Fix 

CAP E-BOOK  € 9,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7529 1

CAP AUDIOBOEK  € 11,99

ISBN AUDIOBOEK  978 90 461 7090 8

Meer dan 40.000 exemplaren verkocht
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