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‘dan zou dit allemaal niet gebeurd zijn…’

Uitgebreide
marketingcampagne

Een vlijmscherpe roman voor de liefhebbers van
Liane Moriarty’s Grote kleine leugens

• Speerpunttitel op

Chandler Baker woont met haar
echtgenoot en dochtertje in Austin,

De Beste Boeken Live 2019

• Vooruitexemplaren
• POS-materialen beschikbaar
• Advertenties in tijdschriften
• Online lezersacties
• Blogtournee
• Crosspromotie in de romans
van Liane Moriarty

• Ketenpromotie

Texas, waar ze werkt als bedrijfsjurist.
Fluisternetwerk is haar romandebuut.
Baker heeft ook enkele YA-thrillers

Chandler Baker
Fluisternetwerk

geschreven, waarvan al meer dan
1 miljoen exemplaren zijn verkocht.

VLIJMSCHERPE
ROMAN
VOOR DE LIEFHEBBERS
VAN LIANE MORIARTY

Deze bijzonder actuele
roman – uitdagend,
verontrustend, en (durf ik
het te zeggen?) verrassend
grappig – is ruw als een
keukenmes, en twee keer
zo scherp. Ik heb hem met
spanning gelezen. Ik heb
hem met plezier gelezen. Ik
ga hem zeker nóg een keer
lezen.’ A.J. FINN, AUTEUR

introductieprijs

€ 17,99
na 3 december

€ 20,99

VAN DE VROUW IN HET RAAM

VERSCHIJNT

3 september 2019

Sloane, Ardie, Grace en Rosalita werken al jaren bij Truviv, Inc. Het plotselinge

UITVOERING

paperback met flappen

overlijden van de directeur betekent dat hun baas, Ames, waarschijnlijk de leiding

FORMAAT

14 x 21,5 cm

over het hele bedrijf zal overnemen. Ames wordt al jaren omringd door geruchten

OMVANG

ca. 320 pagina’s

over hoe hij vrouwen behandelt. Deze geruchten zijn altijd genegeerd, onder de tafel

PRIJS

€ 17,99, na 3 december € 20,99

geveegd door degenen hogerop.

ISBN

978 94 005 1121 7

Deze keer, als de vrouwen ontdekken dat Ames zich ongepast gedraagt, zullen ze het

NUR

302, vertaalde roman

niet zomaar laten gaan. Deze keer is het genoeg geweest.

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Whisper Network

Het besluit van Sloane en haar collega’s ontketent een catastrofe in het kantoor.

€ 9,99

Leugens zullen worden ontmaskerd. Geheimen zullen worden onthuld. En niet

978 90 449 7811 7

iedereen zal het overleven.

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 14,99
978 90 461 7270 4

‘Herkenbaar voor iedere vrouw die ploetert met werk, moederschap,
of simpelweg bestaan.’ Julie Cohen, auteur van Samen
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Het slot van het briljante Wisting Kwartet

© DAG NORDSVEEN

Jørn Lier Horst
Dwaalspoor

Jørn Lier Horst (1970) heeft zich met
zijn veelbekroonde misdaadserie over
inspecteur William Wisting gevoegd
bij de elite van de Scandinavische

‘Scandinavisch vakwerk!’
HET PAROOL

★★★★ ‘Verrassende plotwendingen, evenwichtig opgebouwd
en bevat alle elementen die een thriller nodig heeft
om te kunnen overtuigen.’
ALGEMEEN DAGBLAD

thrillerschrijvers. Voordat hij zich fulltime aan het schrijven wijdde, werkte
hij als hoofd van de recherche in het
Noorse district Vestfold.
De televisieserie Wisting, van de
makers van Wallander en de Milleniumfilms, wordt in 2019 verwacht.

MARKETING

Grote campagne
via online kanalen
‘Scandinavische thrillers’
Facebookcampagne
Crosspromotie
Boekenleggers

Alleenstaande moeder Soﬁe Lund is klaar voor een nieuwe start als ze in het huis

VERSCHIJNT

9 juli 2019

trekt dat haar grootvader haar naliet. In de kelder vindt ze een kluis die aan de

UITVOERING

paperback

vloer vastgeschroefd zit. De inhoud ervan lijkt de geruchten dat haar grootvader

FORMAAT

14 x 21,5 cm

een smokkelaar was te bevestigen. Maar in de kluis bevindt zich ook iets duisters:

OMVANG

ca. 416 pagina’s

een pistool.

PRIJS

€ 20,99

Soﬁes vriendin, Line Wisting, overtuigt haar ervan dat ze het pistool moet afgeven

ISBN

978 94 005 0949 8

bij de politie.

NUR

305, literaire thriller

De vondst van het pistool geeft een nieuwe aanwijzing in een lopend moordonder-

OORSPRONKELIJKE TITEL

zoek dat geleid wordt door William Wisting. Maar ook zaait het twijfel over een

CAP E-BOOK

andere zaak. Wisting besluit zijn onderbuikgevoel te volgen en beide zaken nader

ISBN E-BOOK

te bekijken.

CAP AUDIOBOEK

Blindgang

€ 12,99
978 90 449 7679 3

ISBN AUDIOBOEK

€ 16,99
978 90 461 7159 2

Nu in voordeeleditie
VERSCHIJNT

reeds verschenen

UITVOERING

paperback

FORMAAT

12,5 x 20 cm

OMVANG

ca. 384 pagina’s

PRIJS

€ 12,99

ISBN

978 94 005 1160 6

NUR

305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 9,99
978 90 449 7445 4

CAP AUDIOBOEK

Horst laat zich inspireren door zijn persoonlijke ervaringen
als hoofd van de recherche
4

Vinterstengt

ISBN AUDIOBOEK

€ 11,99
978 90 461 7066 3

€ 20,99

ISBN 978

94 005 0663 3

€ 20,99

ISBN 978

94 005 0948 1

5

Minnie Darke
In de sterren

‘Stralend, briljant en vol vreugde.’
JOSIE SILVER, AUTEUR VAN EEN DAG IN DECEMBER

OVER DE AUTEUR

Voor iedereen die Love Actually fijn vindt
(en dat is gewoon iedereen op aarde, geef het toe)

Minnie Darke is het pseudoniem van
Danielle Wood, een Australische auteur
die al diverse fictie-, non-fictie- en
jeugdtitels op haar naam heeft staan,
waarvoor ze o.a. de Vogel Literary
Award, de Dobbie Literary Award for
Women’s Fiction en twee Sydney
Morning Herald Young Novelist of the
Year Awards ontving.

Het was maar
een horoscoop in
een tijdschrift...
Het kon toch

MARKETING

Vooruitexemplaren
Advertenties in o.a. Vriendin
POS-materiaal

beschikbaar:
A2-posters, boekenleggers,
backcards

geen kwaad om
die een beetje te
veranderen?

Socialmediacampagne
Blogtour
Quiz

Soms heeft het lot gewoon een beetje hulp nodig…

VERSCHIJNT

11 juni 2019

Wanneer Justine Carmichael – Boogschutter, journalist in wording, scepticus – haar

UITVOERING

paperback met flappen

jeugdliefde Nick Jordan – Waterman, worstelend acteur, bijgelovige – tegen het lijf

FORMAAT

14 x 21,5 cm

loopt, zou dit toeval kunnen zijn. Of het zou in de sterren geschreven kunnen staan.

OMVANG

ca. 384 pagina’s

Justine werkt voor de Alexandria Park Star – en Nick, ontdekt ze, vertrouwt volledig

PRIJS

€ 17,99

op de horoscoop in dit tijdschrift.

ISBN

978 94 005 1124 8

In een poging om Nick voor haar te laten vallen bedenkt Justine een geniaal plan:

NUR

302, vertaalde roman

elke maand past ze de Waterman-horoscoop een beetje aan. Een heel klein beetje.

OORSPRONKELIJKE TITEL

Het zijn tenslotte de sterren maar. Wat zou hier ooit mis mee kunnen gaan?

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Star-Crossed

€ 9,99
978 90 449 7814 8

In de sterren laat op een heerlijke manier zien wat het domino-effect is van Justines

CAP AUDIOBOEK

astrologische bemoeienissen, en is daarnaast een ontroerende roman over vriend-

ISBN AUDIOBOEK

€ 14,99
978 90 461 7274 2

schap, toeval, de liefde en het leven.
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Kathleen McGowan
Het Boleyn Mysterie
Kathleen McGowan begon op jonge

Het langverwachte slot van de Magdalena-serie

leeftijd met schrijven en was al voor
haar twintigste journaliste.
Toen ze 21 was, verhuisde ze naar
Ierland. Daar wierp zij zich op de
studie van internationale folklore
en mythologie, en de geschiedenis
van de orale traditie in Europa en
het Midden-Oosten. McGowan
woont tegenwoordig in Los Angeles
met haar man en drie zonen.

‘In 394 pagina’s steekt Kathleen McGowan in
Het Magdalena Mysterie op meeslepende wijze
een eeuwenoude geschiedenis in een nieuw jasje.’
BRABANTS DAGBLAD

‘McGowan geeft tal van historische ﬁguren,
uiteenlopend van kunstenaars als Sandro Botticelli
tot machthebbers als De Medici’s en van de heilige

MARKETING

Crosspromotie in
De stilte van de witte stad
Uitgebreide online campagne
Advertenties
Auteur beschikbaar voor
interviews

Franciscus tot de legendarische koning Arthur een
gezicht, in een verhaal dat spettert van de spanning.’
DE WESTLANDER

Al 80.000 exemplaren verkocht

VERSCHIJNT

20 augustus 2019

In de Tower of London wordt het lichaam gevonden van een onthoofde vrouw,

UITVOERING

paperback

verkleed als Anne Boleyn. Tegelijkertijd ontdekt journaliste Maureen Paschal, die

FORMAAT

15 x 22,5 cm

onderzoek doet naar Boleyn, tot nu toe onbekende details van haar leven. Er zijn

OMVANG

ca. 480 pagina’s

vreemde parallellen tussen de moord en het onderzoek van Maureen. Het lijkt erop

PRIJS

€ 21,99

dat de moordenaar goed op de hoogte is van al haar ontdekkingen. Maar hoe krijgt

ISBN

978 94 005 0143 0

hij die informatie? Dan wordt het lichaam van een andere vrouw gevonden…

NUR

305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 14,99
978 90 449 7622 9

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

8

€ 12,99

ISBN 978

90 229 9488 7

€ 12,50

ISBN 978

90 229 9988 2

€ 12,50

ISBN 978

94 005 0575 9

The Boleyn Heresy

€ 16,99
978 90 461 7271 1

Vol verborgen boodschappen in beeldhouwwerken en
schilderijen, bekende historische en Bijbelse
personages, eeuwenoude samenzweringen en bedrog

9

Er is iets gebeurd met mijn zusje. Ik weet niet wat,
maar ze was niet dezelfde toen ze terugkwam
OVER DE AUTEUR

C.J. Tudor
De terugkeer

C.J. (roepnaam Caz) Tudor is een
freelance copywriter uit het Verenigd
Koninkrijk. Van haar debuut De Krijtman
werden de vertaalrechten aan maar
liefst 39 landen verkocht. De terugkeer
is haar tweede standalone thriller.

MARKETING

Banieren
Advertenties in o.a.
AD Magazine en Vriendin
Outdoorcampagne

★★★★ ‘Tudor geeft het knisperende
tuinpaadjeseffect gewicht met een
politiek laagje en een paar doeltreffende
existentiële vragen. Resultaat: een boek
waarbij je het galgjepoppetje voortdurend van de cover probeert te vegen.’
VN DETECTIVE & THRILLERGIDS

‘Een veelbelovend debuut… met de
nachtmerrieachtige onvermijdelijkheid
van de duisterste verhalen. Het valt niet
te ontkennen dat Tudor een meesterlijk
verhalenverteller is.’ PUBLISHERS WEEKLY

Online bannercampagne
Grote socialmedia- en
contentcampagne
Crosspromotie

VERSCHIJNT

4 juni 2019

UITVOERING

paperback

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 384 pagina’s

‘Wil je een goed boek lezen? Als je van
mijn werk houdt dan zul je dit ook
geweldig vinden.’ STEPHEN KING

PRIJS

€ 20,99

ISBN

978 94 005 1075 3

Toen Joe Thorne vijftien jaar was, verdween zijn zusje Annie. Iets ergers kon er niet

NUR

305, literaire thriller

gebeuren. En toen kwam ze terug.

OORSPRONKELIJKE TITEL

Vijfentwintig jaar later is Joe terug in zijn geboortedorp Arnhill. Hij heeft een
baan aangenomen als leraar Engels op zijn oude middelbare school. Niet omdat

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

‘Sommige schrijvers hebben het, andere
niet. C.J. Tudor heeft het. En hoe.
De terugkeer is briljant.’ LEE CHILD

The Taking of Annie Thorne

€ 12,99
978 90 449 7768 4

hij zo graag terug wil, maar omdat hij het geld nodig heeft – hij heeft schulden.

CAP AUDIOBOEK

Terugkomen in zijn oude woonplaats betekent ook dat hij de mensen met wie hij

ISBN AUDIOBOEK

€ 16,99
978 90 461 7236 0

opgroeide opnieuw onder ogen zal moeten komen, evenals de dingen die ze op hun
geweten hebben. Dan krijgt hij een anonieme mail: Ik weet wat er gebeurd is

EERDER VERSCHENEN

met je zusje. Het gebeurt opnieuw.

10

boekomslag

€ 19,99

ISBN 978

94 005 0905 4

© MARIEL KOLMSCHOT

genomineerd

mooiste

15.000 exemplaren verkocht van De Krijtman
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Nóg meer
Suzanne Vermeer
deze zomer:

Een bonusthriller om in één dag te bingelezen
OVER DE AUTEUR
Suzanne Vermeer is het pseudoniem
van de in juni 2011 overleden auteur
Paul Goeken. In overleg met zijn familie
is besloten om de boeken van Suzanne
Vermeer voort te zetten. Alle titels van

Suzanne Vermeer
Zuidenwind

Vermeer zijn in de bestsellerlijst

Nieuwe
zomerthriller

Zomerse
verhalenbundel

Minithriller

Voordeeleditie

verschenen en twee titels werden
genomineerd voor de NS Publieksprijs.

Meer dan 2,5 miljoen
exemplaren verkocht
van Vermeer!

april

juni

augustus

september

Speciaal voor de
zomervakantie

MARKETING
ZOMER 2019

• Aandacht en lezersacties op de Suzanne Vermeer-Facebookfanpage
• Online advertising in de vakantieperiode
• Aandacht tijdens de Suzanne Vermeer-zomerweken
• Crosspromotie in Het strandhuis

VERSCHIJNT

6 augustus 2019

In de zomer van 1988 gaan Nicole en haar beste vriendin Marjolein na hun eind-

UITVOERING

paperback

examen op vakantie naar Benidorm. Samen met hun klasgenoten willen ze een paar

FORMAAT

12,5 x 20 cm

weken onbekommerd feestvieren – luieren op het strand, dansen tot diep in de nacht –

OMVANG

ca. 96 pagina’s

voordat ze deﬁnitief een streep onder hun middelbareschooltijd zetten. Maar dan
gaat het mis. Jaloezie. Ruzie. En een van hen zal Nederland nooit meer terugzien.

PRIJS

€ 10,99

ISBN

978 94 005 1012 8

NUR

332, thriller

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Dertig jaar later ontmoet de 21-jarige Iris Peters een mysterieuze jongeman in het

€ 6,99

kunstenaarsdorp Bergen aan Zee, waar ze met haar moeder op vakantie is. Vanuit

978 90 449 7725 7

het niets biedt deze Patrick haar een baan aan bij zijn zeer succesvolle

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

ICT-bedrijf.

€ 9,99

Het is het begin van een reeks vreemde gebeurtenissen. Gebeurtenissen die in ver-

978 90 461 7201 8

band lijken te staan met wat er destijds in Benidorm is gebeurd…

Deze 25ste thriller van Vermeer speelt zich af
in Nederland
12
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Suzanne Vermeer
De eilanden
Niet eerder gepubliceerde spannende korte verhalen
van de koningin van de vakantiethriller

ENTHOUSIASTE LEZERSQUOTES

‘Ik heb bijna alle
Suzanne Vermeer-titels.
Ze schrijft echt topboeken. Spannend,
verrassend en soepel
lezend. Verheug me al
weer op het nieuwe
boek!’
‘Een aanrader voor
enkele uurtjes zorgeloos
ontspannen!’

Suzanne Vermeer schrijft niet alleen zeer succesvolle zomer- en winterthrillers, ook

VERSCHIJNT

18 juni 2019

van haar korte verhalen kunnen haar tienduizenden fans geen genoeg krijgen.

UITVOERING

paperback

De eilanden bevat tien verhalen die zich afspelen op eilanden dichtbij en ver weg:

FORMAAT

12,5 x 20 cm

van Ameland tot Bali, van Cyprus tot Curaçao, van Mallorca tot Pampus.

OMVANG

ca. 96 pagina’s

Ideaal voor op het strand of aan het zwembad.

PRIJS

€ 10,99

ISBN

978 94 005 1134 7

NUR

332, thriller

Inclusief het winnende verhaal van Suzanne Vermeers ‘Schrijf je eigen
vakantiethriller’-schrijfwedstrijd.

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Van de verhalenbundel De bestemming zijn
30.000 exemplaren verkocht

€ 6,99
978 90 449 7830 8

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 9,99
978 90 461 7279 7

NU IN VOORDEELEDITIE

VERSCHIJNT

10 september 2019

UITVOERING

paperback

FORMAAT

12,5 x 20 cm

Een psychologe reist met haar zoontje naar

OMVANG

ca. 312 pagina’s

Canada om haar biologische vader te ont-

PRIJS

€ 8,99

moeten. Eenmaal daar raakt ze betrokken

ISBN

978 94 005 1133 0

bij een verdwijningszaak…

NUR

332, thriller

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 6,99
978 90 449 7610 6

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 9,99
978 90 461 7143 1

Extra omzet tijdens de Spannende Boeken Weken
14

15

Uitgebreide
marketingcampagne

De bestsellersensatie
uit Spanje

• Outdoorcampagne op NS-stations
• Bannercampagne op Hebban.nl
• A1- en A2-posters
• Blow-upboeken
• Uitgebreide online contentcampagne
• Advertenties in o.a. de Volkskrant en AD Magazine
DE BESTSELLERSENSATIE
UIT SPANJE

• Samenwerking met (Spaanse) reisorganisatie
• Aandacht in diverse tv-gidsen
• Boekenleggers

9 juli 2019

€ 15,-

Voor alle fans van Carlos Ruiz Zafón die ook van thrillers houden
16

17

Spanning, mysterie, cultuur en geschiedenis
voor een onweerstaanbare prijs

Inmiddels meer dan 1 miljoen
exemplaren in Spanje verkocht
De volgende delen volgen snel:

Eva García Sáenz de Urturi (1972)
werd geboren in Vitoria en woont
sinds haar vijftiende in Alicante,
alwaar ze aan de universiteit werkt.
Haar eerste boek, dat ze in eigen

Eva García Sáenz de Urturi
De stilte van de witte stad

beheer uitgaf, werd een enorme
bestseller.

‘Zo levensecht geschreven
dat het lijkt of je erbij bent.’
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

november
2019

maar t
2020

‘Als je wilt genieten én lijden
– genieten omdat het zo spannend is en lijden omdat je niet
nóg sneller kunt lezen – dan is
De stilte van de witte stad je
boek.’ QUÉ LEER
‘Een Spaans uitgeeffenomeen.’
YO DONA

DEEL 2
De riten van het water

DEEL 3
De heren van de tijd

VERSCHIJNT

9 juli 2019

Tasio Ortiz de Zárate is een briljante archeoloog die twintig jaar geleden werd veroor-

UITVOERING

paperback

deeld voor een reeks bizarre moorden in het rustige stadje Vitoria. Hij staat op het

FORMAAT

15 x 22,5 cm

punt voor het eerst de gevangenis te verlaten, als de misdaden weer beginnen: in de

OMVANG

ca. 512 pagina’s

kathedraal van Vitoria wordt een jong stelletje gevonden: naakt en om het leven

PRIJS

€ 15,-

gekomen door bijensteken in hun keel. Niet veel later wordt in de Casa del Cordón,

ISBN

978 94 005 1122 4

een bekend middeleeuws gebouw in de stad, een ander koppel vermoord.

NUR

305, literaire thriller

De jonge inspecteur en proﬁler Unai López de Ayala – beter bekend als Kraken – wil

OORSPRONKELIJKE TITEL

El silencio de la ciudad blanca
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 9,99
978 90 449 7812 4

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

18

€ 12,99
978 90 461 7272 8

niets liever dan meer moorden voorkomen, maar een recente tragedie in zijn eigen
leven maakt het hem moeilijk om deze zaak te behandelen als alle andere. Zijn onorthodoxe werkmethode wekt bovendien ergernis bij zijn baas. De tijd begint te dringen
en de dreiging wordt alsmaar sterker: wie volgt?

Wordt nu verfilmd

19

© OSCAR FALK

Mikaela Bley (1979) is geboren in

Mikaela Bley
De meisjes zonder naam
Voor de liefhebbers van Camilla Läckberg

Stockholm en woont daar samen met
haar man en twee kinderen. Ze werkte
als inkoper voor het tv-station TV4,
maar schrijft nu fulltime. De meisjes
zonder naam, met in de hoofdrol
misdaadverslaggeefster Ellen Tamm,
is haar vierde thriller.

‘Boeiend van de eerste bladzijde tot
en met de onverwachte ontknoping.’

MARKETING

Online (teaser)campagne
Crosspromotie in andere
Scandinavische thrillers

NEDERLANDS DAGBLAD

Posters (gepersonaliseerd)
op aanvraag
Auteur beschikbaar voor
interviews

VERSCHIJNT

17 september 2019

Op een koude winterdag wordt de 17-jarige Linn afgezet bij de meisjeskostschool

UITVOERING

paperback

Täcktahammar in Sörmland. Na enkele stormachtige jaren hoopt ze hier weer wat

FORMAAT

14 x 21,5 cm

grip op haar leven te krijgen.

OMVANG

ca. 256 pagina’s

Maar algauw raakt ze verwikkeld in enkele conﬂicten met haar nieuwe school-

PRIJS

€ 17,99

genoten. Wanneer een van de leerlingen spoorloos verdwijnt, realiseert Linn zich dat

ISBN

978 94 005 1131 6

ze zelf ook gevaar loopt.

NUR

305, literaire thriller

Dan krijgt misdaadverslaggever Ellen Tamm van TV4 bericht dat het ongeïdenti-

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

20

ISBN 978

94 005 0993 1

€ 17,50

ISBN 978

94 005 0830 9

€ 18,99

ISBN 978

94 005 1011 1

ﬁceerde lichaam van een meisje is gevonden vlak bij het stadje Nyköping. De politie

€ 9,99

classiﬁceert de zaak als moord.

978 90 449 7817 9

Nadat het lichaam van een tweede meisje wordt gevonden reist Ellen af naar de

CAP AUDIOBOEK

€ 4,99

Flickorna utan namn

ISBN AUDIOBOEK

€ 14,99

kostschool, op zoek naar antwoorden. Ze moet de waarheid achterhalen voordat er

978 90 461 7269 8

nog meer meisjes sterven.
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Lisa Jewell
Ik volg je

Lisa Jewell (Londen, 1968) schreef haar

#1 bestseller in Engeland, NYT-bestseller in Amerika

eerste roman in 1998. Het was dat jaar
het bestverkopende debuut. Sindsdien
heeft ze 16 boeken geschreven. Enkele
jaren geleden is ze van genre veranderd,
van chicklit naar psychologische thrillers. Met haar vorige thriller, Then She
Was Gone, belandde ze in Engeland op
#1 in de bestsellerlijst.

MARKETING

Buzzcampagne
Banieren en boekenleggers
Ketenpromotie
Facebookcampagne

‘Snel en trefzeker bouwt Jewell een
web van verdenkingen…
Onvoorspelbaar, slim en verrassend.’
NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

‘Je blijft in het ongewisse tot aan
de verrassende ﬁnale, die samen
met de allerlaatste, ijzingwekkende
bekentenis een adembenemend totaal
oplevert. Een verslavende thriller die
fans van Ruth Ware en A.J. Finn
gegarandeerd zal bevallen.’
BOOKLIST (STARRED REVIEW)
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VERSCHIJNT

11 juni 2019

Je bent weer terug in je geboortestad na vier jaar in het buitenland, met een nieuwe

UITVOERING

paperback

man aan je zij. Jullie zijn op zoek naar een eigen plek, maar logeren voorlopig bij

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 352 pagina’s

je broer.

PRIJS

€ 17,99

En dan ontmoet je zijn buurman. Directeur van de plaatselijke school. Twee keer zo

ISBN

978 94 005 1125 5

oud als jij. Extreem aantrekkelijk. En je begint hem te volgen.

NUR

305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Watching you

€ 9,99

Maar je had nooit kunnen vermoeden dat een onschuldige verliefdheid zich zou
ontpoppen tot een dodelijke obsessie. Of dat iemand anders jou zou gaan volgen…

978 90 449 7815 5

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 14,99
978 90 461 7275 9

‘Ik volg je brengt het idee van een obsessie naar
griezelige nieuwe hoogten.’ POPSUGAR
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Liane Moriarty
Alles voor jou
Onmisbaar voor alle Moriarty-fans

‘Een grappig en lekker scherp romantisch verhaal.’
O, THE OPRAH MAGAZINE
‘Een verhaal vol warmte en humor, dat ook
een beetje prikt maar toch vooral tevredenstelt.
Moriarty schrijft met zowel een scherpe, geestige
pen als met een zachtheid die ontwapenend is.
Dit boek sla je met een ontzettend goed gevoel dicht.’

Liane Moriarty groeide op in Sydney.
Het geheim van mijn man stond in de
VS vrijwel direct op #1 in The New York
Times-bestsellerlijst, net als Grote kleine
leugens daarna. Moriarty is hiermee
de eerste Australische auteur die dat

USA TODAY

gelukt is. Van beide romans zijn de filmrechten verkocht; Big Little Lies is
uitgezonden op HBO en heeft diverse
awards ontvangen. In 2018 is Negen
volmaakte vreemden in het Nederlands
verschenen. Alles voor jou is een heruitgave van een van Moriarty’s eerdere
romans.

MARKETING

Wobbler en A2-poster
Online (teaser)campagne
Lezersacties
Crosspromotie in de nieuwe
Suzanne Vermeer

Ellen O’Farrell werkt als hypnotherapeute in het excentrieke strandhuis dat ze van

VERSCHIJNT

2 juli 2019

haar grootouders heeft geërfd. Op haar tumultueuze relatiegeschiedenis na heeft ze

UITVOERING

paperback met flappen

een ﬁjn leven. Al zou ze inmiddels wel iemand willen tegenkomen die bij haar blijft.

FORMAAT

14 x 21,5 cm

Wanneer ze Patrick ontmoet heeft ze goede hoop: hij is knap, vrijgezel, heeft een

OMVANG

ca. 400 pagina’s

baan én hij vindt haar ook leuk. Maar dan komt het gevreesde moment: hij moet

PRIJS

€ 15,99

haar iets vertellen.

ISBN

978 94 005 1123 1

Ellen is voorbereid op het ergste, maar wordt verrast. Het blijkt dat Patricks ex-

NUR

302, vertaalde roman

vriendin hem stalkt. Dat vindt ze eigenlijk wel interessant. Ze zou haar weleens

OORSPRONKELIJKE TITEL

willen ontmoeten. Ellen weet dit niet, maar ze heeft haar al ontmoet.

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Wereldwijd meer dan 10 miljoen boeken verkocht
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The Hypnotist’s Lovestory

€ 9,99
978 90 449 7813 1

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 12,99

€ 12,50

ISBN 978

94 005 0805 7

€ 15,-

ISBN 978

94 005 0923 8

€ 12,50

ISBN 978

94 005 0991 7

€ 5,99

ISBN 978

94 005 1035 7

€ 15,-

ISBN 978

94 005 0965 8

€ 20,99

ISBN 978

94 005 1061 6

978 90 461 7273 5

25

Wat is er werkelijk gebeurd in die koude nacht,
zo lang geleden?
OVER DE AUTEUR
OVER HET MEISJE UIT BROOKLYN

‘Van luchtig en licht naar adembenemend en
donker. Deze Fransman zou op korte termijn
zo maar eens vijf sterren kunnen krijgen.’
VN DETECTIVE

& THRILLERGIDS

Guillaume Musso (1974) is geboren en
getogen in Antibes. Na zijn middelbare
school werkte hij een tijdje in New York.
Hij komt nog regelmatig in de Verenigde
Staten, waar veel van zijn boeken zich

Guillaume Musso
Het meisje en de nacht

(deels) afspelen. Musso is een van de
bestverkopende auteurs in Frankrijk.

DE FRANSE PERS OVER HET MEISJE EN DE NACHT

‘Meesterlijk! Nooit eerder heeft Guillaume
Musso zijn karakters zo goed uitgegraven en
gaf ze zoveel psychologische diepgang.’

RTL

‘Dit verdient het label thriller dubbel en
dwars. Guillaume Musso richt zich
opnieuw op een meer klassieke vorm en
blijft dicht bij de meesters van de
thriller die hem inspireerden,
zoals Patricia Highsmith.’

LE PARISIEN

Wereldwijd wordt zijn werk in 36 landen
uitgegeven en zijn er al meer dan
20 miljoen exemplaren van zijn boeken
verkocht.

MARKETING

Nieuwe vormgeving
Leesexemplaren
Ketenpromotie
Interviews met auteur
Samenwerking met Hebban.nl
Online acties
Facebookcampagne

De onbetwiste
#1 bestsellerauteur
van Frankrijk

VERSCHIJNT
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UITVOERING

paperback

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 320 pagina’s

PRIJS

€ 17,99

ISBN

978 94 005 1080 7

NUR

305, literaire thriller
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ISBN E-BOOK

La Jeune Fille et la Nuit

€ 9,99
978 90 449 7775 2

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

In een ijskoude nacht, wanneer de campus van een elitaire kostschool geteisterd
wordt door een sneeuwstorm, verdwijnen de negentienjarige modelleerling Vinca
Rockwell en de ﬁlosoﬁeleraar met wie zij een geheime relatie had. Voor Vinca is de
liefde ‘alles of niets’. Niemand zou haar ooit nog terugzien.

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK

De Franse Rivièra, winter 1992

€ 14,99
978 90 461 7276 6

De Franse Rivièra, voorjaar 2017
De ooit onafscheidelijke Manon, Thomas en Maxime – Vinca’s beste vrienden –
hebben elkaar niet meer gesproken sinds hun afstuderen. Ze zien elkaar voor het
eerst weer terug op de reünie van hun school. Vijfentwintig jaar geleden pleegden de
drie onder vreselijke omstandigheden een moord, waarna ze het lichaam verborgen
in de muur van hun gymzaal. Dezelfde muur die nu gesloopt gaat worden om plaats
te maken voor een ultramodern gebouw.
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Lorna Cook
Het vergeten dorp
Tyneham is een Zuid-Engels dorp dat in WOII door
het leger in beslag is genomen en sindsdien niet meer
bewoond is. Het werd pas na jaren weer opengesteld
voor het publiek – en het is alsof de tijd er heeft
stilgestaan.

Lorna Cook schreef als journalist voor

Een tijdloos verhaal over liefde en opoffering

de magazines van de Daily Mail en de
Associated Press, en werkte in pr.
Ze maakt onderdeel uit van de Romantic
Novelists’ Association New Writers’
Scheme en Het vergeten dorp is haar
debuut.

MARKETING

Facebookcampagne
Hebban Feelgood Club
Advertenties in Vriendin en Zin
Voorpublicatieboekjes

VERSCHIJNT
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1943 De hele wereld is in staat van oorlog, en de bewoners van Tyneham wordt

UITVOERING

paperback

gevraagd hun thuis op te offeren – het dorp wordt overgedragen aan het Britse

FORMAAT

14 x 21,5 cm

leger. Maar op de vooravond van de overdracht zal een vreselijke gebeurtenis ervoor

OMVANG

ca. 416 pagina’s

zorgen dat drie van hen voor altijd verdwijnen.

PRIJS

€ 17,99

ISBN

978 94 005 1097 5

2017 Melissa hoopte dat een vakantie aan de kust van Dorset haar relatie uit het

NUR

302, vertaalde roman

slop zou trekken, maar ondanks de idyllische omgeving gaat het juist bergafwaarts.

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Dan vindt Melissa een mysterieuze foto, van een vrouw uit het vergeten dorp

€ 9,99

Tyneham. Ze is vastbesloten om te ontdekken wat het verhaal achter de oude foto

978 90 449 7828 5

is. Maar Tyneham verbergt een gruwelijk geheim…

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK
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The Forgotten Village

€ 14,99
978 90 461 7277 3

Perfect voor fans van Kate Morton en Carol Drinkwater
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Alice Feeney
Ik weet wie je bent
Een psychologische thriller boordevol plotwendingen

Alice Feeney is schrijver en journalist.
Ze werkte 15 jaar bij de BBC als verslaggever, nieuwsredacteur en producer.
Ze woont op het platteland in Surrey.
Ze debuteerde met Soms lieg ik, dat
een internationale bestseller werd.

MARKETING

Uitgebreide aandacht op
onze online kanalen
Recensiewedstrijd
A1- en A2-posters
Crosspromotie
Boekenleggers
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UITVOERING

paperback

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 352 pagina’s

PRIJS

€ 15,99

ISBN

978 94 005 1078 4

Aimee Sinclair: de actrice die iedereen denkt te kennen, alleen weet men niet waarvan.

NUR

332, thriller

Behalve ik. Ik weet precies wie je bent, waar je vandaan komt en wat je hebt gedaan.

OORSPRONKELIJKE TITEL

Je echtgenoot is vermist en de politie denkt dat je iets verbergt. Voor je werk doe

CAP E-BOOK

je je altijd voor als iemand anders, je bent een professionele leugenaar. Maar dat is

ISBN E-BOOK

niets nieuws voor je, toch?

CAP AUDIOBOEK

I Know Who You Are

€ 9,99
978 90 449 7774 5

ISBN AUDIOBOEK

€ 12,99
978 90 461 7245 2

Want ik weet dat je al eerder loog. Je hebt altijd gelogen. En de leugens die we
onszelf vertellen, zijn de gevaarlijkste leugens van allemaal.

REEDS VERSCHENEN

Verslavende pageturner voor de liefhebbers van
S.J. Watson en B.A. Paris

30

‘Soms lieg ik is een sinistere psychologische thriller die nog een
tijdje blijft nazinderen. En dat is doorgaans een goed teken.’
GAZET VAN ANTWERPEN

‘Om te rillen. Doodspannend.’

LINDA

‘De vele plotwendingen in dit debuut zijn al verrassend genoeg,
maar pas op het einde snap je waarom je er regelrecht bent ingeluisd. Alfred Hitchcock zou dit een droomscenario vinden en een
vrouw in coma is, zo blijkt, gevaarlijker dan je denkt.’ KNACK
★★★★ ‘Alice Feeney heeft het verhaal mooi gelaagd uitgewerkt,
weet de spanning pagina voor pagina op te voeren, en zorgt voor
een verrassing aan het slot. Een veelbelovend debuut.’ DE LIMBURGER
‘Een superknappe thriller met een geweldige plottwist.’

€ 15,99

ISBN 978

94 005 0975 7

FEELING
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Sharon Bolton
Op de vlucht

‘Goed geschreven, spannend en met verrassende wendingen.
Kortom, ideaal voor op vakantie.’
ARNAUD MAKKENZE, BOEKHANDEL VOS & VAN DER LEER
‘Eindelijk is de kreet “onmogelijk om weg te leggen”
eens écht verdiend, want dit is een ab-so-lu-te pageturner.’

Sharon Bolton (1960) woont in
Londen. Ze is winnaar van de Mary

DAILY MAIL

Higgins Clark Award en genomineerd

‘Met Op de vlucht overstijgt Sharon Bolton haar eigen,
hoge kwaliteit.’ THE TIMES

voor de ITW Thriller Award, de CWA
Gold Dagger en de Barry Award.

‘Boltons sfeerbeschrijvingen doen denken aan
het beste Scandinavische thrillerwerk.’ TROUW

MARKETING

Pr-campagne
Boekenleggers
Crosspromotie
Brede aandacht via
onze online kanalen

VN DETECTIVE

& THRILLERGIDS

★★★★★

★★★★

VERSCHIJNT

10 september 2019

In de heuvels tussen Engeland en Schotland maken dertien passagiers bij zons-

UITVOERING

paperback

opgang een ballonvaart. Een prachtige ervaring, tot ze op de grond een brute moord

FORMAAT

14 x 21,5 cm

zien gebeuren. In het komende uur zal iedereen in de ballon zijn omgekomen, op

OMVANG

ca. 416 pagina’s

één vrouw na.

PRIJS

€ 20,99

Alleen en bang vlucht ze voor haar leven. Op weg naar de enige plek waar ze

ISBN

978 94 005 1126 2

zich nog veilig voelt. Maar ze heeft het gezicht van de moordenaar gezien – en hij

NUR

305, literaire thriller

dat van haar. Hij zal niet rusten tot hij de laatste getuige van zijn misdaad heeft

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

978 90 449 7816 2

ISBN AUDIOBOEK
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ISBN 978 94 005 0806 4

€ 20,99

uitgeschakeld…

€ 12,99

CAP AUDIOBOEK

€ 20,99

Dead Woman Walking

€ 16,99

Geweldige standalone thriller voor een breed publiek

978 90 461 7278 0

ISBN 978 94 005 0515 5
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Vier toppers voor op vaka ntie, nu in voordeeleditie
John Grisham
De oplichters
Een ijzersterk verhaal van de
koning van de legal thriller

Libby Page
Het zwembad
Een heerlijke feelgoodroman

David Baldacci
Eindspel

Elizabeth George
Een onafwendbaar einde

Een Will Robie-thriller

De koningin van de
misdaadliteratuur

De
perfecte
zomer
tip

‘Een geloofwaardig plot en heerlijke
personages. Grisham is de koning van de
rechtbankthrillers.’

‘Een lieve roman, die gebaseerd is op ware
feiten, een droomdebuut.’

actie.’

DE GOOI- EN EEMLANDER

‘George is weer heerlijk in vorm.’
– VRIJ NEDERLAND

NEDERLANDS DAGBLAD

Meer dan 40.000 exemplaren verkocht
VERSCHIJNT

VERSCHIJNT

2 juli 2019

paperback

UITVOERING

paperback

14 x 21,5 cm

FORMAAT

14 x 21,5 cm

ca. 336 pagina’s

OMVANG

ca. 336 pagina’s

FORMAAT
OMVANG

€ 12,99

PRIJS

€ 10,99

978 94 005 1130 9

ISBN

978 94 005 1127 9

332, thriller

NUR

302, vertaalde roman

PRIJS
ISBN

NUR
OORSPRONKELIJKE TITEL

The Rooster Bar

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Meer dan 7500 exemplaren verkocht

25 juni 2019

UITVOERING

€ 9,99

978 90 449 7658 8

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Meer dan 36.000 exemplaren verkocht
VERSCHIJNT

6 augustus 2019

paperback

UITVOERING

paperback

14 x 21,5 cm

FORMAAT

14 x 21,5 cm

ca. 392 pagina’s

OMVANG

ca. 552 pagina’s

FORMAAT

The Lido

ISBN

€ 12,99

PRIJS

€ 15,99

978 94 005 1128 6

ISBN

978 94 005 1129 3

322, thriller
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€ 7,99
978 90 449 7705 9

ISBN AUDIOBOEK

VERSCHIJNT

UITVOERING

OMVANG

€ 9,99
978 90 461 7203 2

End Game

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 9,99

978 90 449 7530 7

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

Meer dan 65.000 exemplaren verkocht

6 augustus 2019

PRIJS

OORSPRONKELIJKE TITEL

CAP AUDIOBOEK
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MARIE CLAIRE

‘Thrillers van Baldacci staan garant voor

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

What Came Before He Shot Her

€ 9,99
978 90 449 7780 6

€ 11,99

978 90 461 7142 4
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BEDANKT VOOR HET
ENTHOUSIASME

Hekserij. Vriendschap. Moord.
Een prachtig geschreven debuut
dat doet denken aan
De verborgen geschiedenis

Al 50.000
exemplaren
verkocht

Verschijnt
24 september
2019

★★★★ ‘Verslavend.’

DE VOLKSKRANT

‘Adembenemende thriller.’ VRIJ NEDERLAND
‘Een boek om te bingelezen.’ HET PAROOL

MEER INFORMATIE IN DE NAJAARSAANBIEDING
36

37

A.W. Bruna Uitgevers

Verkoop en distributie België

Wibautstraat 133

standaard uitgeverij nv

1097 DN Amsterdam

Rijnkaai 100/A11
2000 Antwerpen

Vertegenwoordiger

Sandra van der Meeren

Verkoop binnendienst

t 06 200 103 27

e besteldienst@standaarduitgeverij.be

e sandra.van.der.meeren@awbruna.nl

t +32 328 572 00

Verkoop binnendienst

Sales manager

t 020 218 16 00

e yves.debrauwer@standaarduitgeverij.be

e verkoop@awbruna.nl

t +32 479 800 010

Publiciteit

Accountmanager

Lise Notenboom

e sven.robeyns@ standaarduitgeverij.be

t 020 218 16 30

t +32 491 860 867

e lise.notenboom@awbruna.nl

e ilse.trimborn@standaarduitgeverij.be

Alexandra Vassiliadis

t +32 491 867 320

t 020 218 16 35

A.W. Bruna

Uitgevers

e alexandra.vassiliadis@awbruna.nl

marketing & publiciteit

Ellen van Veenendaal

e renee.scheepers@standaarduitgeverij.be

A.W. Bruna Uitgevers – inclusief de

t 020 -218 16 05

t +32 468 255 056

imprints Uitgeverij Signatuur, Lev.,

e ellen.vanveenendaal@awbruna.nl

Happinez, VIP en VI Boeken –
is aangesloten bij het Integraal fonds

Recensie-exemplaren/

van het Centraal Boekhuis.

drukproeven/beeldmateriaal

Wijzigingen van bibliografische

e publiciteit@awbruna.nl

gegevens zijn voorbehouden.

