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De schitterende 
nieuwe roman van

‘Schitterend… Heerlijke personages, 
alles komt tot leven, vooral de sfeer van 
New York in de jaren ’40. Gilbert schrijft 

geweldige romans, niet te missen!’ 
kirkus review (starred review)

5

marketing & publiciteit
> Auteursinterviews
> Outdoorcampagne
> Online marketingcampagne  

met trailer
> Advertentie- en retailcampagne
> Opvallend POS-pakket Elizabeth 

Gilbert
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4 juni 2019 • luxe paperback met flappen, 528 pag. • 15 x 23 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 5820 4

nur 302 • oorspronkelijke titel City of Girls • vertaling Hi-en Montijn • omslagontwerp bij Barbara

auteursfoto Timothy Greenfield-Sanders • 

New York, 1940. De negentienjarige Vivian Morris heeft het eerste jaar van de universiteit niet 
gehaald, en haar ouders besluiten dat ze bij haar tante in New York moet gaan wonen. Haar 
tante is de eigenaar van de Lily Playhouse, een roemrucht maar vervallen theater in Manhattan, 
en Vivian voelt zich meteen thuis in de extravagante en onconventionele wereld van acteurs 
en showgirls. Ze mag achter de schermen werken en de kostuums ontwerpen, maar als ze een 
schandaal veroorzaakt staat haar wereld op zijn kop en zal ze pas jaren later alle gevolgen 
kunnen overzien. 

Stad van meisjes is een bijzondere en fonkelende roman over een vrouw die in opstand komt 
en vecht voor de vrijheid om zichzelf te zijn en om te kiezen voor een liefde die anders is dan 
anders. 

DE MOOISTE ROMAN VAN DEZE ZOMER

Elizabeth Gilbert  (1969) brak 
internationaal door met haar autobio
grafische roman Eten, bidden, beminnen. 
Ze schreef meerdere romans en non
fictieboeken, waaronder Het hart 
van alle dingen en Big Magic, over 
de kracht van creativiteit. Elizabeth 
Gilbert verkocht in Nederland en 
Vlaanderen al meer dan 750.000 
exemplaren van haar boeken.



Ontmoet Faye van Laar, een jonge 
vrouw met een borderline-stoornis, 

maar ook met een groot gevoel voor 
gerechtigheid. Een onvoorspelbare 
en krachtige hoofdpersoon die doet 

denken aan Carrie Mathison (Homeland) 
en Saga Norén (The Bridge).

marketing & publiciteit
> Auteursinterviews
> Boekhandelstournee
> Social-mediacampagne
> Online marketing-

campagne met trailer
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30 mei 2019 • paperback, 336 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 5830 3

nur 305 • omslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Stan Bouman •  

Faye van Laar woont al sinds haar vroege jeugd in psychiatrische inrichting Groot Loenen  
op de Veluwe. Haar vader is er directeur, maar ze is ook patiënt, en samen met een vijftal mede
patiënten vormt ze een ongebruikelijke familie.
Nieuw in de familie is Emilie, die aan achtervolgingswaanzin lijdt sinds haar vriend Steven 
werd vermoord. De daders hebben het nu op haar gemunt, beweert ze. Faye wil haar geloven, 
ze weet hoe het is met onzekerheden te leven, en probeert te helpen door zelf op onderzoek uit 
te gaan.
Ze ontmoet rechercheur Simon te Bresser die de zaak evenmin kan laten rusten, ondanks de 
conclusie dat Steven zelfmoord pleegde onder invloed van antidepressiva. 
Als Emilie ineens spoorloos verdwijnt, bundelen Faye en Simon hun krachten en ontstaat een 
onwaarschijnlijk speurdersduo.

Waar ligt de grens 
tussen waan en werkelijkheid?

Corine Hartman (1964) schreef ruim vijftien 
thrillers, waaronder de Jessica Haiderserie en de 
IJsseltrilogie. Haar boeken werden diverse malen 
genomineerd voor De Gouden Strop. Een duister 
pad is het begin van een nieuwe thrillerserie, met 
de borderliner Faye van Laar in de hoofdrol.

Over eerdere thrillers 
van Corine Hartman:

‘Mooi uitgewerkte 
karakters, fraaie plot – 
eens temeer bewijst 
Hartman dat zij de 
Nederlandse Ruth 
Rendell is.’ 
de volkskrant

‘Een drama dat zich 
onverbiddelijk ontrolt. 
Hartman geeft haar 
verhaal tempo, spanning 
en geloofwaardigheid.’ 
vn detective & 
thrillergids 

‘Een gelaagde psycho
logische thriller.’ 
de telegraaf 

‘Een thriller die je  
meteen in z’n greep 
heeft.’ het nieuwsblad, 
belgië 



12 13

Een Israëlische zakenman verdwijnt spoorloos na aankomst op vliegveld Charles de Gaulle. In 
het vliegtuig zat ook kolonel Zeev Abadi, het nieuwe hoofd van de Israëlische spionagedienst Unit 
8200. Even later wordt een tweede jonge Israëlische man ontvoerd; ook deze man zat in hetzelfde 
vliegtuig.
Commissaire Léger van de Parijse politie gelooft niet in toeval, en midden in een ontluikende 
diplomatieke storm probeert hij grip te krijgen op de meest opzienbarende zaak van zijn carrière. 
Wat heeft Zeev Abadi met de verdwijning van de twee mannen te maken? Ook in Israël verdenkt 
men de nieuwe chef van Unit 8200. Alleen zijn assistent, Oriana Talmor, durft hem nog te steu
nen en zij gaat op zoek naar antwoorden. Wie zijn de twee ontvoerde mannen en waarom vlogen 
ze naar Frankrijk? Dan wordt er een undercover commandoteam van de Chinese geheime 
dienst in Parijs gesignaleerd. De klok is gezet, de jacht is begonnen, en het wordt een lange, 
gevaar lijke nacht.

Explosief thrillerdebuut van 
voormalig Israëlisch spion

UNIT 8200 was de 
bestverkochte thriller 

van Israël in 2017 en 
verschijnt wereldwijd 

in vertaling

19 september 2019 • paperback met flappen, 400 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 4590 7

nur 305 • oorspronkelijke titel A Long Night in Paris • vertaling Henk Popken

omslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Géraldine Aresteanu •  

Dov Alfon groeide op in Parijs en  
Tel Aviv en werkte als spion en 
inlichtingen officier bij Unit 8200,  
de geheime dienst van het Israëlische 
leger. Hij was hoofdredacteur van 
Haaretz, de belangrijkste krant van 
Israël, en directeur van uitgeverij 
Kinneret. Dov Alfon is getrouwd met 
een Nederlandse vrouw en woont 
tegenwoordig in Parijs.

‘Een zeer actuele 
aanwinst in het genre 

van de spionagethriller.’
the financial times

marketing & publiciteit
> Auteursinterviews
> Online marketing-

campagne met trailer
> Leesexemplaren
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12 september 2019 • paperback, 1216 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 25,- • isbn 978 94 031 4620 1

nur 305 • omslagontwerp Wil Immink Design •  

De succesvolle en bekroonde bestsellers 
over de geheimen rond de Slag om Arnhem 

en het Englandspiel nu in één band

17 – 25 september 2019: 
viering 75 jaar Slag om Arnhem

Meer dan 60.000 exemplaren verkocht

‘Een verleidelijk historisch verhaal. Verplichte kost 
voor oorlogsvorsers en historisch geïnte resseerden.’ 

nrc handelsblad

‘Voor koningin en vaderland is een project 
waarvoor men hoed of pet diep moet afnemen.’

het parool

€ 25,-



18 juni 2019 verschijnt

Een waanzinnige nieuwe thriller 
van de nummer 1-bestsellerauteur 

van De zoon en De dorst



Is Harry Hole nu zelf een 
moordenaar?

Iedereen houdt van Jo NesbØ
Meer dan een miljoen exemplaren verkocht 

in Nederland en Vlaanderen

2018 1917

‘Waar Stieg Larsson ophoudt, gaat Nesbø verder.’ 
vn detective & thrillergids

‘De beste Scandinavische thrillerschrijver!’ 
 de telegraaf

‘Nesbø schrijft in een krachtige stijl met flink wat 
scherpe dialogen.’ René Appel in de volkskrant

‘Nesbø bewijst eens te meer wat een  
geweldige schrijver hij is.’  hdc media

‘De zoon is een complexe, donkere thriller,  
waarmee Nesbø zijn plaats aan de top bevestigt.’ 

 gazet van antwerpen

18 juni 2019 • paperback, 528 pag. • 15 x 23 cm • € 22,50 • isbn 978 94 031 4600 3 • nur 305

oorspronkelijke titel Kniv • vertaling Annelies de Vroom • omslagontwerp Wil Immink Design

auteursfoto Thron Ullberg  •  

Harry Hole is terug naar waar het ooit begon. Hij is weer aan de drank, Rakel heeft hem 
verlaten, voorgoed dit keer, en hij woont opnieuw op zijn oude adres aan de Sofia Gatan. 
De politie in Oslo biedt hem een baan aan, maar hij mag alleen nog cold cases onderzoeken. 
Als na meer dan tien jaar gevangenis Svein Finne, de serieverkrachter en moordenaar, 
weer op vrije voeten komt, is Hole ervan overtuigd dat hij opnieuw zal toeslaan. 
Het is slechts de opmaat van een veel grotere ramp. Want wanneer hij op een dag in zijn 
appartement ontwaakt na een nacht vol alcohol, ontdekt Harry dat hij besmeurd is met 
bloed. Het is het begin van een nachtmerrie die erger wordt dan hij ooit kon dromen. 
De briljante, onnavolgbare politieagent Harry Hole is terug en in de greep van de moorde
naar die hem al zijn hele loopbaan achtervolgt.

marketing & publiciteit
> Auteursinterviews
> Outdoorcampagne
> Online marketingcampagne met trailer
> Advertentie- en retailcampagne
> Opvallend POS-pakket

€ 10,-

Hebt u de volledige backlist 
nog op voorraad?



‘Een geweldige thriller over vriendschap 
en verraad.’ Nicci French

23

marketing & publiciteit
> Auteursinterviews
> Online marketingcampagne 

met trailer
> Leesexemplaren
> Advertentie- en retailcampagne

22

Een van de meest talentvolle 
schrijvers uit Engeland verovert 

de wereld met haar thrillerdebuut



13 juni 2019 • paperback, 368 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 5840 2

nur 305 • oorspronkelijke titel She Lies in Wait • vertaling Hi-en Montijn

omslagontwerp Wil Immink Design • auteursfoto Bill Waters • 

In de zomer van 1983 gaan zes schoolvrienden kamperen in een bos. De jongste van het stel 
is Aurora Jackson; ze is helemaal overdonderd dat ze mee mag. De volgende ochtend worden 
er maar vijf vrienden wakker – Aurora blijkt verdwenen en ondanks de intensieve zoektocht 
die volgt is er geen spoor van haar te bekennen.
Dertig jaar later worden er in het bos de resten van een lichaam gevonden. Inspecteur Jonah 
Sheens wordt op de zaak gezet, maar hij twijfelt er niet aan wat hem te wachten staat: Aurora 
is eindelijk gevonden.
Hoewel de vrienden altijd hebben beweerd onschuldig te zijn, worden de botten gevonden op 
een plek die alleen zij kennen. Sheens en zijn team duiken in het oude onderzoek, en komen 
al snel vreemde tegenstrijdigheden tegen. Het lijkt erop dat de moordenaar altijd dichterbij 
was dan iedereen dacht.

‘Een geweldige thriller over vriendschap 
en verraad.’ – Nicci French

24

‘Wat een thriller! Vlijmscherp en onvoorspelbaar.’ 
A.J. Finn

‘Geweldig! Een uitmuntende thriller.’
Marian Keyes

‘Een fantastisch begin van een nieuwe thrillerserie.’ 
publishers weekly

Gytha Lodge studeerde Engels in 
Cambridge en schreef eerder toneel
stukken en prijswinnende games.  
Op een dag is haar debuut, en de 
eerste in een serie thrillers 
met Jonah Sheens als 
hoofdpersonage.

25

Zes vrienden, één moordenaar.
 Wie kan je vertrouwen?
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4 juli 2019 • paperback, 352 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 5810 5

nur 305 • oorspronkelijke titel Jong-ui Gi-won (The Good Son) • vertaling Dennis Keesmaat

omslagontwerp bij Barbara • auteursfoto Little Brown UK •  

De 26jarige YuJin ontwaakt na een onrustige nacht en ontdekt dat zijn kleding onder het 
bloed zit. Onder aan de trap vindt hij vervolgens het levenloze lichaam van zijn moeder, 
haar hals blijkt doorgesneden. 
YuJin heeft geen herinneringen aan de nacht, maar beseft dat al het bewijsmateriaal naar 
hem wijst. Hij besluit daarom het lichaam van zijn moeder te verstoppen en zelf de moor
denaar op te sporen. Ondertussen moet hij zijn nieuwsgierige tante, zijn stiefbroer en de 
politie op een dwaalspoor zetten. 
Dan blijkt dezelfde nacht nóg een vrouw te zijn vermoord. Langzaam komen YuJins her
inneringen terug, en ontvouwt zich een drama dat verder gaat dan deze fatale nacht.

DE KOREAANSE 
THRILLERSENSATIE

‘Intens eng. Een thriller 
over een claustro
fobische moederzoon
relatie waarbij die van  
Mrs Bates en haar zoon  
Norman verbleken.’ 
daily telegraph

‘Ingenieus verdraaid.’ 
entertainment weekly

‘Onmogelijk neer 
te leggen.’ 
the financial times

‘Jeong bouwt vakkundig 
de spanning op in deze 
sluwe en enge thriller.’ 
the guardian

Een adembenemende, ijskoude 
psychologische thriller van de 
Zuid-Koreaanse Stephen King

You-Jeong Jeong werkte 
jarenlang als verpleegster voordat ze 
zich volledig op haar schrijverschap 
richtte. Ze won diverse grote literaire 
prijzen en bereikte in korte tijd de 
bestseller status. Jeong is in haar 
vaderland inmiddels een fenomeen 
en wordt daar beschouwd als de 
Koreaanse Stephen King.
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4 juli 2019 • paperback, 350 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 6670 4 • nur 305 

oorspronkelijke titel Munich • vertaling Rogier van Kappel

omslagontwerp Studio Jan de Boer • auteursfoto Claudio Sforza •  

‘Fantastische auteur. Ik heb alles van hem gelezen.’ 
Matthijs van Nieuwkerk

‘Harris weet meesterlijk de spanning op te roepen van 
de vier dagen in 1938, toen velen nog even geloofden 
dat de verschrikkingen van een nieuwe oorlog konden 

worden afgewend. Een spannende reconstructie en 
een scherp tijdsbeeld.’ trouw 

Meer dan 20.000 exemplaren verkocht

€ 15,-

DE GROOTMEESTER VAN DE 
HISTORISCHE THRILLER
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22 augustus 2019 • paperback, 304 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 5850 1

nur 305 • oorspronkelijke titel Der Schatten • vertaling Sander Hoving

omslagontwerp Wil Immink Design • auteursfoto Christian Faustus • 

‘Op 11 februari zal je een man genaamd Arthur Grimm vermoorden. Uit vrije wil. 
En met goede reden.’ 

De jonge journaliste Norah is net van Berlijn naar Wenen verhuisd als een zwerver 
haar deze woorden op straat toeschreeuwt. Norah is meteen van slag, een aantal jaar 
geleden is op 11 februari iets verschrikkelijks gebeurd, iets wat ze al die tijd probeert 
te verdringen. Dan ontmoet ze een man met de naam Arthur Grimm. Wie is hij? En 
wat gebeurde er eigenlijk toen, tijdens de ergste nacht van haar leven? Kan Norah 
gerechtigheid vinden, zonder zelf een moordenaar te worden?

Je gaat iemand vermoorden
Je weet het alleen nog niet

Het nieuwe boek van een van de populairste 
Duitse thrillerauteurs van dit moment

Melanie Raabe (1981) werd 
geboren in een klein dorpje in 
NoordrijnWestfalen en woont 

momenteel in Keulen. Haar 
thrillers De val en De waarheid 

zijn wereldwijd bestsellers, 
en van De val zal binnenkort 

een grote Hollywoodfilm 
worden gemaakt.

Over de boeken  
van Melanie Raabe:

‘Een knap en bij vlagen 
zelfs briljant opgetekend
thrillerdebuut.’ trouw

‘Een ongewoon, 
beklemmend katen 

muisspel.’ zin

‘Hoe ook een 
boek zonder moord 

waanzinnig spannend 
kan zijn.’ het belang 

van limburg
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18 juli 2019 • paperback, 304 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 5800 6

nur 305 • oorspronkelijke titel The Temptation of Forgiveness • vertaling Lilian Schreuder 

omslagontwerp Wil Immink Design • auteursfoto Gaby Gerster/Diogenes Verlag • 

Commissario Brunetti wordt door een vriendin benaderd om een oogje te houden op haar 
zoon, omdat ze hem van drugsgebruik verdenkt. Als haar man vervolgens midden in de nacht 
bewusteloos onder een brug wordt gevonden, lijkt er een verband te zijn met het gedrag van 
de zoon. Brunetti onderzoekt de zaak met behulp van zijn collega’s Claudia Griffoni en Signo
rina Elettra, maar wordt dwarsgezeten door de steeds grotere bureaucratie op het kantoor. 
Ondertussen gaat binnen de Questura het gerucht dat er een lek is binnen het politieapparaat, 
waarbij de bewijzen zich tegen Signorina Elettra lijken op te stapelen. Maar de waarheid is, 
zoals Brunetti al vaker heeft ondervonden, niet zo eenduidig als verwacht.

‘Donna Leon betovert je opnieuw met haar 
Venetiaanse setting en altijd elegante 

misdaadverhalen.’ feeling

‘Donna Leon doet wat 
Georges Simenon niet 

meer kan: haar 
commissaris heet niet 
Maigret maar Brunetti, 

en het romantische 
decor is niet Parijs en 

omgeving, maar Venetië.’ 
 vn detective & 

thrillergids

De Amerikaanse Donna Leon (1942) woonde 
meer dan dertig jaar in Venetië, de stad waaraan ze 
op jonge leeftijd haar hart verloor. De stad speelt 
ook een belangrijke rol in haar sociaalbewuste 
misdaadromans rond commissario Brunetti, die 
wereldwijd geliefd is bij miljoenen lezers.
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