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ONTDEK CHRISTOFFER CARLSSON
HET GROTE THRILLERTALENT UIT ZWEDEN
Christoffer Carlsson is een van de meest
veelbelovende Zweedse thrillertalenten
van deze tijd. Het voorteken belooft zijn
grote internationale doorbraak te worden.

5

‘Een van de beste boeken van het jaar.’
göteborgs-posten
‘Christoffer Carlsson is een van de beste
Zweedse thrillerauteurs.’ dagens nyheter

De Scandinavische thriller op z'n best.
Slim geschreven, melancholisch, spannend
en levensecht. Voor de fans van
Søren Sveistrups Oktober.

‘Hij schrijft beter dan vrijwel alle anderen.’
Leif GW Persson

marketing & publiciteit

> Auteursinterviews
> Social-mediacampagne
> Online marketingcampagne
> Leesexemplaren
> Opvallend POS-materiaal

Christoffer Carlsson (1986)
groeide op aan de westkust van
Zweden en geldt als een van de
grote thrillertalenten van deze
tijd. Hij studeerde criminologie
in Stockholm en ontving een
Europese onderscheiding als
meest beloftevolle jonge
criminoloog. Carlsson debuteerde
in 2013. Zijn thrillers werden
diverse malen onderscheiden
door de Swedish Crime Writers’
Academy.

Over eerdere titels:
‘Intrigerend en actueel.
Om in één adem uit te
lezen. Zweeds vakwerk.’
vn detective & thrillergids


Op een koude novembernacht in 1994 wordt in het dorpje Marbäck het dode lichaam gevonden
van een jonge vrouw. Ze blijkt vermoord te zijn. Een dader wordt snel aangewezen: Edvard
Christensson had een relatie met de vrouw en was net als zijn vader berucht om zijn opvliegende
karakter. Edvard wordt veroordeeld en de rust keert weer in het dorp. Maar niet voor Edvards
neef Isak, die vreest dat hij net als zijn oom en opa ‘slecht’ is.
Tien jaar later denkt Vidar, die als jonge politieagent meehielp bij het onderzoek en de arrestatie
van Edvard, nog vaak terug aan de zaak. En wanneer hij opnieuw met Isak spreekt, die is aan
gehouden na een diefstal, wordt zijn twijfel over het oude onderzoek steeds groter.
Dan verdwijnt Isak plotseling en gaat Vidar alsnog op zoek naar wat er echt gebeurd is op die
koude novembernacht.
7 november 2019 • paperback, 384 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 7800 4
nur 305 • oorspronkelijke titel Järtecken • vertaling Neeltje Wiersma
omslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Emilie Asplund •
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De verrassende nieuwe
thriller van meesterverteller

ROBERT

HARRIS
t weede
Slaap
de

9

Een onverwachte ontdekking uit het verleden
zal de toekomst voor altijd veranderen

‘De grootmeester
van de intelligente
thriller.’ the times

1468. Een jonge priester, Christopher Fairfax, reist te paard naar een afgelegen dorpje in
Exmoor om de begrafenis van zijn voorganger te begeleiden. In de heuvels en bossen om
het plaatsje heen liggen oude munten, scherven glas en menselijke botten voor het oprapen,
en de oude dominee blijkt in zijn huis een bijzondere verzameling van deze artefacten te
verbergen. Het lijkt er zelfs op dat zijn dood te maken heeft met zijn obsessie voor het
verleden.

Robert Harris is de populaire
auteur van bestsellers als Vaderland,
Pompeii, Imperium, Lustrum, Dictator,
De officier, Conclaaf en München 1938.
Hij woont en werkt net buiten Londen.
10

Christopher Fairfax wordt meegezogen in de geheimen van deze afgezonderde gemeenschap,
en alles wat hij denkt te weten over zichzelf, zijn geloof en de geschiedenis van zijn wereld
komt onder druk te staan.
1 oktober 2019 • paperback, 368 pag. • 15 x 23 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 7700 7
nur 305 • oorspronkelijke titel The Second Sleep • vertaling Rogier van Kappel
omslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Claudio Sforza •
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Cargo-bestsellers op het witte doek
‘Zo overtuigend dat
je versteld staat.’

algemeen dagblad
‘Een fenomenaal
debuut. Slim,
verslavend en heel
erg spannend.’
Nicci French
‘De vrouw in het raam
is zo’n zeldzaam boek
dat het woord
“leeservaring”
opnieuw betekenis
geeft. Subliem!’
Herman Koch

DIT
NAJAAR
IN DE
BIOSCOOP

‘Een uitstekende
thriller. Het drama
van Dreyfus bloedstollend verteld.’
nrc handelsblad
‘Spannend tot de
laatste bladzijde.
Lees Robert Harris.’
Matthijs van
Nieuwkerk

Meer dan 25.000 exemplaren verkocht

Meer dan 70.000 exemplaren verkocht

De fenomenale en wereldwijde bestseller
nu verfilmd door regisseur Joe Wright (Darkest Hour
en Atonement). Met hoofdrollen voor Amy Adams,
Julianne Moore, Gary Oldman en Anthony Mackie.

De indrukwekkende moderne klassieker
De officier van Robert Harris nu verfilmd als
J’accuse door regisseur Roman Polanski.

oktober 2019 • paperback, 416 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 7760 1 • nur 305

november 2019 • paperback, 448 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 7820 2 • nur 305

oorspronkelijke titel The Woman in the Window • vertaling Hi-en Montijn •
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DIT
NAJAAR
IN DE
BIOSCOOP

oorspronkelijke titel An Officer and a Spy • vertaling Paul Witte •
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Marco Malvaldi (1974) is opgeleid
tot chemicus en schrijft zowel
populairwetenschappelijke boeken
als de zeer succesvolle historische
thrillerserie BarLume. Universalis is
een grote bestseller in Italië en
verschijnt in heel Europa in vertaling.
Marco Malvaldi woonde en werkte
korte tijd in Groningen.

De grote Italiaanse bestseller.
Meer dan 100.000 exemplaren verkocht.

Leonardo da Vinci is het grootste genie aller tijden, en de
geheimen in zijn notitieboekje zijn van onschatbare waarde.

marketing & publiciteit

> Auteursinterviews
> Social-mediacampagne
> Online marketingcampagne

Voor de
liefhebbers van
Dan Brown en
Monaldi & Sorti

1493. Onder het bewind van Ludovico Sforza de Moor beleeft het machtige Milaan een
renaissance. Leonardo da Vinci is de beroemdste inwoner van de stad en zijn bekendheid
reikt tot ver over de Alpen. Als koning Karel viii van Frankrijk twee ambassadeurs naar Mi
laan stuurt, hebben zij de geheime missie om een persoonlijke opdracht aan Leonardo te
overhandigen. Ondanks zijn loyaliteit aan Milaan is Leonardo geïntrigeerd, en al snel staan de
eerste schetsen voor een onoverwinnelijke vechtautomatum in zijn geheime schrift. Dan
wordt op de binnenplaats van Castello Sforzesco een lichaam aangetroffen.
Er zijn geen sporen van geweld te zien, maar de man is duidelijk vermoord. Leonardo krijgt
de opdracht om het raadsel op te lossen, maar kan niet vermoeden welke levensgevaarlijke
wending zijn zoektocht zal nemen.
Marco Malvaldi weeft op grandioze wijze taal, wetenschap, geschiedenis en misdaad samen tot
een ingenieuze en onvoorspelbare thriller. Universalis is een adembenemende reis door de tijd
en geeft een uniek beeld van een man die worstelt met de fragiliteit en grootsheid van de mens.
21 november 2019 • paperback met flappen, 272 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 7710 6
nur 305 • oorspronkelijke titel La misura dell’uomo • vertaling Irene Goes
omslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Nicola Ughi •
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Nicola Rayner is geboren in Zuid-Wales
en woont nu in Londen, waar ze werkt
als freelance journaliste. Uit het oog is
haar debuutthriller.

Een verslavende en intelligente
psychologische thriller voor fans van
Shari Lapena en Ruth Ware

marketing & publiciteit

‘Net zo goed als
Het meisje in de trein.’
the observer

> Auteursinterviews
> Social-mediacampagne
> Online marketingcampagne

‘Een verslavende thriller, met een einde
waar je stil van wordt.’ the guardian

Alice Bell weet dat haar man George van mooie vrouwen houdt. Ze weet ook dat hij haar
aanbidt en dat haar zwangerschap hun relatie alleen maar hechter zal maken. Maar als ze
terugkomt van een zakenreis ziet ze in de weerspiegeling van een treinraam een prachtige
roodharige vrouw. Een vrouw die het evenbeeld is van Ruth, haar medestudente van jaren
geleden, die na een nachtelijke zwempartij spoorloos is verdwenen. Wanneer ze George
vertelt over het voorval in de trein reageert hij heel terughoudend. En als ze ontdekt dat een
oude groepsfoto vlak daarna bijgeknipt en opnieuw ingelijst is, wordt Alice wantrouwend. Want
wat weet George over Ruth, en wat was zijn relatie met haar? En kan Alice zelf nog vertrouwen
op de herinneringen aan haar studietijd?

17 oktober 2019 • paperback, 336 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 7780 9
nur 305 • oorspronkelijke titel The Girl Before You • vertaling Els Franci
omslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Joseph Paxton •
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‘De droomlijst is een verrassend
heldere en ontroerende roman.’
feeling

Een inspirerende en herkenbare roman
over familiebanden en de moed om je
leven te veranderen

‘Een even geestig als
hartverscheurend verhaal.’
het laatste nieuws

De negenendertigjarige Romane wordt op een dag door een familievriendin aangesproken
met de vraag waarom ze in tranen een kliniek in Marseille uit kwam. Romane reageert vol
ongeloof, ze is nog nooit in die Zuid-Franse stad geweest. De vrouw is echter stellig, en be
weert zelfs dat Romane een flamboyante rode pruik droeg.

Julien Sandrel (1980) is geboren en
getogen in het zuiden van Frankrijk.
Zijn debuut De droomlijst was een
grote bestseller in Frankrijk en zal
worden verfilmd.
18

Romane kan het verhaal niet van zich afzetten. Wat niemand weet is dat ze van nature rood
harig is, maar dat ze haar haar al sinds de puberteit bruin verft. Wie is die vrouw in Marseille?
Romane besluit om het mysterie te onderzoeken, en op haar zoektocht naar de waarheid zal
ze voor meer verrassingen komen te staan dan ze ooit had kunnen vermoeden.
9 januari 2020 • gebonden met stofomslag, 240 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 7790 8
nur 302 • oorspronkelijke titel La vie qui m’attendait • vertaling Annelies Kin
omslagontwerp bij Barbara • auteursfoto Pascale Lourmand •
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De best verkochte Italiaanse roman van dit moment
een betoveRende famiLiegeschiedenis in het turbulente
Sicilië vAn de Negentiende eeuw

Een verslavende historische familiesaga
voor de liefhebbers van Santa Montefiore

Stefania Auci werd geboren in
Trapani en woont en werkt in
Palermo. Ze schreef eerder drie
romans. De leeuwen van Sicilië is
haar eerste boek in Nederlandse
vertaling; het boek verschijnt ook
in Engeland, Amerika, Duitsland,
Spanje en Frankrijk.

90.000 exemplaren verkocht in drie weken
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‘Een fascinerend portret van
een legendarische familie.’
vanity fair
‘Een heerlijke roman vol
liefde, dromen en verraad.’
marie claire

Wanneer in 1799 een aardbeving hun dorp verwoest, besluiten de broers Paolo en Ignazio
Florio naar Palermo te verhuizen. Het zal het begin zijn van een ongelooflijke reis waarin de
leden van de familie Florio tot de ongekroonde koningen van Palermo uitgroeien. Ze staan
vandaag de dag nog steeds bekend als De leeuwen van Sicilië.
Vanuit een klein handeltje in specerijen lukt het de broers om als tonijnvissers en metaal
bewerkers een zakenimperium op te bouwen. Als Paolo’s zoon Vincenzo Florio het geheim
van de marsalawijn weet te ontsluiten, neemt hun macht en rijkdom een nog hogere vlucht.
Duistere geheimen, verraad, liefdesaffaires en eerwraak vormen een rode draad door de
decennia heen, en Stefania Auci weet met een weergaloos oog voor detail de rijke en kleur
rijke geschiedenis van Sicilië en zijn belangrijkste en beroemdste familie tot leven te brengen.
10 oktober 2019 • paperback, 432 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 4610 2
nur 302 • oorspronkelijke titel I leoni di Sicilia • vertaling Hilde Schraa
omslagontwerp Punchdesign • auteursfoto Cristina Dogliani •
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‘De Indië-trilogie geeft een perfect inzicht in onze omgang met het
koloniale verleden. Wat de trilogie zo waardevol maakt, is dat de auteur laat
zien hoe ongelooflijk complex de Indonesische situatie is.’ Kester Freriks

Een explosieve thriller over de clandestiene
pogingen om Nederlands-Indië te behouden

December 1949. Terwijl koningin Juliana de soevereiniteitsoverdracht van Nederlands-Indië
ondertekent, beraamt militair Raymond Westerling, bijgenaamd De beul van Celebes, plannen
om Indië alsnog te behouden. Speerpunt zijn de Zuid-Molukken, waar de weerstand tegen de
dominantie van Soekarno het hevigst is.

Tomas Ross is de grootmeester van de
Nederlandse thriller. Indisch requiem is
een zelfstandig deel in de bejubelde
serie rond hoofdpersoon Arnie Springer,
eerder verschenen als De Indië-trilogie.
De meest recente thriller van Tomas Ross
is de bestseller Blonde Dolly.
24

Als in november 1950 Soekarno de aanval opent op de kersverse Republiek der Zuid-Moluk
ken krijgt Arnie Springer een bericht van de Buitenlandse Inlichtingendienst bid. Bij een
ongeluk in Schotland is zijn Indische jeugdvriend Ferry omgekomen. Volgens de bid gaf Fer
ry zich voor Arnie uit in een poging om contact te leggen met een jonge Soendanese vrouw.
Wanneer Arnie haar in Edinburgh ontmoet, blijkt dat de vrouw een boodschap voor hem
heeft van een Indonesische handlanger van Westerling die opgesloten zit in de beruchte Glo
dok-gevangenis in Jakarta. Arnie en de jonge vrouw reizen naar Java om op zoek te gaan naar
een geheime bandopname met cruciale informatie voor de Nederlandse regering. Hun zoek
tocht leidt tot een onverwachte ontmoeting met Erik Hazelhoff Roelfzema op het eiland Cer
am in de Zuid-Molukken – een slangenkuil van intriges waarin de Amerikaanse en Russische
inlichtingendiensten een smerig dubbelspel spelen.
14 januari 2020 • paperback, 384 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 7720 5
nur 305 • omslagontwerp Wil Immink Design • auteursfoto Ben Kleyn •
25

DE NIEUWE THRILLER VAN

MICHAEL ROBOTHAM

Niemand weet waar ze
vandaan komt,
niemand weet wie ze is.
Er is maar één ding zeker,
ze weet wanneer je liegt.

Het begin van een nieuwe serie psychologische
thrillers rond het onwaarschijnlijke duo Cyrus en Evie

‘Elk boek van Robotham staat als een huis.’
vn detective & thrillergids
‘Robotham bouwt zijn verhaal geraffineerd op en verrast met
een paar geloofwaardige cliffhangers.’  de standaard
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De thrillers van Michael Robotham
(1960) worden in meer dan 50 landen
uitgegeven, en meermalen bekroond,
onder andere met de Golden Dagger
en de Ned Kelly Award. Van zijn hand
verschenen onder meer de zeer
succesvolle thrillers De verdenking,
Nachtboot, Gebroken en Leven of dood.

Er wordt een meisje gevonden in een huis waar zich een afschuwelijk drama heeft afgespeeld.
Ze is uitgehongerd en vies, en wil niemand vertellen wie ze is, hoe oud ze is of waar ze
vandaan komt. Misschien is ze twaalf, misschien vijftien. Niemand heeft haar als vermist
opgegeven, en ook een dna-test geeft geen uitsluitsel over haar identiteit. Iemand geeft haar
de naam Evie Cormac, en ze krijgt een plaatsje in een gesloten jeugdinstelling.
Zes jaar later claimt Evie dat ze achttien is en klaar om de wijde wereld in te trekken.
Psycholoog Cyrus Haven moet bepalen of Evie zelfstandig genoeg is om de instelling te verlaten.
Cyrus had zich op alles voorbereid, maar niet op deze fascinerende en gevaarlijke jonge vrouw,
die de gave heeft te kunnen zien wie er liegt. En blijkbaar vertelt niemand in haar omgeving
de waarheid.
24 oktober 2019 • paperback, 384 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 7730 4
nur 305 • oorspronkelijke titel Good Girl, Bad Girl • vertaling Daniëlle Stensen
omslagontwerp Wil Immink Design • auteursfoto Stefan Erhard •
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‘Yrsa Sigurdardóttir houdt de
spanning er voortdurend in.
Zeer de moeite waard.’
de volkskrant
‘Yrsa voert je mee in een wereld
van angstaanjagende geheimen.’
Karin Slaughter

‘Yrsa is een van de
beste thrillerschrijvers
van dit moment.’
the times literary
supplement

Deel drie in de succesvolle
Freyja & Huldar-serie

marketing & publiciteit

> Auteursbezoek
> Social-mediacampagne
> Online marketingcampagne
> Advertentie- en retailcampagne
> Opvallend POS-materiaal ter
ondersteuning van de hele serie

Over dna:
‘Spannend, origineel en
moeilijk weg te leggen.’
de gooi- en eemlander
‘Angstaanjagend en
loeispannend.’ trouw

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 vertaald zijn.
Sigurdardóttir woont met haar man
en twee kinderen in Reykjavik. Eerder
verschenen in de Freyja & Huldar-serie
dna en Vortex.
30

Een tienermeisje wordt op afschuwelijke wijze aangevallen in de bioscoop waar ze werkt.
Even later ontvangen haar vrienden via Snapchat filmpjes waarop ze doodsbang om vergeving
smeekt. Als haar dode lichaam eindelijk wordt gevonden, is het gemerkt met een ‘2’. Een
tienerjongen wordt enkele dagen daarna op gelijke wijze omgebracht. Zijn levenloze lichaam
is voorzien van een ‘3’.
Politiecommissaris Huldar wordt op het moordonderzoek gezet. Hij moet daarbij opnieuw
samenwerken met Freyja, die wordt opgeroepen om de pubers te ondervragen. Samen gaan
ze op zoek naar lichaam nummer ‘1’, dat hopelijk meer licht op de zaak zal werpen.
Freyja is ervan overtuigd dat de moordenaar het slachtoffer is geweest van pesterijen, en nu
wraak neemt. Zoals ze dat ooit zelf ook wilde doen.

23 januari 2020 • paperback, 448 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 7750 2
nur 305 • oorspronkelijke titel Aflausn • vertaling Katleen Abbeel
omslagontwerp bij Barbara • auteursfoto Lilja Birgisdóttir •
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‘Patterson weet hoe hij zijn lezers moet bespelen.
Zijn verbeeldingskracht heeft geen grenzen.’
the new york times

Een onmogelijke missie, een dodelijk
ultimatum, een gevecht tegen de tijd

‘Patterson behoort tot
de besten.’ time

James Patterson (1947) is de
succesvolste hedendaagse thriller
auteur ter wereld. Van zijn boeken zijn
wereldwijd al meer dan 300 miljoen
exemplaren verkocht. Hij schrijft o.a.
de zeer geliefde Alex Cross-serie.
Patterson woont en werkt in Florida.

Als Amerikaans inlichtingenofficier heeft Amy Cornwall al het nodige meegemaakt. Maar
wat ze op een dag aantreft bij thuiskomst doet zelfs haar verstijven. Het huis is leeg, geen
stemmen van dochter of man, geen geuren van een wachtende maaltijd. Slechts een onbekende
telefoon op de eettafel, via welke ze een vreselijk ultimatum doorkrijgt. Binnen 48 uur moet
ze een naamloze gevangene vinden en bevrijden. Lukt dit haar niet, dan zal haar gezin het niet
overleven.

7 november 2019 • paperback, 352 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 7770 0
nur 305 • oorspronkelijke titel The Cornwalls Are Gone • vertaling Waldemar Noë
omslagontwerp Studio Jan de Boer • auteursfoto Peter Jönsson •
33

Meer dan 50.000 exemplaren verkocht

verschijningsoverzicht
Nu in

€ 15,editie

september
Dov Alfon, Unit 8200
Tomas Ross, Voor koningin en vaderland
oktober
Stefania Auci, De leeuwen van Sicilië
Robert Harris, De tweede slaap
Lars Kepler, Lazarus (mp)
Nicola Rayner, Uit het oog
Michael Robotham, Meisje zonder verleden
november
Christoffer Carlsson, Het voorteken
Marco Malvaldi, Universalis
James Patterson, 48 uur

‘De thrillers van het Zweedse schrijversechtpaar Lars Kepler
lezen als bloedstollende rollercoasters.’ margriet
‘Lazarus is strak geschreven, complex en behoorlijk gewelddadig.
Het echtpaar Ahndoril weet duidelijk hoe ze van een boek een
rollercoaster moeten maken. En Joona Linna is een heerlijk
tegendraads personage.’  het nieuwsblad
10 oktober 2019 • paperback, 544 pag. • 15 x 23 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 7810 3
nur 305 • vertaling Edith Sybesma • omslagontwerp Studio Jan de Boer •
34

januari
Tomas Ross, Indisch requiem
Julien Sandrel, Een ander leven
Yrsa Sigurdardóttir, RIP

verkoop en distributie belgië:
Standaard Uitgeverij | Rijnkaai 100/A11 | 2000 Antwerpen
+32 3 285 72 00 | besteldienst@standaarduitgeverij.be

uitgeverijcargo.nl
@UitgeverijCargo |

@UitgCargo |

@uitgeverijcargo

Vormgeving: bij Barbara | Prepress & beeldbewerking: Plusworks

uitgeverij cargo
Van Miereveldstraat 1 | 1071 dw Amsterdam | Postbus 75184 | 1070 ad Amsterdam
020 - 305 98 10 | info@uitgeverijcargo.nl

