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Onze
marketingcampagne

Katie Lowe
Furie

Katie Lowe studeerde af aan de
Universiteit van Birmingham. In 2012

Wraak. Moord. Obsessie.
Een verbluffende, aangrijpende literaire thriller

begon ze met haar blog Fat Girl, PhD,
waar ze schreef over body image,
feminisme en gezondheid. Ze schreef
stukken voor onder meer The Guardian,
The Independent en de BBC. Katies

• auteursbezoek
• vooruitexemplaren
• advertenties in tijdschriften
• ketenpromotie
• -materiaal: plafondhanger, boekenleggers, posters
• online materialen op maat voor uw website en socials
• boektrailer
• socialmediacampagne
• Displaycampagne
• vooruitleesactie met ambassadeurs
• Dedicated nieuwsbrief naar thrillernieuwsbriefabonnees
POS

debuutthriller, Furie, verschijnt in
11 landen.

‘Een sfeervol, verontrustend
en huiveringwekkend
verhaal dat af en toe raakt
aan mystiek.’ THE TIMES
‘Katie Lowes krachtige
verhaal over waanzin,
wraak en moord raakt
op een diep niveau.
Haar boek heeft me nog
steeds niet losgelaten.’
PETER FILARDI, SCENARIOSCHRIJVER VAN THE CRAFT

VERSCHIJNT

24 september 2019

Na een ongeluk waarbij haar vader en zus omkwamen, krijgt Violet een studiebeurs

UITVOERING

paperback

voor Elm Hollow Academy, een prestigieuze particuliere meisjesschool. De school

FORMAAT

14 x 21,5 cm

ligt in een stil kustplaatsje dat een nogal donkere geschiedenis heeft – in de zeven-

OMVANG

ca. 416 pagina’s

tiende eeuw vonden er heksenprocessen plaats.

PRIJS

€ 20,99

Violet sluit vriendschap met drie meisjes en wordt meegesleept door hun fascinatie

ISBN

978 94 005 1021 0

voor hekserij en occultisme. Maar wanneer het lichaam van een voormalig lid

NUR

305, literaire thriller

van het vriendinnengroepje wordt gevonden, negen maanden na haar vermissing,

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 12,99

© JODIJACOBSON

begint Violet te twijfelen. Aan haar vrienden, haar docenten en zelfs aan haar eigen
vermogen om realiteit van mythes te onderscheiden.

978 90 449 7732 5

CAP AUDIOBOEK

2

The Furies

ISBN AUDIOBOEK

€ 16,99
978 90 461 7202 5

Voor de liefhebbers van De verborgen geschiedenis en Prep

3

Met deze aaibare feelgoodroman komt
iedereen de winter door!
OVER DE AUTEUR

Melissa Daley
Winter in het kattencafé

Melissa Daley woont in Hertfordshire
met haar twee katten, twee kinderen

‘Dit boek met sympathieke personages is hartverwarmend
en laat je even al je zorgen vergeten!’
BOEKENBIJLAGE.NL OVER MOLLY EN HET KATTENCAFÉ

en man. Melissa liet zich voor de setting
van Molly en het kattencafé inspireren

‘Een must-have voor elke kattenliefhebber die niet alleen wil wegdromen

door het stadje Stow-on-the-Wold in

bij dit ontroerende en hartverwarmende relaas van een alleenstaande moeder

de Cotswolds.

en een kat, maar die ook wil weten wat een kat zoal denkt en beweegt.
Heerlijk!’
NBD BIBLION OVER MOLLY EN HET KATTENCAFÉ

MARKETING

Advertenties in o.a.
Vriendin en tv-gidsen

‘Een aanrader voor kattenliefhebbers die houden van een lief, ontroerend verhaal.’
PUBLISHERS WEEKLY OVER WINTER IN HET KATTENCAFÉ

Counterdisplays
Facebook-advertising
getarget op kattenliefhebbers
Feestdagencampagne

VERSCHIJNT

5 november 2019

UITVOERING

paperback

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 302 pagina’s

PRIJS

€ 15,99

ISBN

978 94 005 1171 2

Het stadje Stourton-on-the-Hill, in de groene heuvels van de Cotswolds, heeft zijn

NUR

302, vertaalde roman

eerste kattencafé. Hier woont Molly samen met haar kittens in een waar katten-

OORSPRONKELIJKE TITEL

paradijs, terwijl eigenaresse Debbie de gasten haar huisgemaakte delicatessen
serveert. Maar zelfs in deze idyllische omstandigheden loopt niet alles volgens plan.

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 9,99
978 90 449 7838 4

CAP AUDIOBOEK

Als Debbies zus met een gebroken hart aanklopt bij het café, staat Debbie erop dat

Christmas at the Cat Cafe

ISBN AUDIOBOEK

€ 12,99
978 90 461 7300 8

ze bij hen blijft logeren, zolang ze maar wil. Maar Linda komt niet alleen. De katten
zijn ﬂink van de kaart door de komst van haar woest keffende hond, Beau. En dit is

EERDER VERSCHENEN

niet het enige wat tegenzit – Molly’s bestaan wordt onverwacht bedreigd door een
Siamese rivaal. Als een van haar kittens ook nog verdwijnt, is het maar de vraag of
de aanstaande feestdagen wel zo feestelijk zullen zijn…

Een nieuw avontuur van Molly
4

€ 15,99

ISBN 978

94 005 1100 2

5

© SIGURJON SIGURJONSSON

• Nu eindelijk in Nederland
• Wereldwijd meer dan 600.000 boeken verkocht
• Verschijnt in meer dan 20 landen
• Bestsellerauteur in Scandinavië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
• Het volgende deel in de serie verschijnt volgend najaar

Ragnar Jónasson is de bekroonde
internationale bestsellerauteur van een
tiental thrillers. Wereldwijd verkocht hij
tot dusver meer dan 600.000 boeken in
21 talen. Zijn werk werd bekroond met

‘Een klassiek misdaadverhaal gezien
door een unieke IJslandse bril.’
LEE CHILD

Ragnar Jónasson
Sneeuwblind

onder meer de Mörda Dead Good Reader
Award en ontving wereldwijd lovende
kritieken. Ragnar woont in Reykjavík en
geeft daar ook les aan de rechtenfaculteit van de universiteit.

MARKETING

Ovale baliedisplays en posters
Volop aandacht op onze eigen
Scandinavische-thrillerkanalen
AdWords-campagne gericht op
zoekwoorden en bannering
Socialmediacampagne gericht
op IJsland- en Scandi-fans
Persreis naar IJsland

‘Net zo vaardig geconstrueerd als een klassieke
whodunit, maar bijtend actueel in setting en toon.’
© JÓNASSON LUKE-STACKPOOLE-UNSPLASH

SUNDAY EXPRESS

6

‘Ragnar Jónassons werk is van een
huiveringwekkende poëtische schoonheid.

verschijnt
september
2020

VERSCHIJNT

7 januari 2020

Siglufjörður: een idyllisch vissersplaatsje in het ruige noorden van IJsland, dat

UITVOERING

paperback met ﬂappen

alleen bereikbaar is via een smalle bergtunnel. Waar niemand zijn huis op slot doet

FORMAAT

14 x 21,5 cm

en waar iedereen elkaar kent. Ari Thór, een jonge politieagent, begint er aan zijn

OMVANG

ca. 288 pagina’s

eerste baan, ver van zijn vriendin in Reykjavík en ver van de demonen uit zijn verleden.

PRIJS

€ 20,99

ISBN

978 94 005 1157 6

Wanneer een jonge vrouw halfnaakt in de sneeuw wordt aangetroffen, bloedend en

NUR

305, literaire thriller

bewusteloos, en een gerespecteerd schrijver zijn dood tegemoet valt in het plaatselijke

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Snjóblinda

€ 12,99

theater, ontdekt Ari dat hij niemand in de kleine gemeenschap echt kan vertrouwen,
en dat geheimen en leugens er een levenswijze zijn.

978 90 449 7850 6

Een klassiek geconstrueerde whodunit.’

CAP AUDIOBOEK

THE NEW YORK TIMES

ISBN AUDIOBOEK

€ 16,99
978 90 461 7312 1

Filmisch, beklemmend en claustrofobisch

7

• Targeted socialmediacampagne

Al meer dan een miljoen exemplaren verkocht
van de trilogie van De witte stad

• Een online Spaanse-thrillerweek,
met elke dag nieuwe content

Eva García Sáenz de Urturi (1972)

• Ketenpromotie

werd geboren in Vitoria en woont

•

waar ze aan de universiteit werkt.

Crosspromotie

• Aandacht op platforms als
Hebban.nl en ThrillZone

reeds
verschenen

© CARLOS RUIZ

Het hele jaar
volop
marketingondersteuning

• Bannercampagne op AD.nl

• Advertentie en redactionele

sinds haar vijftiende in Alicante,

Haar eerste boek, dat ze in eigen

Eva García Sáenz de Urturi
De riten van het water

beheer uitgaf, werd een grote bestseller. Inmiddels zijn er al meer dan
een miljoen exemplaren verkocht van
de trilogie van De witte stad en zijn
de rechten wereldwijd verkocht.

aandacht in Espanje! Magazine

• Feestdagen campagne
‘Zo levensecht geschreven
dat het lijkt of je erbij bent.’
DEEL 1 De stilte van de witte stad
€ 15,-

ISBN 978

94 005 1122 4

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

‘Als je wilt genieten én
lijden – genieten omdat het
zo spannend is en lijden omdat
je niet nóg sneller kunt lezen –
dan is dit je boek.’ QUÉ LEER

maart
2020

DEEL 3 De heren van de tijd
€ 20,99

ISBN 978

94 005 1142 2

VERSCHIJNT

12 november 2019

Inspecteur en proﬁler Unai López de Ayala krijgt het vreselijke nieuws dat zijn

UITVOERING

paperback

ex-vriendin, Ana Belén Liaño, vermoord is aangetroffen. Ze was zwanger en is op

FORMAAT

15 x 22,5 cm

een 2600 jaar oude, rituele manier gedood.

OMVANG

ca. 512 pagina’s

Unai moet tegelijkertijd een moordenaar zien te stoppen die de Riten van het Water

PRIJS

€ 20,99

imiteert op historische plekken in Baskenland en Cantabrië – en van wie alle slacht-

ISBN

978 94 005 1140 8

offers zwanger blijken te zijn.

NUR

305, literaire thriller

Commissaris Alba Díaz de Salvatierra is zwanger, maar haar stilzwijgen brengt

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

8

haar in gevaar. Als Unai de vader is, zoals wel wordt beweerd, zal ook Alba zich

€ 12,99

binnenkort bevinden op de lijst van vrouwen die bedreigd worden door de Riten

978 90 449 7837 7

van het Water…

CAP AUDIOBOEK

De Spaanse bestsellersensatie

Los ritos del agua

ISBN AUDIOBOEK

€ 16,99
978 90 461 7299 5

9

sdag
Valentijn
ari
14 febru

De ultieme romantische komedie voor valentijn,
voor Love Actually-fans én voor alle Watermannen!

© DANIELLE XANTHE

Minnie Darke
In de sterren

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

‘Dit fantastische debuut geeft je een warme glow…
In de sterren was zó leuk dat deze recensent er als
een blok voor is gevallen. Mensen, koop dit boek.’
HERALD SUN

Award, de Dobbie Literary Award for
Women’s Fiction en twee Sydney
Morning Herald Young Novelist of the
Year Awards ontving.

‘Sympathieke, levensechte personages en de originele
invalshoek van het “oude liefde roest niet” -verhaal maken
dit het ideale boek voor fans van romantische komedies.’
PUBLISHERS WEEKLY

‘Een verslavend, sprankelend boek met

MARKETING

Vooruitexemplaren

een heel, heel groot hart.’
BETTER READING

Advertenties in o.a. Vriendin

introductieprijs

€ 15,99
na 21 april 2020

€ 18,99

POS-materiaal beschikbaar:
A2-posters, boekenleggers,
backcards

Socialmediacampagne

‘Een heerlijk vrolijk liefdesverhaal in de sfeer van
Marian Keyes en David Nicholls.’
READER’S DIGEST

Blogtour
Quiz

Soms heeft het lot gewoon een beetje hulp nodig. Wanneer Justine Carmichael

VERSCHIJNT

21 januari 2020

– Boogschutter, journalist in wording, scepticus – haar jeugdliefde Nick Jordan –

UITVOERING

paperback met ﬂappen

Waterman, worstelend acteur, bijgelovige – tegen het lijf loopt, zou dit toeval

FORMAAT

14 x 21,5 cm

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

€ 15,99 tot 21 april 2020, daarna € 18,99

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
astrologische bemoeienissen, en is daarnaast een ontroerende roman over vriendschap, toeval, de liefde en het leven.

10

11

De man met meer dan 40 wereldwijde bestsellers
op zijn naam
OVER DE AUTEUR

John Grisham
Titel nog niet bekend

John Grisham is de auteur van meer
dan dertig thrillers en romans, waarvan
er vele zijn verﬁlmd. Hij is de afgelopen
decennia uitgegroeid tot een van de
succesvolste thrillerschrijvers aller
tijden. In zowel zijn boeken als in
zijn eigen leven voert hij strijd tegen
onrecht en trekt hij zich het lot aan
van diegenen in de samenleving die er
alleen voor staan of niet de middelen

omslag
volgt

hebben om voor zichzelf op te komen.

MARKETING

Ketenpromotie
Online bannercampagne via
De Persgroep en adfactor.nl
Pagina-advertentie in
de Volkskrant
AdWords-campagne
Socialmediacampagne
gericht op de fanatieke
doelgroep van Grisham
A2-posters en backcards

‘Drie romans voor de
prijs van één, dat levert
John Grisham af met
zijn nieuwe boek.
Hij slaat een
verrassende, nieuwe
weg in met deze mix
van moordmysterie,

Na John Grishams laatste thriller – het verrassende, succesvolle en in de pers zeer

VERSCHIJNT

22 oktober 2019

goed ontvangen Het oordeel – kijken de talloze fans reikhalzend uit naar zijn nieuwe

UITVOERING

gebonden &

boek. Nog altijd wordt Grisham gezien als een van de beste verhalenvertellers ter

paperback met ﬂappen

wereld en zijn verkoopaantallen zijn onverminderd hoog. In de aanloop naar de

FORMAAT

14 x 21,5 cm

feestdagen zal zijn nieuwe thriller dan ook weer gegarandeerd een dominante positie

OMVANG

ca. 496 pagina’s

op de Nederlandse en Vlaamse bestsellerlijsten innemen.

PRIJS PAPERBACK

€ 21,99

PRIJS GEBONDEN

€ 24,99

ISBN PAPERBACK

978 94 005 1095 1

ISBN GEBONDEN

978 94 005 1176 7

‘Grisham weet te boeien met een indrukwekkend tijdsbeeld.’
AD MAGAZINE

NUR

WO II-verhaal en
zuidelijk melodrama.’
HET LAATSTE NIEUWS

332, thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

nog niet bekend

€ 14,99
978 90 449 7842 1

€ 22,99

ISBN 978 94 005 1042 5

€ 12,99

ISBN 978 94 005 1040 1

€ 12,99

ISBN 978 94 005 1180 4

€ 12,99

ISBN 978 94 005 1130 9

Succesvolle nieuwe vormgeving
12

13

CAROLINE HULSE

DIT DROOMDEBUUT LAAT JE HARDOP LACHEN
PERFECT LEESVOER VOOR DE DONKERE WINTERMAANDEN!

ONZE MARKETINGCAMPAGNE

DIT DROOMDEBUUT
LAAT JE HARDOP LACHEN

• a2-posters
• ketenpromotie
• vooruitexemplaren
• onlinecampagne met opvallende trailer
een scherpe blik op familie en relaties, met veel suspense
in het verhaal

• aandacht en acties in week- en maandbladen
• targeted facebook- en instagramcampagne

voor liefhebbers van De luizenmoeder: ongemakkelijke
humor en veel herkenning
tv-rechten verkocht aan tiger aspect, productiebedrijf
van o.a. Peaky Blinders en Billy Elliot
vertaalrechten aan 15 landen verkocht

Voor fans
van
Liane
Moriarty

14

15

Caroline Hulse
Maar het leek zo’n goed idee
OVER DE AUTEUR

Heer-lij-ke mix van comedy en drama

Caroline Hulse werkt fulltime als
schrijver, na een carrière van twintig
jaar in HR. Ze is ongegeneerd competitief
en is gek op bord- en kaartspellen.
Ze is regelmatig in het casino te vinden
en hoopt vurig dat Cluedo daar ook ooit
gespeeld kan worden. Ze woont met
haar man in Manchester.

‘Hulse’ scherpe pen en de wisintroductieprijs

selende perspectieven laten je

€ 17,99

door dit debuut heen vliegen,

€ 20,99

ontknoping.’ LIBRARY JOURNAL

na 15 januari 2020

koortsachtig op weg naar de
(STARRED REVIEW)
‘Briljant grappig.’
GOOD HOUSEKEEPING

‘Vol messcherpe humor.’
SUNDAY MIRROR

Claire en Matt zijn niet meer bij elkaar, maar willen voor hun dochter Scarlett een

VERSCHIJNT

15 oktober 2019

‘normale’ kerst. Ze weten niet meer wie het een goed idee vond om daarvoor naar

UITVOERING

paperback met ﬂappen

het Happy Forest-vakantiepark te gaan en hun nieuwe partners mee te nemen.

FORMAAT

14 x 21,5 cm

Maar het is nu te laat om het nog af te blazen.

OMVANG

ca. 320 pagina’s

Claire komt met haar vriend Patrick. Matt brengt Alex mee, de nieuwe liefde van

PRIJS

zijn leven. Scarlett heeft haar denkbeeldige vriend Posey. Een reuzenkonijn.

daarna € 20,99

Met zijn vijven (of zessen?) knarsetanden ze zich door alle Verplicht Leuke

ISBN

978 94 005 1172 9

Activiteiten heen, drinken ze te veel wijn als Scarlett op bed ligt, delen ze iets

NUR

302 vertaalde literaire roman

te intieme details over hun relatieverleden en voor ze het weten is hun vakantie

OORSPRONKELIJKE TITEL

veranderd in een tijdbom die eindigt waar deze roman begint: met een paniekerige

CAP E-BOOK

oproep aan de politie.

ISBN E-BOOK

€ 17,99 tot 15 januari 2020,

€ 9,99
978 90 449 7836 0

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

16

The Adults

€ 14,99
978 90 461 7298 8

‘Dit debuut heeft het allemaal: realistische, gebrekkige personages
die steeds verder verstrikt raken in een web van onderlinge spanningen.
Met als resultaat een verrassende, verfrissende en spannende roman.’
PUBLISHERS WEEKLY (STARRED REVIEW)
17

© JESSICA SCHARPF

Karen Cleveland
Dicht bij jou

Karen Cleveland werkte acht jaar als
analist voor de CIA, waarvan de laatste
zes jaar bij terrorismebestrijding.

Wat als degene van wie je het meeste houdt
degene blijkt te zijn die je het meest moet vrezen?

Ze behaalde haar masters aan Trinity
College in Dublin (International Peace
Studies) en aan Harvard University
(Public Policy). Ze woont in NoordVirginia met haar man en twee zonen.

MARKETING

Uitgebreide contentcampagne
Banieren op aanvraag
Spannende boektrailer
Crosspromotie
Advertentiecampagne

VERSCHIJNT

14 januari 2020

UITVOERING

paperback

FORMAAT

14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 384 pagina’s

PRIJS

€ 20,99

ISBN

978 94 005 1159 0

NUR

305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

978 90 449 7833 9

die voor me staat niet ken, ook al betekent hij meer voor me dan wie ook.

ISBN AUDIOBOEK

Je gaat de slaapkamer van je zoon binnen. Het is een rotzooi, zoals altijd. Je ruimt

€ 16,99

wat vieze borden op, pakt wat kleren van de grond en doet de kast open om ze terug

978 90 461 7294 0

te hangen.
En dan zie je het. Het schokt je zo dat het haast niet echt bij je binnenkomt.

waar paniek en paranoia tastbaar zijn en het dilemma levensecht.’
NOORDHOLLANDS DAGBLAD OVER WAT JE NIET WEET

Een rare sensatie maakt zich van me meester: een gevoel dat ik de persoon

€ 12,99

CAP AUDIOBOEK

‘Een perfect debuut met een fraaie plottwist, een spionagethriller

Keep You Close

REEDS VERSCHENEN

Je realiseert je iets verschrikkelijks.
Je eigen zoon is gevaarlijk.

Voor de liefhebbers van Ik ben Pelgrim en Oxen

18

€ 20,99

ISBN 978

904 005 0955 9

19

De nieuwe winterthriller

Suzanne Vermeer
Sneeuwexpress

‘Altijd ﬁjn, een nieuw boek
van Suzanne Vermeer!’

OVER DE AUTEUR
Suzanne Vermeer is het pseudoniem
van de in juni 2011 overleden auteur

DE TELEGRAAF

Paul Goeken. In overleg met zijn
familie is besloten om de boeken van
Suzanne Vermeer voort te zetten.
Alle titels van Vermeer zijn in de
bestsellerlijst verschenen en twee
titels werden genomineerd voor de
NS Publieksprijs.

MARKETING

Teasercampagne op o.a.
Facebook-fanpage
Advertenties rondom de
feestdagen (print en online)
Banieren en boekenleggers
Ketenondersteuning
Targeted socialmediacampagne

2016
31.000

Zakelijk gaat het Anna van Laarhoven voor de wind. Als directrice van imago-

VERSCHIJNT

22 oktober 2019

bureau Up-Grade! rekent ze voornamelijk

UITVOERING

paperback

BN’ers

tot haar clientèle. In haar privéleven

gaat het er wat minder rooskleurig aan toe. Ze vermoedt dat haar man Julian

FORMAAT

14 x 21,5 cm

een affaire heeft, haar zoon Levi is door de politie opgepakt vanwege een poging

OMVANG

ca. 320 pagina’s

tot inbraak en haar dochter is een dwarse puber met wie geen land te bezeilen is.

PRIJS

€ 15,99

Tijd dus voor wat family time.

ISBN

978 94 005 1101 9

Anna boekt een skivakantie naar het Oostenrijkse Kirchberg, waar ze met de trein

NUR

332, thriller

naartoe zullen reizen. Door problemen met een nieuwe cliënt is ze echter genood-

CAP E-BOOK

zaakt haar gezin vooruit te sturen en zelf later te komen. Maar wanneer ze een paar

ISBN E-BOOK

dagen later bij het chalet in Kirchberg arriveert, is het hele huis overhoopgehaald en

CAP AUDIOBOEK

is haar gezin spoorloos. Op tafel ligt een briefje: Geen politie, anders vallen er doden.

ISBN AUDIOBOEK

Van IJskoud zijn al bijna 60.000 exemplaren verkocht
20

exemplaren

2017
47.000

exemplaren

2018
59.000

exemplaren

€ 9,99
978 90 449 7843 8
€ 14,99
978 90 461 7308 4

Elk jaar stijgende verkoopcijfers
21

A.W. Bruna introduceert het eerste deel
in de Suzanne Vermeer puzzelmysteries

Een extra Suzanne Vermeer inclusief
uniek puzzelmysterie

Suzanne Vermeer
Lentevuur

Lentevuur
een gloednieuw verhaal
inclusief envelop met 5 puzzels die een
tweede mysterie blootleggen
aanwijzingen om de puzzels op te lossen
zijn in het verhaal verwerkt
boek is ook zelfstandig te lezen

MARKETING

beperkte oplage. op = op

Ketenpromotie
POS-materiaal

Bannercampagne op AD.nl
Groot bereik op
Facebook-fanpage en
suzannevermeer.nl

NU IN VOORDEELEDITIE

IJskoud

VERSCHIJNT

5 november 2019

VERSCHIJNT

4 februari 2020

Julia van Galen is met haar nichtje en een vriendin een weekje op vakantie in het

UITVOERING

paperback

UITVOERING

paperback

landhuis van haar grootmoeder Eva in Tsjechië. Eva Chorinska is kort daarvoor

FORMAAT

14 x 21,5 cm

FORMAAT

14 x 21,5 cm

op 93-jarige leeftijd overleden en het vervallen landhuis zal door de erfgenamen

OMVANG

ca. 320 pagina’s

OMVANG

ca. 120 pagina’s

worden verkocht. Julia besluit daarom nog één keer terug te keren naar de plek

Een mysterieuze verdwijning.

PRIJS

€ 10,99

PRIJS

€ 12,99

waar ze tijdens haar jeugd zoveel vakanties heeft doorgebracht. Maar op de eerste

Een familie in rouw.

ISBN

978 94 005 1177 4

ISBN

978 94 005 1178 1

de beste avond vindt er een ongeluk plaats dat verregaande gevolgen zal hebben.

25 jaar later gaat een jonge vrouw

NUR

332, thriller

NUR

332, thriller

Een jonge Tsjechische vrouw wordt door Julia aangereden en raakt in coma.

op zoek naar antwoorden.

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 9,99
978 90 449 7721 9

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

22

€ 11,99
978 90 461 7197 4

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 6,99

De vrouw blijkt een goede bekende van Julia’s oma te zijn. En ze was niet geheel

978 90 449 7844 5

toevallig juist op dat moment op die plek aanwezig…

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 9,99
978 90 461 7309 1

In samenwerking met Puzzelpost
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LE FIGARO

© SOUFIANE BOUHALI

‘In deze mooie roman over het plezier
van het lezen merk je aan alles dat
Marc Roger uit ervaring spreekt.’

Marc Roger

De lessen van meneer Picquier

Marc Roger is voorlezer van beroep.
Hij organiseert lezingen door heel
Frankrijk, met name in boekhandels.

Een ontwapenende roman voor fans van Intouchables
en Jonas Jonasson – en voor iedereen die van lezen houdt

In 2014 kreeg hij door de jury van de

‘Een prachtig eerbetoon aan
literatuur en vriendschap.’
LA LIBERTÉ DE L’YONNE

Grand Prix Livres Hebdo een ereprijs
uitgereikt voor zijn bijzondere rol in
het overbrengen van literatuur naar
het grote(re) publiek. De lessen van
meneer Picquier is zijn debuutroman.

introductieprijs

€ 17,99

MARKETING

na 14 april 2020

€ 20,99

POS-materiaal:

posters
en boekenleggers
Advertenties in o.a.
ZIN en Vriendin
Vooruitleesactie
Samenwerking met
Facebook-groepen

VERSCHIJNT

14 januari 2020

Meneer Picquier heeft zijn boekwinkel moeten sluiten, maar het is hem gelukt om

UITVOERING

paperback met ﬂappen

zijn dierbaarste bezit, drieduizend boeken, te bewaren. Die vullen zijn kamer in

FORMAAT

14 x 21,5 cm

verzorgingstehuis Bleuets nu tot aan het plafond.

OMVANG

ca. 302 pagina’s

Door zijn ziekte kan Picquier niet meer doen wat hij het allerliefste doet: lezen.

PRIJS

€ 17,99 tot 14 april 2020, daarna € 20,99

Hij vraagt de jonge Grégoire, die sinds kort de maaltijden in het tehuis rond-

ISBN

978 94 005 1170 5

brengt, om hem elke dag een uur voor te lezen. Daar ziet Grégoire (nooit een echte

NUR

302, vertaalde literaire roman

lezer) aanvankelijk tegen op, maar mettertijd ontstaat er een bijzondere vriendschap

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Grégoire et le vieux libraire

tussen de twee. Het voorleesuur wordt steeds populairder en verhuist naar de

€ 9,99

algemene ruimte, zodat zo veel mogelijk bewoners kunnen meeluisteren.

978 90 449 7839 1

De oude boekverkoper Picquier geeft ondertussen zijn jonge voorlezer een aantal

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 14,99

waardevolle (levens)lessen mee…

978 90 461 7301 5

Genomineerd voor Le Prix Alexandre-Vialatte –
een ‘literaire feelgood’-prijs
24

25

Het tweede deel in de reeks over FBI-agent Atlee Pine

David Baldacci
Titel nog niet bekend

OVER DE AUTEUR
David Baldacci’s werk is in 45 talen
vertaald en wereldwijd zijn er meer

‘Baldacci op zijn best. Afwisselend ijzingwekkend
en aangrijpend, en altijd bloedstollend spannend.’
SCOTT TUROW

dan 130 miljoen exemplaren van zijn
boeken verkocht. Zijn debuut Absolute

‘Atlee Pine is een heldin die me altijd zal bijblijven.

Power werd verﬁlmd door en met Clint

Ik kijk nu al uit naar het volgende deel in de reeks.’

Eastwood. Hij heeft meer dan dertig

TESS GERRITSEN

thrillers, romans, jeugd- en kinder-

omslag
volgt

boeken geschreven. Samen met zijn
vrouw Michelle strijdt Baldacci middels

‘Wanneer je je afvraagt waarom David Baldacci als

zijn Wish You Well Foundation al sinds

de allerbeste wordt beschouwd, hoef je niet verder

jaar en dag tegen analfabetisme.

te kijken dan De lange weg naar genade.’
GREGG HURWITZ

MARKETING

Socialmediacampagne
Advertenties in landelijke
dagbladen
Ketenpromotie
POS-materiaal: poster en
backcard

In De lange weg naar genade introduceerde David Baldacci een nieuwe heldin,

VERSCHIJNT

12 november 2019

FBI-agent

UITVOERING

paperback met ﬂappen

Atlee Pine. Als kind kreeg Atlee een vreselijke gebeurtenis te verwerken:

de ontvoering van haar tweelingzus Mercy uit de slaapkamer die ze als kinderen

FORMAAT

15 x 22,5 cm

deelden. Mercy zou nooit meer worden teruggevonden. Enkele jaren later werd

OMVANG

ca. 400 pagina’s

seriemoordenaar Daniel James Tor opgepakt en tot levenslang veroordeeld, en Atlee

PRIJS

€ 21,99

is ervan overtuigd dat deze Tor meer weet over wat er met Mercy is gebeurd.

ISBN

978 94 005 1003 6

In dit tweede deel zet Atlee haar zoektocht naar de waarheid voort. Wat is er met

NUR

332, thriller

haar zus gebeurd? Maar ze krijgt ook met nog een andere zaak te maken, een zaak

OORSPRONKELIJKE TITEL

die haar weleens het leven kan kosten…

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

‘Een fantastische nieuwe hoofdpersoon
van een meesterverteller.’

nog niet bekend

€ 14,99
978 90 449 7719 6

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 16,99
978 90 461 7310 7

JANE HARPER

26

27

Een eeuwenoude strijd, een mogelijke nieuwe wereldoorlog

OVER DE AUTEUR
Mike Maden is de auteur van de technothrillers Drone, BlueWarrior, Drone
Command en Drone Threat.
Hij studeerde politieke wetenschappen
en specialiseerde zich in conﬂicten en

Mike Maden
Tom Clancy Vuurlinie

technologie in internationale relaties.
Tom Clancy Vuurlinie is zijn tweede
boek in de Jack Ryan-reeks.

Tom Clancy wordt gezien als de
bedenker van de technothriller.
Ook schreef hij enkele non-ﬁctieboeken
over de Amerikaanse strijdkrachten.
Tom Clancy overleed op 1 oktober 2013.
€ 20,99

ISBN 978 94 005 0914 6

€ 22,99

ISBN 978 94 005 0946 7

€ 22,99

ISBN 978 94 005 1032 6

€ 22,99

ISBN 978 94 005 1073 9

MARKETING

‘Bloedstollende actie en heel erg actueel.

Facebook-advertising

Clancy is nog altijd top!’

Dedicated nieuwsbrief
naar Tom Clancy-fans

THE WASHINGTON POST

Advertentie in tv-gidsen
Jack Ryan-quiz en winacties
POS-materiaal

beschikbaar

op aanvraag

VERSCHIJNT

19 november 2019

Tijdens de Balkanoorlog opereerde dr. Cathy Ryan een Bosnisch meisje dat ge-

UITVOERING

paperback

wond geraakt was aan haar ogen. Nu, zesentwintig jaar later, stuurt ze haar zoon

FORMAAT

15 x 22,5 cm

Jack Ryan jr. op pad om het meisje van toen terug te vinden en haar een brief te

OMVANG

ca. 512 pagina’s

overhandigen. Aida Curic is inmiddels uitgegroeid tot een strijdvaardige jonge

PRIJS

€ 22,99

vrouw die leidinggeeft aan een controversieel vluchtelingennetwerk in de buurt van

ISBN

978 94 005 1179 8

Sarajevo. Jack voelt zich ogenblikkelijk tot haar aangetrokken en raakt via Aida

NUR

332, thriller

verwikkeld in een strijd tussen etnische groeperingen die elkaar al eeuwenlang naar

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

28

Tom Clancy Line of Vision

€ 14,99

het leven staan. Om Aida te redden moet hij een weg zien te vinden in een wereld
van geheime diensten, special operators en lokale mafﬁa.

978 90 449 7845 2
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Bestsellers nu in voordeeleditie
Elizabeth George
In wankel evenwicht

John Grisham
De claim

Een Inspecteur Lynley-mysterie

Nieuwe vormgeving

‘Als altijd goed geschreven, geestig met
aandacht voor markante karakters.’
TROUW

Meer dan 70.000 exemplaren verkocht
VERSCHIJNT

LIBELLE

Meer dan 150.000 exemplaren verkocht
8 oktober 2019

paperback

UITVOERING

paperback

14 x 21,5 cm

FORMAAT

14 x 21,5 cm

ca. 580 pagina’s

OMVANG

ca. 416 pagina’s

€ 15,99

PRIJS

€ 12,99

978 94 005 1182 8

ISBN

978 94 005 1180 4

305, literaire thriller

NUR

332, thriller

PRIJS
ISBN

OORSPRONKELIJKE TITEL

Careless in Red

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 9,99

978 90 449 7781 3

David Baldacci
Doodskleur

Een grappig en spannend verhaal
dat zich afspeelt in een wellnesscentrum

Een Amos Decker-thriller

‘Hardop lachen, zachtjes huilen, en
maar pagina’s blijven omslaan.’
NRC HANDELSBLAD

VERSCHIJNT

FORMAAT

NUR

gerechtelijke wereld.’

8 oktober 2019

UITVOERING

OMVANG

‘Een scherp portret van de Amerikaanse

Liane Moriarty
Negen volmaakte vreemden

OORSPRONKELIJKE TITEL
CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Meer dan 25.000 exemplaren verkocht
VERSCHIJNT

Meer dan 35.000 exemplaren verkocht
14 januari 2020

paperback

UITVOERING

paperback

14 x 21,5 cm

FORMAAT

14 x 21,5 cm

ca. 488 pagina’s

OMVANG

ca. 400 pagina’s

FORMAAT
OMVANG

€ 12,99

PRIJS

€ 12,99

978 94 005 1183 6

ISBN

978 94 005 1181 1

NUR

302, vertaalde roman

NUR

332, thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL

Nine Perfect Strangers

OORSPRONKELIJKE TITEL

ISBN

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

ISBN AUDIOBOEK

€ 9,99

978 90 449 7758 5

CAP AUDIOBOEK

30

THE WASHINGTON POST

VERSCHIJNT

UITVOERING

€ 9,99
978 90 449 7425 6

detectives.’

12 november 2019

PRIJS

The King of Torts

‘Een van de opvallendste literaire

€ 11,99

978 90 461 7226 1

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

The Fallen

€ 9,99
978 90 449 7700 4

CAP AUDIOBOEK
ISBN AUDIOBOEK

€ 11,99
978 90 461 7178 3
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VERSCHIJNINGSDATUM
1 OKTOBER 2019

DE BESTE EN SUCCESVOLSTE
THRILLERS VAN 2019

Al 17.500 exemplaren
verkocht

Kwam binnen op 1
in de Bestseller60

€ 20,99

ISBN 978 94 005 0784 5

€ 15,99

ISBN 978 94 005 1007 4

ZIE DE
APARTE
FOLDER

‘Echt haar állerbeste.’

Het vijfde deel in de
Amos-Decker-serie

MAX MAGAZINE

€ 21,99

ISBN 978 94 005 1002 9

€ 20,99

ISBN 978 94 005 1082 1

★★★★★ VN’s Detective

‘Kostelijke dialogen, wervelende acties en onverwachte
plotwendingen.’ AD

& Thrillergids

€ 20,99

32

ISBN 978 94 005 1029 6

€ 21,99

ISBN 978 94 005 0839 2
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