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‘Klinkt als een thriller. Is ook een thriller. Maar meer dan dat is het een inwijding
Onze digitale aanbieding vindt u op www.awbruna.nl/aanbiedingsbrochures

in de “witte stad” en haar omgeving vol legendes en cultureel erfgoed.’

het parool

19 MEI 2020

‘De stilte van de witte stad is een boek dat je als lezer niet loslaat en veel van je vergt.
Je kunt niet verslappen, maar zeker ook niet stoppen.’
WiM krings in DE LIMBURGER

‘De stilte van de witte stad is een thriller die je dusdanig pakt dat je hem in een ruk uit leest!
De combinatie van spanning, geschiedenis, cultuur en de sfeer van het Baskische Vitoria vol
legendes en cultureel erfgoed maakt het een combinatie van Zafón en Dan Brown.’
janna naVis, boekhandel doMiniCanen, MaastriCht

Meer dan een miljoen verkochte exemplaren wereldwijd

Eva García Sáenz de Urturi

De heren van de tijd
•
•
•

Al meer dan
10.000 exx.
verkocht

Deel 1 van de trilogie stond wekenlang in De Bestseller 60
Voor de liefhebbers van Dan Brown
Wordt verﬁlmd

Vitoria, 2019. De roman De heren van de tijd, die zich afspeelt
in de Middeleeuwen, is een groot succes. Hij verschijnt onder het
mysterieuze pseudoniem Diego Veilaz.
Vitoria, 1192. De legendarische graaf Diago Vela komt thuis na
een missie van twee jaar, hem opgedragen door de koning. Hij

MARKETING

treft zijn broer aan, getrouwd met de vrouw die ooit zíjn bruid

• A1- en A2-posters
•tafeldisplays
• Ketenpromotie
• Crosspromotie
• Uitgebreide SEO- en SEA-campagne
• Online bannercampagnes
• Advertenties

was.
In het heden krijgt Unai López de Ayala te maken met een reeks
DEEL 1 De stilte van de witte stad
€ 15,-

isbn 978

94 005 1122 4

gruwelijke moorden, identiek aan beschrijvingen in De heren van
de tijd. Zijn onderzoek leidt naar de toren van Nograro, een fort
dat al eeuwen bewoond wordt door dezelfde familie. Gaandeweg
vindt Unai in De heren van de tijd allerlei overeenkomsten met
zijn eigen verleden. En deze ontdekking zal voor hem en zijn
familie alles veranderen.

VERsCHiJnT

19 mei 2020

UiTVOERinG

paperback, 15 x 22,5 cm

OMVAnG

Eva García Sáenz de Urturi (1972) werd geboren in

OORsPROnKELiJKE TiTEL
nUR

Vitoria en woont sinds haar vijftiende in Alicante, waar

© CARLOs RUiZ b.K.

ze aan de universiteit werkt. Haar eerste boek heeft

DEEL 2 De riten van het water
€ 20,99

isbn 978

ze in eigen beheer uitgegeven en het werd online een
grote bestseller. Inmiddels zijn er al meer dan een miljoen
exemplaren verkocht van de trilogie van De witte stad en
zijn de vertaalrechten ook wereldwijd breed verkocht.

ca. 500 pagina’s

305, literaire thriller
PRiJs

isbn

Los señores del tiempo

€ 20,99

978 94 005 1142 2
CAP E-bOOK

isbn E-bOOK

€ 11,99

978 90 449 7891 9

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 15,99

978 90 461 7356 5

94 005 1140 8

BASKENLAND SPANNING CULTUUR MYSTERIE GESCHIEDENIS
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15 APRIL 2020

Een laatste klus voor de ‘Nowhere Man’?

Gregg Hurwitz

De accountant
‘Wat een heerlijke thrillerserie!’
MeriaM Wehrens,

•
•
•

Het vijfde deel van de Orphan X-thrillerserie
Voor fans van jack Reacher, jason Bourne en james Bond
Van de eerste vier delen zijn meer dan 30.000 exemplaren verkocht

boekhandel Van Piere, eindhoVen

Vroeger was hij Orphan X – een geheim agent die moordaan-

‘Dit is jouw nieuwe thrillerverslaving.’

slagen pleegde namens een overheid die zijn bestaan ontkende.

bertraM koeleMan,

Tegenwoordig helpt Evan Smoak onder de schuilnaam ‘Nowhere

boekhandel de Vries, haarleM

Man’ iedereen die in de problemen zit en zich tot niemand anders

‘Wat een heerlijk actieboek is Orphan X!

EERDER VERSCHENEN

Met de snufjes van James Bond en de
snelheid en acties van Jason Bourne.
Met vaart geschreven en indrukwekkende
actiescènes.’

nYnke de Vries,

boekhandel binnert oVerdieP, heerenVeen

€ 4,99

isbn 978 94 005 0951 1

€ 20,99

kan wenden. Het is een zelfopgelegde boetedoening die van de

MARKETING

kille moordenaar weer een man met een geweten heeft gemaakt,

• Facebook-advertising
• Crosspromotie in o.a. Baldacci en Clancy
• Bannercampagne op AD.nl
• Boektrailer
• Uitgebreide promotie via onze

waardoor hij begint te geloven dat een normaal leven mogelijk is.
En dus neemt Evan een besluit.
Nog één keer zal hij iemand van dienst zijn die zijn hulp nodig
heeft, maar daarna zal de Nowhere Man ophouden te bestaan.
Een allerlaatste klus. Alleen zou deze hem weleens fataal kunnen

nieuwsbrief en social media

worden…

isbn 978 94 005 0868 2

VERsCHiJnT
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paperback met ﬂappen, 14 x 21,5 cm
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ca. 528 pagina’s
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Gregg Hurwitz is de auteur van 21 thrillers die in dertig

€ 20,99

isbn 978 94 005 0883 5

€ 20,99

isbn 978 94 005 1069 2

© GARY FLEDER

talen zijn vertaald en vele prijzen hebben gewonnen.
Hij schreef ook comics voor Marvel en DC, scripts voor de
grote ﬁlmstudio’s en opiniestukken voor The Guardian.
In zijn vrije tijd voetbalt hij, waarbij hij zichzelf regelmatig blesseert.

332, thriller
PRiJs

isbn

Into the Fire

€ 20,99

978 94 005 1099 9
CAP E-bOOK

isbn E-bOOK

€ 11,99

978 90 449 7886 5

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 15,99

978 90 461 7342 8

MISDAADBESTRIJDING ACTIE AMERIKA HELD
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17 MAART 2020

Een huiveringwekkend kat-en-muisspel vol
bedrog en verraad

Sam Lloyd

Het geheugenwoud
•

Voor de liefhebbers van C.j. tudor, Stephen King
en Adrian mcKinty’s De ketting
introductieprijs

Elissa, een dertienjarig schaaktalent, is aangekomen in het

 18,99

Geheugenwoud op de belangrijkste dag van haar leven. Tijdens

 20,99

na 17 juni 2020

het nationaal schaakkampioenschap werd ze ontvoerd. Ze werd
wakker in een ondergrondse cel.
Elijah woont al naast het Geheugenwoud zolang hij zich kan
herinneren. Hij is pas twaalf, maar heeft zijn hele leven in het bos

MARKETING

gespeeld en kent er elke centimeter. En dan vindt hij Elissa.

• Vooruitexemplaren
• Uitgebreide online marketingcampagne
• Spannende boektrailer
• POS-materiaal
• Ketenpromotie
• Auteur beschikbaar voor interviews

Als hij opduikt in haar cel, neemt Elissa aan dat hij haar zal
helpen te ontsnappen of naar de politie zal gaan. Maar Elijah
wil niet dat Elissa weggaat, bang als hij is om haar vriendschap
te verliezen.
Het gedrag van haar ontvoerder wordt steeds onvoorspelbaarder
en algauw zijn Elijahs bezoekjes Elissa’s enige lichtpuntjes. Elissa

‘Waar ben ik?’ vraagt ze.

realiseert zich dat de jongen haar enige kans op overleving is.

‘Onder de grond.’

VERsCHiJnT

17 maart 2020

UiTVOERinG

paperback met ﬂappen, 14 x 21,5 cm

‘Ja, dat weet ik. Maar waar?’

OMVAnG

Sam Lloyd groeide op in Hampshire in het Verenigd

‘Een kelder. In het Geheugenwoud.’
‘Het Geheugenwoud?’
‘Zo noem ik het. Ik denk niet dat het een echte naam heeft.

huilt als een wolf. Hij houdt van ambachtelijk gebrouwen

met zijn vrouw, hun drie zoontjes en een hond die graag
© sAM LLOYD

Of in elk geval niet een die iemand zich herinnert.’

OORsPROnKELiJKE TiTEL
nUR

Koninkrijk. Hij bedacht verhalen en bouwde geheime
schuilplekken in de lokale bossen. Nu woont hij in Surrey

biertjes, sterke kofﬁe en stilte. Zijn thrillerdebuut Het
geheugenwoud werd verkocht aan 14 landen.

ca. 432 pagina’s

305, literaire thriller
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The Memory Wood

€ 18,99 na 17 juni 2020 € 20,99

978 94 005 1153 8
CAP E-bOOK

isbn E-bOOK

€ 11,99

978 90 449 7893 3

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 15,99

978 90 461 7357 2

SCHAKEN WONDERKIND ONTVOERING CLAUSTROFOBISCH WAANZIN
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26 MEI 2020

‘Echt ontzettend goed.
Tot het eind bleef het spannend,
zéér verrassend.’
aMber Martensen, boekhandel thoMas, bergen
‘Lisa Jewells beste boek tot nu toe.’

Een jonge vrouw erft een huis, maar daarmee ook
een heleboel geheimen...

Lisa Jewell

De mensen boven ons

erin kellY

‘Het perfecte boek voor bij het zwembad… voor
overal, eigenlijk. Deze thriller is verslavend, ontroerend
en ik kan hem niet genoeg aanbevelen!’ soPhie hannah

•
•

‘Opnieuw een duistere topper van Jewell, vol verbluffende
momenten en kleurrijke personages.’ BOOKLIST (starred reVieW)

In een groot huis in het Londense Chelsea ligt een baby wakker

Sunday Times-bestseller – binnengekomen op #1
Wereldwijd ruim 5 miljoen boeken verkocht van lisa jewell

in haar wiegje. Gevoed en verzorgd wacht ze vrolijk tot iemand
haar oppakt.

‘Creepy, gelaagd en onmogelijk om weg te leggen: het perfecte
vakantieboek.’ THE GUARDIAN

In de keuken liggen, naast een haastig gekrabbeld briefje, drie
lichamen. De slachtoffers zijn al enkele dagen dood.
Wie heeft er in de tussentijd voor de baby gezorgd?

MARKETING

En waar is diegene gebleven?

• Advertenties in o.a. Vriendin,
ZIN Magazine

en tv-gidsen

• Counterdisplays
• Blogtour
• Uitgebreide socialmediacampagne

Lisa Jewell (Londen, 1968) schreef haar eerste roman,

EERDER VERSCHENEN

Ralph’s Party, n.a.v. een weddenschap. Het werd in
1998 uitgegeven door Penguin en was dat jaar het
© iAin PHiLPOTT

bestverkopende debuut. Sindsdien heeft ze 18 boeken

veranderd – van chicklit via steeds donkerder romans
naar psychologische thrillers. Niet alleen het publiek,

boven ons kwam ze in Engeland binnen op #1 in de bestisbn 978 94 005 1125 5

26 mei 2020
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paperback, 14 x 21,5 cm
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sellerlijst en ontving ze lovende recensies.

ca. 364 pagina’s
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geschreven. Enkele jaren geleden is ze van genre

maar ook de pers is hier enthousiast over. Met De mensen

€ 17,99

VERsCHiJnT
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The Family Upstairs

€ 17,99

978 94 005 1231 3
CAP E-bOOK

isbn E-bOOK

€ 9,49

978 90 449 7891 9

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 13,99

978 90 461 7358 9

PUZZEL PSYCHOLOGISCHE SPANNING STERKE PERSONAGES
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25 FEBRUARI 2020

LOCUS MAGAZINE

Een hoogst originele thriller van Zuid-Korea’s
rijzende literaire ster

‘De plotters, een rauwe extravaganza van moordenaars en gekken.’

Un-su Kim

‘Het leest als Murakami die De dag van de jakhals heeft herschreven.’

THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

‘Een bijzonder boek: een gewelddadige actiethriller, maar ook een parabel,
een fabel van goed en kwaad.’ THE WALL STREET JOURNAL

De plotters
•

Een gerafﬁneerd verhaal voor liefhebbers van tarantino
en murakami

•
•

messcherp, poëtisch, hardboiled
Verkocht aan 22 landen

Het gaat niet om degene die de trekker overhaalt, maar wie er
áchter degene staat die de trekker overhaalt – de plotters, de masterminds in de schaduw.
Als kleine jongen werd Reseng geadopteerd door de misdadiger

MARKETING

‘Oude Wasbeer’. Ze woonden in diens bibliotheek, omringd door

• teasercampagne met

boeken die niemand ooit las en waar het krioelde van de moorde-

vooruitexemplaren

naars, huurlingen en premiejagers.
Met deze achtergrond is Reseng voorbestemd tot een leven
als huurmoordenaar. Tot hij de regels breekt. Is Reseng nu de
volgende op de dodenlijst?

Un-su Kim werd in 1972 geboren in Busan en is de auteur

THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

‘the most Anticipated Crime Books of 2019’
‘most Anticipated Books of 2019’
‘this Winter’s Best thrillers’

CRIMEREADS

LIT HUB

CHICAGO REVIEW OF BOOKS

‘Apple’s Best Book of the Year’

NRC Handelsblad

• Uitgebreide pr-campagne
• Backcard
• Online campagne met trailer
• Ketenpromotie
VERsCHiJnT

25 februari 2020

UiTVOERinG

paperback, 14 x 21,5 cm

OMVAnG

Korea’s meest prestigieuze literaire prijs. Kim was in
2016 genomineerd voor de Grand Prix de Littérature
Policière. Hij woont in Jinhae-gu, Zuid-Korea. De plotters
betekende zijn internationale doorbraak. Inmiddels zijn
ook de ﬁlmrechten verkocht.

ca. 300 pagina’s

nUR

305, literaire thriller

isbn

978 94 005 1163 7

romans won in 2006 de Munhakdongne Romanprijs,
© DAHUiM PAiK

‘Editor’s Choice’

van enkele veelgeprezen romans. Een van zijn eerdere

• Advertenties in de Volkskrant en

PRiJs

€ 21,99

CAP E-bOOK
isbn E-bOOK

€ 11,99

978 90 449 7834 6

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 15,99

978 90 461 7298 8

ZUID - KOREA HUURMOORDENAAR CORRUPTIE ONDERWERELD SEOUL
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21 APRIL 2020

‘Een lekkere thriller om op je vakantiestapel te leggen.’
‘Altijd ﬁjn, een nieuw boek van Suzanne Vermeer.’

MARGRIET

Een Italiaanse zomer vol geheimen

DE TELEGRAAF

‘Heerlijke pageturner voor aan het zwembad of in de hangmat.’

MARIE CLAIRE

Suzanne Vermeer

Souvenir
•
•
•
•

De 30e vakantiethriller van Suzanne Vermeer
Herkenbare thema’s in een vakantie-/reissetting
meer dan 2,5 miljoen boeken verkocht!
60.000 exemplaren verkocht van Het strandhuis

Nienke Dijkstra en haar moeder Carolien zijn op vakantie in
Umbrië, waar ze een meerdaagse kookcursus combineren met
wandelen, wijnproeven en uitstapjes naar de mooie stadjes in
de regio. Op een avond is Carolien echter ineens verdwenen. Ze
blijkt een taxi naar Florence te hebben genomen, de stad waar ze
als tiener enkele jaren heeft gewoond, maar daar loopt het spoor
dood. Nienke is ten einde raad. Haar moeder vertoont sinds twee
jaar verschijnselen van dementie en lijkt niet te weten wat ze
doet. Met niets anders dan een medaillon als aanwijzing gaat ze
op onderzoek uit, maar intussen ontspint zich thuis in Nederland
nog een ander drama…

Zomerse ontspanning

MARKETING

• Advertentiecampagne
• Samenwerking met bekende vrouwenbladen
• Campagne ‘Suzanne Vermeer-Zomerweken’
• Online advertising met trailer
• Opvallende POS-materialen
• Ketenpromotie
• joint promotion
• Stand op de libelle Zomerweek
VERsCHiJnT

21 april 2020

UiTVOERinG

paperback, 14 x 21,5 cm

OMVAnG

ca. 320 pagina’s

nUR

332, thriller

isbn

978 94 005 1102 6

PRiJs

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 Vermeer zijn in de bestsellerlijst
beland en twee titels werden genomineerd voor de NS Publieksprijs.
€ 7,99

isbn 978 94 005 0964 1

€ 8,99

isbn 978 94 005 1072 2

€ 10,99

isbn 978 94 005 0963 4

€ 10,99

isbn 978 94 005 1071 5

€ 10,99

€ 15,99

CAP E-bOOK
isbn E-bOOK

€ 9,49

978 90 449 7883 4

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 13,99

978 90 461 7340 4

isbn 978 94 005 1212 2

UMBRIË EN TOSCANE VAKANTIE VERDWIJNING DEMENTIE
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10 MAART 2020

19 MEI 2020

15 APRIL 2020

Voordelig op vakantie met Vermeer
Suzanne Vermeer

Het strandhuis

Op Sardinië komen drie vriendinnen
bijeen om hun geheim onder ogen te zien…

Suzanne Vermeer

Het paradijs

Liza’s zoon verdwijnt tijdens zijn vakantie
in Griekenland

Heerlijke feelgoodroman voor een aaibaar prijsje

Melissa Daley

Molly en het kattencafé
•

Voor fans van Bob de straatkat en Dewey, de bibliotheekkat

‘Molly en het kattencafé is zo’n boek waarvan ik een
glimlach op mijn gezicht krijg, omdat het zo lief is.’
PlUizenbol.nl

‘Een must-have voor elke kattenliefhebber die niet
alleen wil wegdromen bij dit ontroerende en hartverwarmende relaas van een alleenstaande moeder
en een kat, maar die ook wil weten wat een kat zoal
denkt en beweegt. Heerlijk!’

nbd biblion

‘Als je hebt genoten van Bob de straatkat dan zal je
‘Een zomerse thriller […] die je graag
meeneemt in je koffer naar je vakantiebestemming.’

ook hiervan smullen. Hartverwarmender dan dit

ChiCklit.nl

verhaal over een thuisloze kat en een café in de

VroUWenthrillers.nl

Nr. 1 in De Bestseller 60
VERsCHiJnT
UiTVOERinG

10 maart 2020

paperback, 14 x 21,5 cm
OMVAnG

ca. 320 pagina’s
nUR

PRiJs
isbn

isbn E-bOOK

978 94 005 1212 2
€ 7,49

978 90 449 7722 6

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

332, thriller

problemen wordt het niet.’
Meer dan 100.000 exemplaren verkocht
VERsCHiJnT

€ 10,99

978 90 461 7198 1

ZOMERVAKANTIE SARDINIË

19 mei 2020
paperback, 12,5 x 20 cm

UiTVOERinG
OMVAnG
nUR

€ 10,99

CAP E-bOOK

14

‘Ideaal voor op het strand.’

ca. 352 pagina’s

‘Dit boek met sympathieke personages is hartverwarmend en laat je even al je zorgen vergeten!’
boekenbijlage.nl

VERsCHiJnT

15 april 2020

UiTVOERinG

paperback, 14 x 21,5 cm
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€ 8,99

isbn E-bOOK

€ 6,49

978 90 449 7545 1

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 9,49

978 90 461 7086 1

VERDWIJNING MOEDER EN ZOON

isbn

Melissa Daley woont in Hertfordshire met haar twee katten, twee kinderen en
man. Een van haar katten is op Facebook te vinden als Nancy Harpenden-Cat.
Melissa liet zich inspireren door het stadje Stow-on-the-Wold in de Cotswolds als
setting voor Molly en het kattencafé.

Molly and the Cat Cafe

302, vertaalde roman
PRiJs

978 94 005 1236 8
CAP E-bOOK

ca. 302 pagina’s
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ConsCioUsCat.net

€ 10,-

978 94 005 1237 5
CAP E-bOOK

isbn E-bOOK

€ 7,49

978 90 449 7782 0

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 9,49

978 90 461 7261 2

KAT TEN FEELGOOD
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3 MAART 2020

Deels autobiograﬁsche roman over drie generaties
van een Duits-Joodse familie

Christian Berkel

De appelboom
•
•
•

Duitse acteur, bekend van Zwartboek en Valkyrie
Der Spiegel-bestseller
Filmrechten verkocht

Sala en Otto zijn tieners als ze in 1932 in Berlijn verliefd worden.
Hij behoort tot de arbeidersklasse, zij komt uit een intellectuele
Joodse familie. Zes jaar later ontvlucht Sala haar geboorteland en
kan ze terecht bij haar tante in Parijs – totdat de Duitsers binnenvallen. Terwijl Otto het leger in moet om mee te vechten, mislukt

MARKETING

Sala’s poging om Frankrijk te verlaten en wordt ze gevangengezet

• Vooruitexemplaren
• Interviews en recensies
• lezersacties in samenwerking met

in Gurs, een kamp in de Pyreneeën. Een kamp waar alleen de
sterksten overleven, om in 1943 gedeporteerd te worden naar
Auschwitz. Maar deze keer heeft Sala geluk en kan ze onderduiken.
Vlak voor het einde van de oorlog wordt Otto door de Russen
gevangengenomen. Pas in 1950 keert hij huiswaarts, naar een

vrouwenbladen

• (Gepersonaliseerde) A2-posters
• Ketenpromotie

verwoest Berlijn. Sala vertrekt na de oorlog naar Buenos Aires, in
de hoop daar een nieuw leven op te bouwen. Lange tijd zien de
twee elkaar niet, maar als Sala Otto’s naam in het telefoonboek

‘Berkel eert zijn moeder met een aangrijpend verhaal over een sterke vrouw
en haar zoektocht naar identiteit, een thuis en haar grote liefde.’ DER SPIEGEL
‘Berkel neemt zijn lezer mee op een literaire reis vol overlevingsdrang,
glamour, revolutie en liefdesverdriet.’ WDR 5 BÜCHER

vindt, weet ze dat ze hem nooit vergeten is…

VERsCHiJnT

3 maart 2020
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paperback met ﬂappen, 14 x 21,5 cm
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Christian Berkel is een van Duitslands bekendste

Hollywoodblockbusters en heeft diverse ﬁlmprijzen
ontvangen. Hij woont met zijn vrouw, actrice Andrea
Sawatzki, en hun twee zoons in Berlijn. De deels autobiograﬁsche roman De appelboom is zijn debuut en
belandde in Duitsland op de Spiegel-bestsellerlijst.

ca. 360 pagina’s

OORsPROnKELiJKE TiTEL
nUR

acteurs. Hij speelde in diverse Europese ﬁlms en in
© GERALD VOn FORis

‘Iedereen die zoekt naar een krachtig epos over de Duitse geschiedenis:
hier is het. En Christian Berkel schreef het. Deze man is geen schrijvende
acteur. Hij is door en door schrijver. Een heel goede.’ daniel kehlMann

302, vertaalde roman
PRiJs
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Der Apfelbaum

€ 19,99

978 94 005 1218 4
CAP E-bOOK

isbn E-bOOK

€ 11,99

978 90 449 7887 2

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 13,99

978 90 461 7359 6

DUITSLAND WO II FAMILIEGESCHIEDENIS LIEFDESVERHAAL
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‘Opvallend en opwindend. De samenwerking tussen Horst en Enger is gemaakt
voor het grote publiek.’ VERDENS GANG
‘Een adembenemende thriller boordevol cliffhangers. De auteurs weten wat ze doen.
Een hoogtepunt in de Noorse misdaadﬁctie.’ FYENS STIFTSTIDENDE
‘Een thriller tjokvol razendspannende actie, met intrigerende personages.’

Het begin van een nieuwe Scandinavische thrillerreeks

Jørn Lier Horst & Thomas Enger

Nulpunt

JYLLANDS-POSTEN

•

vakmanschap van Horst en het rauwe thrillerwerk van Enger

de Pers oVer horst:

‘Bevat alle elementen die een thriller nodig heeft om te kunnen overtuigen.’
‘Scandinavisch vakwerk.’

HET PAROOL

Een onweerstaanbare combinatie van het klassieke

AD MAGAZINE

•

Voor de liefhebbers van Søren Sveistrup en lars Kepler

Oslo, 2018. De bekende atlete Sonja Nordstrøm komt niet opdagen
bij de boekpresentatie van haar omstreden autobiograﬁe. Als
celebrityblogger Emma Ramm later die dag naar Nordstrøms
huis gaat, ziet ze dat de deur openstaat en treft ze binnen tekenen
van een worsteling aan. Op de televisie zit een papiertje geplakt

MARKETING

met daarop het cijfer 1.

• Volop aandacht op onze eigen

Rechercheur Alexander Blix krijgt de leiding over de zaakNordstrøm. Er zijn verschillende aanwijzingen, maar de timing

Scandinavische-thrillerkanalen

• Socialmediacampagne gericht

waarmee die verschijnen lijkt zorgvuldig gepland. Is het allemaal
onderdeel van een groter geheel dat ze nog niet kunnen overzien?

op Scandi-fans

• Online contentcampagne i.s.m.

Uiteindelijk worden Blix en Emma gedwongen om samen te
werken. Ze zijn beiden vastbesloten de moordenaar te vinden.
Die hunkert naar aandacht – en hij heeft de smaak nog maar net

de auteurs

• POS-materiaal op aanvraag
• Crosspromotie

te pakken…
VERsCHiJnT

18 februari 2020

UiTVOERinG

paperback, 14 x 21,5 cm

OMVAnG

Jørn Lier Horst (1970) is bekend van zijn misdaadserie

OORsPROnKELiJKE TiTEL
nUR

over inspecteur Wisting. Zijn werk is een unieke mix van
spanning en realisme, en hij is een uitstekend observator

isbn

© TOM HAnsEn

tie met een voorliefde voor maatschappelijke thematiek.

€ 20,99

978 94 005 1137 8
CAP E-bOOK

isbn E-bOOK

thrillers. Zijn handelsmerk is zijn rauwe stijl in combina-

Nullpunkt

305, literaire thriller
PRiJs

van menselijke interactie.
Thomas Enger (1973) is de schrijver van de Henning Juul-

ca. 430 pagina’s

€ 11,99

978 90 449 7892 6

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 15,99

978 90 461 7360 2

NOORWEGEN SERIEMOORDENAAR AFTELLEN MOORDONDERZOEK
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11 FEBRUARI 2020

De fout van een moeder. De ondergang van een dochter.

Louise Jensen

De familie
•

Een beklemmende psychologische thriller voor
de liefhebbers van B.A. paris en Robert Bryndza

‘Bloedspannende thriller die je meteen wilt uitlezen.’

•
•

KEK MAMA

‘Ik was totaal gegrepen door dit boek.’

Van jensens boeken werden in de UK meer dan
1,5 miljoen exemplaren verkocht

‘Een intelligente, verslavende thriller over familie, verlies en leugens.
Houdt je tot de laatste bladzijde in spanning.’

publiekslieveling op Goodreads

Laura is in de rouw na het plotselinge overlijden van haar echt-

aliCe FeeneY

genoot en worstelt om ﬁnancieel het hoofd boven water te

robert brYndza

houden. Ze is dankbaar wanneer een lokale gemeenschap, Oak

MARKETING

Leaf Organics, haar en haar 17-jarige dochter Tilly onderdak

• lezersacties i.s.m. diverse media
• Socialmediacampagne
• Crosspromotie in o.a. lisa jewell
• Boekenleggers en A2-posters

aanbiedt.
Maar als Laura en Tilly eenmaal zijn ingetrokken bij hun nieuwe
familie, blijken er schimmige dingen te gebeuren. Op een dag
overlijdt een van de leden van de gemeenschap. Er bekruipt
Laura een unheimisch gevoel, maar Tilly is in de ban van Alex, de
charismatische leider van de Familie.
Laura probeert uit alle macht haar dochter uit Alex’ klauwen te
redden. Maar dan komt ze erachter waarom de Familie haar en

EERDER VERSCHENEN

haar dochter ooit heeft toegelaten in hun midden – en waarom ze
hen nooit meer zullen vrijlaten…

VERsCHiJnT 11

OMVAnG

februari 2020

paperback, 14 x 21,5 cm

UiTVOERinG

ca. 352 pagina’s

OORsPROnKELiJKE TiTEL
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Louise Jensen raakte enkele jaren geleden gewond bij

17.500 exx.
verkocht

een ongeluk. Als aﬂeiding voor de pijn en haar beperkte

© TiM ELLisTOn

bewegingsvrijheid begon ze met schrijven. Echter, het

€ 5,99

isbn 978

94 005 1027 2

€ 15,99

schrijven bleek meer dan een liefhebberij. Van haar
thrillers werden in het Verenigd Koninkrijk al meer dan
1,5 miljoen exemplaren verkocht.

332, thriller
PRiJs

isbn

The Family

€ 17,99

978 94 005 1206 1
CAP E-bOOK

isbn E-bOOK

€ 9,49

978 90 449 7877 3

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 11,99

978 90 461 7334 3

isbn 978 94 005 1077 7

SEKTE GEVANGENSCHAP FAMILIEGEHEIMEN MOEDERS EN DOCHTERS

20

21

12 MEI 2020

‘Een onweerstaanbaar verhaal vol warmte en humor, over een alledaagse hond
die de levens van iedereen in zijn omgeving verandert.’
MODERN DOG MAGAZINE

‘Wát een vrolijk feelgoodverhaal! Je zult af en toe een tissue nodig hebben,
maar echt, als je een boek zoekt dat je humeur drastisch zal verbeteren,
met een verhaal vol levensechte situaties en lieve personages,
dan wil je dit boek gewoon niet missen!’ loVelYbookshelF.CoM
‘Jack de straathond laat je hart smelten. Een heerlijk boek voor op de bank.’

Zomaar een straat, maar met een heel bijzondere hond…

Ivy Pembroke

Jack de straathond
•
•

Voor liefhebbers van Marley en ik en Bob de straatkat
Onweerstaanbare feelgoodroman over het belang van
vriendschap en verbondenheid

YORKSHIRE TELEGRAPH

Jack is een tevreden straathond – geadopteerd door alle bewoners
van Christmas Street. Of is het andersom? Voor Sam, die na de
dood van zijn vrouw terug naar Londen verhuist, vormt Jack het
onofﬁciële welkomstcomité van de straat. Voor Sams zoontje,
Teddy, is de pluizenbol een broodnodige vriend.

MARKETING

Maar Christmas Street is niet meer wat het ooit was volgens Bill,

• A2-posters en boekenleggers
• Advertentie in Vriendin
• Samenwerking met Facebook-groepen

de oudste en hardst mopperende bewoner. Hij kan zich herinneren hoe iedereen er samenleefde. Nu leven de mensen langs
elkaar heen, zonder echt contact te maken.
Terwijl Sam en Teddy beginnen te wennen aan hun nieuwe huis,
brengt de viervoetige charme van Jack alle bewoners van de straat

voor hondenliefhebbers

• lezersacties
• Blogtour

steeds een beetje dichter bij elkaar. En door een kleine goede daad
kan het zomaar zijn dat Christmas Street verandert in een plek vol
mooie, blijvende herinneringen…
VERsCHiJnT

12 mei 2020

UiTVOERinG

paperback, 14 x 21,5 cm

OMVAnG

ca. 300 pagina’s
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302, vertaalde roman

© LARRY sTRiTHOF

PRiJs
isbn

Ivy Pembroke is hoogleraar in de rechten en is gespecialiseerd in auteursrecht en merkenrecht, met een focus
op fanﬁction. Ze verdeelt haar tijd tussen Mississippi en
haar thuisstaat Rhode Island.

Snowﬂakes on Christmas Street

€ 15,99

978 94 005 1205 4
CAP E-bOOK

isbn E-bOOK

€ 9,49

978 90 449 7871 1

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 11,99

978 90 461 7364 0

HONDEN FEELGOOD VRIENDSCHAP WARMTE COMMUNITY
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7 APRIL 2020

De nieuwe Kopenhagen-thriller van Katrine Engberg

Katrine Engberg

Glazen vleugels
•

Engbergs boeken belanden steevast in de top 3 van de
Deense bestsellerlijst

•

Spannend, meeslepend en vol verrassende wendingen

Zaterdag 14 oktober. De afdeling hartbewaking in het Rigsziekenhuis van Kopenhagen. Een verpleegkundige vult een injectiespuit met een overdosis medicatie en loopt de kamer binnen

‘Het is reikhalzend uitkijken naar het tweede deel.’
VroUWenthrillers.nl

van een oudere patiënt.

MARKETING

Zes dagen eerder. Een bezorger maakt zijn rondje door het

• Crosspromotie in andere

centrum van Kopenhagen en doet een macabere vondst: het

Scandinavische thrillers

naakte lichaam van een dode vrouw ligt in een fontein in een

‘Een briljante thriller met een aangrijpende plot.’

van de hoofdstraten van de stad. Symmetrische snijwonden zijn

VILD MED KRIMI

• Facebook-advertising
• Uitgebreide promotie via Facebook en

zichtbaar op haar hele lichaam – ze lijkt te zijn doodgebloed.

Instagram ‘Scandinavische thrillers’

Rechercheur Jeppe Kørner krijgt de zaak toegewezen. Het onder-

‘Een ﬁjn debuut, dat zeker een vervolg verdient.’
VN DETECTIVE & THRILLERGIDS oVer DE KROKODILVOGEL

zoek leidt hem en zijn team naar het hart van het zorgsysteem.
Een wereld waar vuile ambitie en corruptie een grotere plaats
EERDER VERSCHENEN

innemen dan empathie en medemenselijkheid. En intussen tikken
de uren weg tot de volgende moord…

VERsCHiJnT

7 april 2020

UiTVOERinG

paperback, 14 x 21,5 cm

OMVAnG

ca. 384 pagina’s
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isbn

Katrine Engberg (1975) was in Denemarken reeds bekend als danser en
choreograaf toen ze in 2006 haar schrijfdebuut maakte. Haar thrillers over Jeppe

en ook internationaal is haar ster nu rijzende.
€ 20,99

isbn 978

© LEs KAnER

978 94 005 0987 0

isbn E-bOOK

€ 11,99

978 90 449 7704 2

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 15,99

978 90 461 7186 8

94 005 0986 3

isbn VLAAMsE EDiTiE 978

24

€ 20,99

CAP E-bOOK

Kørner en Anette Werner staan steevast in de top 3 van de Deense bestsellerlijst,

Glasvinge

90 223 3627 4

KOPENHAGEN SCANDINAVIË MOORDZAAK ZIEKENHUIS WAANZIN

25

17 MAART 2020

Een nieuwe zaak voor Theo Boone: Kid Lawyer

John Grisham

De medeplichtige
•
•

Een echte Grisham voor jonge lezers
Al dertig jaar de succesvolste thrillerauteur ter wereld

Woody Lambert zit in de problemen. Hij komt uit een gebroken
gezin, haalt slechte cijfers op school en zijn oudere broer Tony is
op proef vrijgelaten nadat hij gearresteerd was voor drugsbezit.
Op een avond is Woody onbedoeld van de partij als zijn broer en
diens vriend Garth al bierdrinkend door Strattenburg rijden in een
oude Mustang.

MARKETING

Algauw lopen de zaken uit de hand als Garth het personeel in een

• Socialmediacampagne gericht op

avondwinkel bedreigt met een nepwapen. Woody wordt gearresteerd als medeplichtige. Natuurlijk springt Theo Boone te hulp.

jongeren

• posters op aanvraag
• Uitgebreide aandacht via onze
nieuwsbrief en social media

• Blogtour

‘Slim geschreven.’

John Grisham is een van de succesvolste thriller-

USA TODAY

schrijvers aller tijden. Hij heeft oog voor diegenen in
de samenleving die er alleen voor staan of niet de

‘Spanning, drama, een goede plot en veel pit!’

CHICAGO SUN-TIMES

LOS ANGELES TIMES

17 maart 2020

UiTVOERinG

paperback, 14 x 21,5 cm

OMVAnG

zijn er meer dan 300 miljoen exemplaren van verkocht.
Hij schreef 40 boeken, waarvan 7 jeugdthrillers.

ca. 240 pagina’s

OORsPROnKELiJKE TiTEL
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middelen hebben om voor zichzelf op te komen. Zijn
boeken zijn in meer dan 40 talen vertaald en wereldwijd

‘Een klassieke Grisham.’

VERsCHiJnT

285, jeugdthriller
PRiJs

isbn

Theodore Boone: The Accomplice

€ 15,99

978 94 005 1204 7
CAP E-bOOK

isbn E-bOOK

€ 9,49

978 90 449 7870 4

JEUGDTHRILLER ADVOCAAT RECHTBANK GERECHTIGHEID
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‘Sommige schrijvers hebben het, andere niet. C.J. Tudor heeft het. En hoe.’

Ze slaapt, een bleek meisje in een witte kamer…

lee Child

‘De terugkeer is een Kingiaans-achtig boek waarin de spanning constant
voelbaar is en waarmee Tudor laat zien een begenadigd thrillerauteur te zijn!’
thrillzone.nl

C.J. Tudor

De anderen
•
•

Duister, beklemmend en huiveringwekkend
Voor de liefhebbers van m.j. Arlidge

Als hij naar huis rijdt, ziet Gabe opeens het gezichtje van een meisje
achter het raam van een andere auto. Haar lippen vormen één
woord: ‘Papa.’ Het is zijn vijfjarige dochter Izzy. Daarna ziet hij
haar nooit meer.
Drie jaar later rijdt Gabe elke dag op en neer op diezelfde weg, op
zoek naar de auto die zijn dochter wegvoerde. Hij weigert de hoop

MARKETING

op te geven, zelfs al geloven de meeste mensen in zijn omgeving

• Boektrailer
• POS-materiaal op aanvraag
• Online campagne met focus op alle

niet meer dat Izzy nog leeft.
Fran en haar dochter Alice bevinden zich ook op die snelweg. Zij
zijn niet op zoek, ze zijn op de vlucht. Ze proberen de mensen die
hen pijn willen doen telkens één stap voor te blijven. Want Fran
kent de waarheid. Zij weet wat er gebeurd is met Gabes dochter.

boeken van C.j. tudor

• Advertenties in diverse tijdschriften
en tv-gidsen

Zij weet wie er verantwoordelijk is. En ze weet wat ze zullen doen
als ze haar en Alice zullen vinden…
EERDER VERSCHENEN

VERsCHiJnT
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paperback met ﬂappen, 14 x 21,5 cm
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ca. 320 pagina’s
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© MARiEL KOLMsCHOT

C.J. Tudor werkte onder meer voor radio en tv
en publiceerde korte verhalen in tijdschriften. Haar
debuut De Krijtman werd een internationale bestseller
en bezorgde haar de bijnaam ‘de Britse vrouwelijke
Stephen King’. In 2019 verscheen haar tweede boek
De terugkeer.
€ 12,99

isbn 978 94 005 1226 9

€ 20,99

305, literaire thriller
PRiJs

isbn

The Other People

€ 20,99

978 94 005 1224 5
CAP E-bOOK

isbn E-bOOK

€ 11,99

978 90 449 7906 0

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 15,99

978 90 461 7344 2

isbn 978 94 005 1075 3

ENGELAND VERMISSING BEKLEMMEND WANHOOP
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‘Heerlijk en intens vermakelijk.
Een charmante, oprechte, sexy en romantische leesbeleving.’
USA TODAY

‘De chemie spat ervan af.’
LIBRARY JOURNAL
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‘De ultieme friends-to-lovers romantiek.
Levensechte personages, met oprechte gevoelens.
Een fantastische, ontroerende romance.’
RT MAGAZINE

‘Zonneschijn, inspiratie, humor en een heel groot hart.
En dat allemaal in één heerlijk boek.
Om nooit genoeg van te krijgen!’
NIGHT OWL REVIEWS

Vóór de zomer van start gaat zal bij A.W. Bruna de Redwood Ridge-trilogie
compleet zijn: drie onweerstaanbare romans die zich afspelen in een
pittoresk stadje, rondom drie onweerstaanbare dierenartsen (broers!).
Na het succes van deze serie in Amerika en Duitsland is nu het
Nederlandse publiek aan de beurt. We nemen alle lezers graag mee naar
de bergen van Oregon…

30

31

7 APRIL / 6 MEI / 9 JUNI 2020

Onweerstaanbaar romantisch: Nicholas Sparks meets Anna Todd

Elke
maand
een nieuw
deel
MARKETING

• Advertenties in Vriendin en
Telegraaf Glossy

• Uitgebreide online campagne
• Samenwerking met diverse
Facebook-groepen

• Facebook- en Instagram-advertising
• Samenwerking met inﬂuencers
• A2-poster met de drie delen
Kelly Moran is een Amerikaanse bestsellerauteur in het roman-

Kelly Moran Het begint met een blik

Kelly Moran Het begint met een kus

Kelly Moran Het begint met een nacht

Kleine stad, grote gevoelens

Oude vrienden, nieuwe liefde?

Wanneer je hart weer begint te kloppen...

Redwood Ridge, een schilderachtig stadje in Oregon.

Redwood, Oregon. Een stadje tussen bergen en zee. Hier

Na de dood van zijn vrouw voelde dierenarts Drake

Precies de juiste plek voor een nieuw begin. En Avery

heeft Flynn O’Grady een dierenartsenpraktijk met zijn

O’Grady zich jarenlang verslagen. Alleen dankzij Zoe,

Stowe heeft het hard nodig na een rampzalig huwelijk,

twee broers. Omdat hij vanaf zijn geboorte doof is, moet

de beste vriendin van zijn vrouw, heeft hij zich erdoor-

ook voor haar autistische dochter Hailey. Er is maar één

Flynn op zijn andere zintuigen vertrouwen bij het werken

heen kunnen slaan. Maar in de afgelopen zes maanden

probleem: de aantrekkelijke dierenarts Cade O’Grady.

met de dieren. En op Gabby, zijn assistent. De twee zijn

is er iets veranderd. Hij begon weer te leven, opnieuw

Een nieuwe relatie is het laatste wat Avery wil. Ze weet

een perfect team en ook privé beste vrienden. Daarom

te lachen, dingen bewuster waar te nemen. Dingen zoals

alleen niet hoe lang ze Cade kan weerstaan. Vooral om-

negeert Flynn zijn hartslag als hij haar te lang in de gaten

Zoe’s lippen als ze lacht. Hoe ze beweegt als ze danst.

dat de hele stad heeft samengespannen en voor Cupido

houdt. Alleen sommige dingen kunnen niet voor altijd

En hoe hij plotseling uitkijkt naar elke woordenwisseling

speelt...

worden genegeerd. Vooral als je in een klein stadje vol

met haar...

Een plek om je goed te voelen, drie dierenartsen om

enthousiaste matchmakers woont...

Het derde deel van de Redwood Ridge-serie – de meest

verliefd op te worden – het eerste deel van de Redwood

Een plek om te ontspannen, drie dierenartsen om verliefd op

emotionele en mooiste liefdesverhalen van het jaar!

Ridge-serie.

te worden – het tweede deel van de Redwood Ridge-serie.
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Readers’ Choice-ﬁnaliste, HOLT Medallion-ﬁnaliste, en stond
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tische genre. Ze won eerder de Catherine Award, was een

€ 12,99
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ca. 384 pagina’s
Puppy Love
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€ 10,99

978 90 461 7361 9
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€ 12,99

Tracking You

302, vertaalde roman

VERsCHiJnT 9

978 94 005 1168 2
CAP E-bOOK
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€ 12,99

978 94 005 1169 9
CAP E-bOOK

14 x 21,5 cm
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New Tricks

302, vertaalde roman

isbn E-bOOK

€ 9,49

978 90 449 7896 4
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€ 10,99

978 90 461 7363 3

SMALL - TOWN ONWEERSTAANBAAR FEELGOOD SEXY DIERENARTSEN
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12 MEI 2020

omslag
volgt

Een nieuwe bestseller voor de zomervakantie

David Baldacci

Titel nog niet bekend
Op 12 mei 2020 verschijnt David Baldacci’s negenendertigste
thriller. Al bijna een kwarteeuw staat de sympathieke Amerikaan
garant voor thrillers van het allerhoogste niveau. Alleen al in
Nederland en Vlaanderen zijn er vier miljoen exemplaren van
zijn boeken verkocht. Of het nou om een nieuw deel in de serie
met Amos Decker, Atlee Pine of Aloysius Archer in de hoofdrol
gaat, zijn tienduizenden trouwe fans stuwen zijn thrillers telkens
weer naar de top van de bestsellerlijst. Ook in mei 2020 zal dat
ongetwijfeld weer gebeuren!

MARKETING

• Advertenties
• Online campagne
• Ketenpromotie
• Socialmediacampagne
• Crosspromotie

VERsCHiJnT

12 mei 2020

UiTVOERinG
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332, thriller
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David Baldacci’s werk is in 45 talen vertaald en wereldwijd zijn er meer dan 130
miljoen exemplaren van zijn boeken verkocht. Zijn debuut Absolute Power werd
verﬁlmd door en met Clint Eastwood. Hij heeft meer dan dertig thrillers, romans,
jeugd- en kinderboeken geschreven. Samen met zijn vrouw Michelle strijdt Baldacci
middels zijn Wish You Well Foundation al sinds jaar en dag tegen analfabetisme.

isbn

nog niet bekend

€ 21,99

978 94 005 1216 0
CAP E-bOOK

isbn E-bOOK

€ 13,99

978 90 449 7884 1

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 15,99

978 90 461 7341 1

ACTIE INTRIGES VERENIGDE STATEN
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‘Jack Ryan is een soort Amerikaanse James Bond.’
‘Clancy heerst nog altijd.’

DE VOLKSKRANT

THE WASHINGTON POST

Een nieuwe Jack Ryan-thriller

Marc Cameron

Tom Clancy Eer en geweten
•
•
•

100 miljoen exemplaren verkocht in de reeks
Gegarandeerd in De Bestseller 60
Van marc Camerons Tom Clancy In zijn macht zijn
11.000 exemplaren verkocht

Terwijl een dreigende volksrevolutie in Iran de gemoederen
wereldwijd bezighoudt, heeft president Jack Ryan zijn handen
vol aan problemen in eigen land. Een dodelijk griepvirus
verspreidt zich razendsnel en eist steeds meer slachtoffers onder
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de Amerikaanse bevolking, terwijl overstromingen in het zuid-
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oosten van het land voor totale chaos zorgen. Maar het grootste
gevaar schuilt in twee Russische kernraketten die zijn gestolen. Het
team van de Campus komt de raketten op het spoor als Jack Ryan
junior in Afghanistan contact weet te leggen met een gevluchte
Russische inlichtingenofﬁcier. Kort daarna wordt Jack ontvoerd.

Marc Cameron heeft bijna dertig jaar bij de politie gediend, onder meer als
Us

Marshal en sWAT-ofﬁcer. Voor zijn werk verbleef hij overal in Noord-Amerika,

van Alaska tot Manhattan en van Canada tot Mexico. Hij heeft de zwarte band in
jiujitsu, doet aan diepzeeduiken en is een fervent motorrijder.
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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.
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Bestsellers nu in voordeeleditie
John Grisham

De bekentenis

C.J. Tudor

De Krijtman

Liane Moriarty

Drie wensen

De lange weg naar genade

Vintage Grisham in een nieuw jasje

De huiveringwekkende debuutthriller

Vlijmscherp, herkenbaar en grappig

Het eerste deel van de Atlee Pine-reeks

Uniek auteursbezoek in november 2019

‘Engelands vrouwelijke Stephen King.’

‘Verslavend, knap geobserveerd, zet

‘Vol snelheid, spanning en wantrouwen.’
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heel erg grappig.’
Meer dan 100.000 exemplaren verkocht
UiTVOERinG

Meer dan 15.000 exemplaren verkocht

18 februari 2020

VERsCHiJnT

6 mei 2020

paperback, 14 x 21,5 cm

UiTVOERinG

paperback, 14 x 21,5 cm

VERsCHiJnT

OMVAnG

ca. 416 pagina’s

OORsPROnKELiJKE TiTEL

The Confession

nUR
PRiJs
isbn

isbn E-bOOK

332, thriller

OMVAnG

978 94 005 1215 3
€ 9,49

978 90 449 7434 8

ca. 320 pagina’s

OORsPROnKELiJKE TiTEL
nUR

€ 12,99

CAP E-bOOK

PRiJs
isbn

Meer dan 30.000 exemplaren verkocht

VERsCHiJnT

9 juni 2020

paperback, 14 x 21,5 cm

UiTVOERinG

paperback, 14 x 21,5 cm

OMVAnG

CAP E-bOOK
isbn E-bOOK

ca. 400 pagina’s

302, vertaalde roman
PRiJs

€ 9,49

978 90 449 7650 2
€ 10,99

978 90 461 7196 7

DEBUUT BEKLEMMEND GEHEIMEN

Three Wishes

OORsPROnKELiJKE TiTEL
nUR

978 94 005 1226 9

Meer dan 35.000 exemplaren verkocht

9 juni 2020

VERsCHiJnT
UiTVOERinG

HET BELANG VAN LIMBURG

MARIE CLAIRE

€ 12,99

isbn LUisTERbOEK

DOODSTRAF ONSCHULD

The Chalk Man

332, thriller

CAP LUisTERbOEK

38

David Baldacci

isbn

978 94 005 1229 0

978 90 449 7664 9

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 9,49

€ 10,99

978 90 461 7148 6

ZUSSEN ONTHULLINGEN

ca. 416 pagina’s

OORsPROnKELiJKE TiTEL
nUR

€ 12,99

CAP E-bOOK
isbn E-bOOK

OMVAnG

332, thriller
PRiJs

isbn

Long Road to Mercy

€ 12,99

978 94 005 1233 7
CAP E-bOOK

isbn E-bOOK

€ 9,49

978 90 449 7717 2

CAP LUisTERbOEK
isbn LUisTERbOEK

€ 10,99

978 90 461 7222 3

FBI AMERIKAANSE OUTBACK

39

Onze bestsellers

De denkbeeldige vriend

Alles voor jou

De stilte van de witte stad

€ 24,99

€ 15,99

€ 15,-

isbn

978 94 005 1031 9

‘Wat een fantástisch boek!!!’
lonneke gielis,

isbn

978 94 005 1123 1

isbn

978 94 005 1122 4

Bekend van de hbo-serie
Big Little Lies

Al 17.500 exemplaren verkocht

Een goede daad

Sneeuwexpress

De onschuldigen

€ 21,99

€ 15,99

€ 21,99

boekhandel derijks oss

isbn

978 94 005 1186 6

‘Aloysius Archer is een nieuwe en
mooie aanwinst voor het thrillergenre. ’ thrillerzone.nl
40

isbn

978 94 005 1101 9

Winterse ontspanning

isbn

978 94 005 1095 1

Uniek auteursbezoek in november
2019

41

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

Mirjam Renting

e sven.robeyns@ standaarduitgeverij.be

t 020 -218 16 30

t +32 491 860 867

e mirjam.renting@awbruna.nl

e ilse.trimborn@standaarduitgeverij.be

Ellen van Veenendaal

t +32 491 867 320

t 020 -218 16 35

A.W. Bruna

Uitgevers

e ellen.vanveenendaal@awbruna.nl

marketing & publiciteit

Milou Verbeke

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 milou.verbeke@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.

