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‘Ga er goed voor zitten, want het zal even duren voordat je weer op adem bent.
Grid zoekt de grenzen van wetenschappelijk onderzoek en de moderne

surveillancestaat op, en vertelt een verhaal van samenzweringen en paranoia…
Zo nieuw als de dag van morgen en perfect voor deze tijd.’
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• teasercampagne met vooruitexemplaren
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en digitale promotiematerialen
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• socialmedia- en displaycampagne
• boektrailer
• Crosspromotie
• ketenpromotie

Nick Cook

Grid
•
•
•

een mengeling van De dag van de Jakhals, Homeland en Inception
Voor liefhebbers van Ik ben Pelgrim
Wordt verﬁlmd

Elke dag wordt Robert S. Thompson, de president van de Verenigde
Staten, met de dood bedreigd. De Secret Service verzekert hem
dat hij geen gevaar loopt, maar hij gelooft hen niet langer. Want
keer op keer droomt hij over zijn eigen dood, een nachtmerrie die

‘Ga er goed voor zitten,
want het zal even duren voordat
je weer op adem bent.’

zo realistisch is dat het lijkt alsof hij gewaarschuwd wordt.
Josh Cain, lijfarts van de president, wordt verzocht om naar een

terry hayes, auteur van ik ben pelgrim

kerk nabij het Witte Huis te komen, waar een ex-marinier dreigt
zelfmoord te plegen. De man vertelt hem over een complot om
de president te vermoorden en onthult geheimen die hij niet kán
weten, voordat een politiekogel een eind maakt aan zijn leven.
Het is het begin van een reeks gebeurtenissen die Cain met andere
ogen naar de wereld om hem heen doet kijken. Naar wat werke-

‘Dit is een hoogst originele,
opwindende thriller. Cooks
heldere, krachtige proza zorgt
ervoor dat het buitenissige in één
keer bedrieglijk overtuigend is…’
THE TIMES

‘Cook combineert actie en buitenlandse locaties met de grote ideeën
van Dan Brown.’ THE SUNDAY TIMES

lijkheid is en wat niet…
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en bekijk de video
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van Nick Cook over Grid
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332, thriller

ISBN

978 94 005 1119 4

Nick Cook is bestsellerauteur, defensieanalist, documen-

‘Ga er goed voor zitten,
want het zal even duren voordat
je weer op adem bent.’
terry hayes, auteur van ik ben pelgrim

‘Ga er goed voor zitten,
want het zal even duren voordat
je weer op adem bent.’
terry hayes, auteur van ik ben pelgrim
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tairemaker en journalist. In zijn baanbrekende boek The
Hunt for Zero Point deed hij verslag van het onderzoek
naar het overwinnen van zwaartekracht dat de

VS

sinds

de Tweede Wereldoorlog in het diepste geheim heeft
uitgevoerd, en de ermee samenhangende doofpotaffaire.

The Grid
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ISBN E-BOOK
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SAMENZWERING TERRORISME EXPERIMENTEN WETENSCHAP WIT TE HUIS
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1 SEPTEMBER 2020

★★★★ ‘Geen

lezer zal dit boek teleurgesteld wegleggen,
daarvoor zit het domweg te slim in elkaar.’

‘Een van de origineelste thrillers van dit jaar.’

ALGEMEEN DAGBLAD OVER IN HET NIETS

THE SYDNEY MORNING HERALD

‘Een plot die lekker voortdendert, met sterke personages
en een geweldige twist.’
LIBRARY JOURNAL (STARRED REVIEW)

Christian White

‘White heeft levensechte personages gecreëerd en weet
het claustrofobische eilandleven akelig goed te beschrijven.’

•
•
•

De vrouw en de weduwe

KIRKUS REVIEWS

ijzersterke tweede thriller – White is here to stay
internationale bestseller
psychologische suspense van het hoogste niveau

Het is winter en griezelig stil op het vakantie-eiland Belport,
voor de Australische kust. Slecht nieuws brengt Kate naar dit
uitgestorven oord, en haar verdriet wordt met de dag groter als
ze meer te weten komt over het geheime leven dat haar man bleek
te leiden. Abby, als bewoner van het eiland, is gewend aan de

MARKETING

stille winters, maar dit jaar wordt haar wereld op zijn kop gezet

• advertentie in ZIN
• POS-materiaal: a2-posters en

wanneer ze bewijzen vindt die haar man in een wel heel kwaad
daglicht stellen. Niets op dit eiland is wat het lijkt, en pas als de
twee vrouwen samenkomen kunnen ze de waarheid ontdekken
over de mannen in hun levens…

boekenleggers

• Crosspromotie
• auteur is beschikbaar voor interviews
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1 september 2020

UITVOERING
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Het laatste wat John ooit tegen me zei, was:

EERDER VERSCHENEN
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Christian White is een Australische scenarioschrijver.

© LUPCO VELJANOVSKI

thrillerdebuut. Het manuscript won in 2017 de Victorian

onder het bed tevoorschijn komen.

€ 20,99

4

NUR

Hij werkte o.a. mee aan The Relic. In het niets was zijn

als we niet praten over de monsters in deze wereld,
zijn we er niet op voorbereid als ze plotseling van

ISBN 978

94 005 0961 0

ca. 320 pagina’s

Premier’s Literary Award for an Unpublished Manuscript,
een prijs die eerder gewonnen werd door Jane Harpers De
droogte en door Het Rosie Project. De vrouw en de weduwe
is White’s tweede thriller die wereldwijd verschijnt.
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SUSPENSE FAMILIEGEHEIMEN WRAAK PLOT TWIST VERLEDEN
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DE PERS OVER HET EILAND

‘Een onderhoudend, met vaart geschreven
vakantieboek schrijven met een verrassende plot,
dat kan Grisham als weinig anderen.
Ook zonder dat er juristen aan te pas komen.’
NRC.NL
★★★★ ‘Feelgoodthriller

Het vervolg op de zomerbestseller Het eiland

John Grisham

De storm

van de betere soort.’

AD MAGAZINE

•
•

‘Wéér een spannende thriller van John Grisham.’

spannende zomerthriller voor aan het strand
Van Het eiland werden 65.000 exemplaren verkocht

VERONICA MAGAZINE

Wanneer Hurricane Leo plotseling van zijn pad afwijkt en
koers zet richting Camino Island voor de kust van Florida, valt
het bezoek van bestsellerauteur Mercer Mann aan de boekwinkel
van Bruce Cable (beiden uit Het eiland) in duigen. De orkaan
doet straten onderlopen en gebouwen instorten, en er valt een

MARKETING

tiental dodelijke slachtoffers te betreuren. Een van hen is Nelson

• grote teasercampagne voor verschijnen
• backcard, posters en blow-ups
• advertenties
• online campagne
• ketenpromotie

Kerr, een met Bruce bevriende thrillerschrijver. Nelson blijkt
echter meerdere klappen tegen zijn hoofd te hebben gekregen,
wat suggereert dat hij niet in de storm is omgekomen. Maar wie
zou Nelson willen doden? En heeft het te maken met het manuscript van zijn nieuwe boek?

EERDER VERSCHENEN

© RAMONBERK

© DANIEL MAYER, AGENTUR FOCUS

John Grisham is de auteur van meer dan dertig thrillers en

6

€ 10,99

ISBN 978

94 005 0950 4

romans, waarvan er vele zijn verﬁlmd. Hij is de afgelopen
decennia uitgegroeid tot een van de succesvolste thriller-
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332, thriller

ISBN
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aan van diegenen in de samenleving die er alleen voor staan
of niet de middelen hebben om voor zichzelf op te komen.

Camino Winds

NUR

schrijvers aller tijden. In zowel zijn boeken als in zijn eigen
leven voert hij strijd tegen onrecht en trekt hij zich het lot

ca. 312 pagina’s

€ 20,99

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 11,99

978 90 449 7959 6

BOEKHANDELAAR FLORIDA ORKAAN THRILLERSCHRIJVER MOORD

7

14 JULI 2020

Tweede boek van de kroonprins van de IJslandse thriller

★★★★ ‘Waarom hebben we zo lang op

Ragnar Jónasson

Inktzwart

deze verrukkelijke thriller moeten wachten?’
NRC OVER SNEEUWBLIND

• Sneeuwblind werd boek van de Week bij NRC
• Duister, sfeervol en knap geconstrueerd
• een moderne whodunit vol verrassende wendingen
• De volgende drie delen verschijnen in 2021/2022
Op een heldere zomeravond, aan de oever van een stille fjord
in Noord-IJsland, wordt een man op brute wijze vermoord.
Als een vulkaanuitbarsting een aswolk veroorzaakt die het
heldere midzomerlicht verduistert, verlaat een jonge verslaggever
Reykjavík om op onderzoek uit te gaan. Ze is zich er niet van be-

MARKETING

wust dat het leven van een onschuldig persoon op het spel staat.

• adWords-campagne
• Campagnes via scandinavische-

Ari Thór Arason en zijn collega’s van het piepkleine politieteam
van Siglufjörður worstelen met de complexe zaak, terwijl ze ook
kampen met hun eigen sores.
Welke geheimen had de dode man? En wat verbergt de jonge

thrillerkanalen

• retargetingcampagne voor
liefhebbers van Sneeuwblind

• a2-posters

verslaggever? Onuitgesproken geheimen uit het verleden hangen
als een donkere wolk boven alle betrokkenen en intussen moet
Ari Thór alles op alles zetten om de zaak op te lossen voordat er
nog meer doden vallen.

© SIGURJON SIGURJONSSON

Ragnar Jónasson is de bekroonde internationale best-

© MAX SAELING
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94 005 1157 6

paperback met ﬂappen, 14 x 21,5 cm

verkocht hij tot dusver meer dan 1 miljoen boeken in
21 talen. Zijn werk werd bekroond met onder meer de
Mörda Dead Good Reader Award en ontving wereldwijd lovende kritieken. Ragnar woont in Reykjavík en

ca. 280 pagina’s

OORSPRONKELIJKE TITEL
NUR

sellerauteur van een tiental thrillers. Wereldwijd

geeft les aan de rechtenfaculteit van de universiteit.
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IJSLAND VULKAANUITBARSTING SCANDITHRILLER
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16 JUNI 2020

‘De fascinerende personages, de ijzingwekkende details en de
schokkende ontwikkelingen in deze geweldige thriller zorgen
ervoor dat je het boek niet weglegt tot het explosieve einde.’
LISA GARDNER

‘Een explosieve, huiveringwekkende thrillerplot. Hillier heeft het
vermogen haar lezers de stuipen op het lijf te jagen met een zeer
realistisch aandoend verhaal.’ BOOKLIST
‘Verslavend. Een pageturner die je de adem beneemt.’
PUBLISHERS WEEKLY

Winnaar van de ITW Award 2019 (Beste Thriller van het Jaar, USA)

Jennifer Hillier

Zie mij
•
•

Voor liefhebbers van de netﬂix-serie YOU
De beschadigde personages van gillian Flynn, een gruwelijke
plot als van karin slaughter en de meesterlijke psychologische
gelaagdheid van lisa gardner

Toen Angela Wong 16 jaar oud was, verdween ze van de ene op de
andere dag spoorloos. Niemand weet wat er met haar gebeurde,
ook haar vrienden Kaiser en Geo niet.
Veertien jaar later worden Angela’s stoffelijke resten gevonden.

MARKETING

Kaiser, nu rechercheur in Seattle, lijkt de zaak eindelijk te kunnen

• advertenties
• spannende boektrailer
• Crosspromotie
• Vooruitleesacties
• a2-posters

oplossen. Angela was een van de slachtoffers van de beruchte seriemoordenaar Calvin James. Destijds was Calvin Geo’s eerste liefde.
Ze droeg zijn duistere geheimen met zich mee tot het bewijs rond
zijn daden haar in de gevangenis deed belanden.
Maar net nu ze op het punt staat te worden vrijgelaten, duiken er
opeens nieuwe lichamen op. Ze zijn op exact dezelfde wijze omgebracht als Angela. Het is overduidelijk: de moordenaar is op weg
naar Geo, en met elke moord komt hij dichterbij. Maar de waarheid is nog verontrustender dan iedereen had kunnen bedenken.
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Jennifer Hillier (1974) is geboren en getogen in Toronto,

© JAKUB KRIZ

© DARREN BLOHOWIAK

Canada. Later woonde ze acht jaar in de buurt van

10

Seattle in de VS.
Ze is getrouwd, heeft een zoon en is een groot fan van
Stephen King. Zie mij is de eerste thriller van haar hand
die in het Nederlands verschijnt.
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VERENIGDE STATEN SERIEMOORDENAAR DRIEHOEKSVERHOUDING DUISTER
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Hartverwarmend en hartveroverend:
Charlie loopt recht je hart in

‘Kattenverhalen worden niet veel hartverwarmender dan dit.’
CONSCIOUSCAT

‘Ik durf te wedden dat je dit boek niet kunt lezen zonder een grote glimlach.’
YORKSHIRE POST

‘Het perfecte vakantieboek!’
FEATHEREDQUILL

Sheila Norton

Charlie, de kat die een
leven redde
•
•

Voor liefhebbers van Molly en het kattencafé en Bob de straatkat
onweerstaanbare feelgoodroman, voor alle kattenliefhebbers!

Wat kon ik doen? Ik was maar een kat en niemand luisterde
naar mij. Ik had mezelf beloofd dat ik alles zou doen om haar te
helpen, hoe gevaarlijk ook en ongeacht de levens die ik daarbij
zou verliezen.
Charlie heeft alles over voor zijn mens. De 11-jarige Caroline is
net hersteld van een zware ziekte en voelt zich niet op haar best.
De komst van een nieuwe baby in huis geeft haar bovendien het
gevoel dat ze niet belangrijk meer is.

MARKETING

• advertentie in Vriendin
• socialmediacampagne
• Winactie #verrasjevriendin
• a2-posters
• Crosspromotie in Molly en het kattencafé

Dus wanneer Caroline besluit om weg te lopen, volgt Charlie
haar, vastbesloten om haar beschermen, wat er ook gebeurt.
Maar voor zo’n kleine kat is de wereld groot. Hoe ver kan hij
gaan om zijn grootste kompaan te redden?
VERSCHIJNT

14 juli 2020
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paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 288 pagina’s
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Sheila Norton woont in Essex met haar man. Ze won diverse prijzen en schreef
zowel artikelen voor tijdschriften als boeken. Ze heeft door de jaren heen
genoten van het gezelschap van honden en katten als huisdier. Veel van haar

© NORTON_THE-LUCKY-NEKO

inspiratie voor haar boeken haalt ze uit de herinneringen aan hen.
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Charlie, the Kitten Who Saved a Life
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€ 15,99
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CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 9,49
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ROMAN FEELGOOD POEZEN NOSTALGIE FAMILIE
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‘Hulse’ scherpe pen en de wisselende perspectieven laten je door dit debuut
heen vliegen, koortsachtig op weg naar de ontknoping.’ LIBRARY JOURNAL
‘Briljant grappig.’

GOOD HOUSEKEEPING

‘Een heerlijk debuut vol realistische personages die steeds verder verstrikt
raken in een web van onderlinge spanningen. Met als resultaat een
verrassende, verfrissende en spannende roman.’ PUBLISHERS WEEKLY

Liane Moriarty meets De luizenmoeder: scherp, grappig
en heerlijk ongemakkelijk!

Caroline Hulse

De vakantie
•
•

een perfecte mix van comedy en drama
tv-rechten verkocht aan tiger aspect (onderdeel van endemol
shine), productiebedrijf van o.a. Peaky Blinders en Billy Elliot

Claire en Matt zijn niet meer bij elkaar, maar willen voor hun
dochter Scarlett een ‘normale’ kerst. Ze weten niet meer wie het
een goed idee vond om daarvoor naar het Happy Forest-vakantiepark te gaan en hun nieuwe partners mee te nemen. Maar het is
nu te laat om het nog af te blazen.

MARKETING

• uitgebreide online campagne met
Claire komt met haar vriend Patrick. Matt brengt Alex mee, de
nieuwe liefde van zijn leven. Scarlett heeft haar denkbeeldige
vriend Posey. Een reuzenkonijn.
Met zijn vijven (of zessen?) knarsetanden ze zich door alle
Verplicht Leuke Activiteiten heen, drinken ze (te veel) wijn als

advertenties, lezersacties en trailer

• blogtour
• Crosspromotie
• opvallende backcard
• ketenpromotie
• Vooruitexemplaren

Scarlett eenmaal op bed ligt, delen ze iets te intieme details over
hun relatieverleden en voor ze het weten is hun vakantie veranderd in een tijdbom die eindigt waar het verhaal van deze roman
begint: met een paniekerige, huilende oproep aan de politie…
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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.
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FAMILIE KERST VAKANTIE HUMOR ONGEMAK
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Voor de liefhebbers van Hendrik Groen.
Drie ontsnapte bejaarden. Een single moeder.
Een roadtrip om nooit te vergeten.

Charlotte Nash

Op weg naar Harry Cook
‘Liefhebbers van De onwaarschijnlijke reis
van Harold Fry zullen genieten van
dit verhaal over vriendschap, familie en reizen.’
THE NEW DAILY

‘De hartverwarmendste roadtrip
waarover je ooit zult lezen.’
MARIE CLAIRE

‘Je gaat houden van de personages in dit boek.
Een heerlijk verhaal dat je laat lachen
en huilen tegelijk.’
THE DAILY TELEGRAPH

•
•
•

ontroerende feelgoodroman voor alle leeftijden

samenwerking met
nationaal
ouderenfonds

lekkere pageturner, met een groot (romantisch) hart
Voor lezers van Harold Fry, jonas jonasson en iedereen
die daarnaast van een ﬁjn liefdesverhaal houdt

In hun huisje op het Australische platteland vormen Mallory Cook
en haar vijfjarige zoontje Harry een ijzersterk team. Ze hebben het
niet breed sinds Harry’s vader hen in de steek liet om het in New

MARKETING

York te gaan maken. Wanneer Harry niet wordt teruggebracht nadat

• advertentie in tv-gidsen
• Facebook-campagne
• lezersacties
• (gepersonaliseerde) banieren op aanvraag
• Vooruitexemplaren

hij bij zijn vader in New York op bezoek is geweest, stapt Mallory
op het vliegtuig om haar zoon, hoe dan ook, weer thuis te krijgen.
Tijdens haar reis zorgt een toevallige ontmoeting met drie bejaarden, gevlucht uit hun verzorgingstehuis, ervoor dat Mallory
op een onwerkelijke roadtrip door de Verenigde Staten belandt.
Zadie, Ernie en Jock hebben ieder hun eigen redenen om deze
reis te maken. Onderweg zullen alle vier de reizigers ontdekken
hoe ver ze bereid zijn te gaan om zichzelf – en elkaar – te redden.
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Charlotte Nash heeft al diverse romans op haar naam,
waarvan Op weg naar Harry Cook de eerste is die in het
Nederlands verschijnt. Verder schreef ze diverse korte
verhalen en geeft ze les in creative writing. Ze woont
met haar gezin in Brisbane, Australië.

ISBN

Saving You

302, vertaalde roman
€ 20,-

978 94 005 1151 4
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 9,49
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€ 11,99
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LIEFDE FAMILIE REIZEN ROADTRIP VRIENDSCHAP OUDERDOM
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‘Onweerstaanbaar!’
‘Fatale erfenis is BRILJANT. Een heerlijk verhaal over
Zuid-Frankrijk, ﬁlmsterren, prachtige villa’s,
bedwelmende lavendelvelden, ex-nazi’s,
familiegeheimen en nog veel,
veel meer! GENIETEN.’ MARIAN KEYES
‘Ik ben mezelf helemaal verloren in de Franse Rivièra
van de jaren veertig, zo liefdevol beschreven door
Rachel Rhys. Dit is een mustread voor de zomer!’
LISA JEWELL

SANTA MONTEFIORE

Rachel Rhys

Fatale erfenis
•
•
•

richard and judy bookclub pick
sterk gevoel van setting; alsof je op vakantie bent terwijl je leest
santa monteﬁore, marian keyes en paula Hawkins zijn fan!

Londen 1948: Eve Forrester zit gevangen in een liefdeloos
huwelijk, in een somber huis in een grijze buitenwijk. Dan ont-

‘Dit betoverende verhaal zal liefhebbers
van historische romans én lezers
die houden van een vleugje mysterie
zeker aanspreken.’ PUBLISHERS WEEKLY

vangt ze onverwacht bericht van een notaris. Een onbekende
heeft haar een erfenis nagelaten, maar om hier meer over te weten
te komen moet ze afreizen naar de Franse Rivièra.
Eve ontdekt dat ze mede-eigenaar is geworden van een prachtige
villa aan de Côte d’Azur. Van het ene op het andere moment stapt
ze een zonovergoten, glamoureuze wereld binnen. Maar ze staat
alleen in haar zoektocht naar het verhaal achter deze erfenis. En

MARKETING

• Facebook-advertenties
• advertentie in Vriendin
• Crosspromotie
• gepersonaliseerde posters
• Voorpublicatieboekjes

ze voelt zich allesbehalve veilig…
Adembenemend en met een vleugje mysterie: Fatale erfenis sleept
je mee in een wereld vol disfunctionele families en verborgen
geheimen, tegen het decor van de sprankelende Franse Rivièra.
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NUR

302, vertaalde roman
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ISBN

€ 20,99

978 94 005 1255 9
CAP E-BOOK

Rachel Rhys is het pseudoniem van een zeer geliefde
Britse psychologische suspense-auteur. Ze woont met
haar gezin in Noord-Londen.

Fatal Inheritance

ISBN E-BOOK

€ 9,49

978 90 449 7934 3

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 11,99

978 90 461 7394 7
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Meer Vermeer tijdens de zomervakantie

Suzanne Vermeer

Waterland
•
•
•
•

De bestverkopende nederlandse thrillerauteur van 2019
sluit aan op de zomerthriller Souvenir (april 2020)
speelt zich grotendeels af in nederland
een extra minithriller voor de zomer

Claudette heeft haar hectische leventje in Amsterdam achter zich
gelaten en is met haar man een bed and breakfast begonnen in
Umbrië. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand
weet, is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer
dan tien jaar draagt ze een geheim met zich mee en door de komst

MARKETING

van een jonge Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het
verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt een naam.

• Zomerse backcard
• opnieuw de succesvolle suzanne

Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu

Vermeer Zomerweken-campagne

blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar
verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit
allemaal begon…

• online advertentiecampagne
• advertenties in kranten en tijdschriften
• Crosspromotie
• ketenpromotie

EERDER VERSCHENEN

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

‘Suzanne Vermeer blijft een geheim dat
perfect past in het Nederlandse thrillerlandschap.’

21 juli 2020

UITVOERING

paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG

is besloten om de boeken van Suzanne
Vermeer voort te zetten. Alle titels
van Vermeer zijn in de bestsellerlijst
verschenen en twee titels werden
€ 15,99

ISBN 978

94 005 1102 6

genomineerd voor de NS Publieksprijs.

ca. 172 pagina’s

NUR

332, thriller

ISBN

978 94 005 1249 8

Paul Goeken. In overleg met zijn familie

AD MAGAZINE

‘Met 3 miljoen verkochte boeken is Suzanne Vermeer
een fenomeen waar maar weinigen omheen kunnen.’
VROUWENTHRILLERS.NL

VERSCHIJNT

PRIJS

€ 10,99

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 6,49

978 90 449 7928 2

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 9,49

978 90 461 7370 1

VAKANTIE NEDERLAND UMBRIË ZOMER GEHEIMEN

20

21

18 AUGUSTUS 2020

‘Bestsellerauteur Jo Nesbø is niet
de enige Noorse auteur om
rekening mee te houden.
Geef Jørn Lier Horst en zijn
hoogst sympathieke
inspecteur Wisting een kans.’
ARBETARBLADET (ZWEDEN)

Het eerste deel van Horsts nu al veelbejubelde
nieuwe serie het Cold Case Kwartet

Jørn Lier Horst

De Katharinacode
•

een sterke, klassieke politiethriller van een van noorwegens
grootste auteurs

•
•

Horst is bekend van de tv-serie Wisting
Filmisch, sfeervol en ingenieus

Het is weer de tijd van het jaar: voor de vierentwintigste keer
pakt William Wisting het dossier van de verdwijning van
Katharina Haugen. De zaak werd nooit opgelost en elke jaar belt
Wisting met Katharina’s echtgenoot, Martin Haugen. Het terug-

MARKETING

kerende contact tussen de politie-inspecteur en de weduwnaar

• Volop aandacht op onze eigen

is in de loop der jaren uitgegroeid tot een vriendschap. Maar

scandinavische-thrillerkanalen

dit jaar is het donker in Haugens huis als Wisting er aankomt.

• google- en socialmediacampagne
• Crosspromotie
• a2-posters
• Voorpublicatieboekjes

Haugen is spoorloos verdwenen.
Op dezelfde dag krijgt Wisting bezoek van Adrian Stiller, een
jonge rechercheur van de afdeling Georganiseerde Misdaad. Hij
heeft een verband ontdekt tussen de verdwijning van Katharina
en de zaak waar hij aan werkt. De samenwerking met de gecompliceerde Stiller blijkt een ware uitdaging voor de rustige, ervaren
Wisting.
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paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 400 pagina’s

OORSPRONKELIJKE TITEL
NUR

305, literaire thriller

ISBN

978 94 005 1265 8

Jørn Lier Horst heeft zich met zijn veelbekroonde misdaadserie over inspecteur

EERDER VERSCHENEN

William Wisting gevoegd bij de elite van de Scandinavische thrillerschrijvers.

PRIJS

Voordat hij zich fulltime aan het schrijven wijdde, werkte hij als hoofd van de
recherche in het Noorse district Vestfold. Horsts werk is een unieke mix van

© ANTON SOGGIA
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€ 20,99

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

spanning en realisme, en hij toont zich een uitstekend observator van menselijke
interactie.

Katharina-koden

€ 11,99

978 90 449 7944 2

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 15,99

978 90 461 7385 5

NOORWEGEN WISTING VERMISSING COLD CASE SCANDITHRILLER
€ 12,99

ISBN 978

94 005 1160 6

€ 12,99

ISBN 978

94 005 1208 5

€ 20,99

ISBN 978

94 005 0948 1

€ 20,99

ISBN 978

94 005 0949 8

€ 20,99

ISBN 978

94 005 1137 8
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MEER DAN 250.000
EXEMPLAREN VERKOCHT

Eindelijk, deel 6 van de Rönning & Stilton-serie

Cilla & Rolf Börjlind
€ 12,99

ISBN 978

94 005 1120 0

Bevroren goud
•

Zo spannend als jussi adler-olsen, zo ingenieus als
stieg larsson en zo sfeervol als Henning mankell

•

Koudvuur stond vijf weken in De bestseller 60

Als aan het einde van een lange zomer de sneeuw wegsmelt in
€ 12,99

ISBN 978

94 005 1193 4

de bergen van Noord-Zweden, wordt het lichaam van een man
gevonden die ongeveer twintig jaar daarvoor werd neergeschoten.
Olivia Rönning reist ernaartoe om de zaak te onderzoeken.
Op weg naar de vindplaats wordt hun helikopter verrast door

MARKETING

een sneeuwstorm, en stort neer. Als Olivia bijkomt, ontdekt ze

• POS-pakket: a2-poster, raamstickers

dat de piloot bij de crash is omgekomen en dat de noodradio is
vernietigd. Ze kan geen contact maken met de buitenwereld.
Ze verlaat het wrak en weet een nabijgelegen huisje te bereiken.
€ 12,99

ISBN 978

94 005 1197 2

Maar Olivia blijkt niet de enige persoon op de berg die de waar-

en boekenleggers

• online advertising
• auteurs beschikbaar voor interviews
• ketenpromotie

heid probeert te achterhalen over de dode man.
Als Tom Stilton hoort van Olivia’s verdwijning, verlaat hij halsoverkop zijn rustige bestaan in Thailand om haar te gaan zoeken.
VERSCHIJNT
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paperback, 15 x 22,5 cm

OMVANG

€ 12,99

ISBN 978

Cilla & Rolf Börjlind zijn de meest gevierde scenario-

94 005 1241 2

OORSPRONKELIJKE TITEL

© MARIEL KOLMSCHOT
€ 12,99

26
24

ISBN 978

94 005 1202 3

matische personages die worstelen met herkenbare
conﬂicten. Hun inmiddels zesdelige thrillerserie over
Olivia Rönning en Tom Stilton verschijnt in dertig
landen.

Fruset guld

NUR

305, literaire thriller

ISBN

978 94 005 1148 4

schrijvers van Zweden. Hun tientallen crimeseries en
ﬁlms worden gekenmerkt door sterke plots en charis-

ca. 368 pagina’s

PRIJS

€ 20,99

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 13,99

978 90 449 7964 0

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 15,99

978 90 461 7395 4
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‘McNabs stijl is beeldend en de actie blijft luchtig door geestige intermezzo’s.’
ALGEMEEN DAGBLAD

‘De beste actieﬁlms in boekvorm.’

Als je uit bent op wraak, kun je maar beter
twee graven delven

Andy McNab
FHM

Machtsspel
•
•

na 2,5 jaar eindelijk een nieuwe mcnab
Het begin van een nieuwe serie rondom james mercer

James Mercers familie is ﬁnancieel aan de rand van de afgrond
geraakt door de praktijken van de banken waarin zij hun
vertrouwen hadden gesteld. Mercer pikt dit niet en zet alles op
alles om het verdwenen kapitaal tot op de laatste cent terug
te halen. Op wat voor manier dan ook. Maar zijn kruistocht

MARKETING

zet kwaad bloed bij zijn slachtoffers – de mensen achter de

• socialmediacampagne gericht op de

schermen, de rijkste en machtigste mannen ter wereld. Terwijl
Mercer een crew samenstelt voor een allerlaatste diefstal, de klus
die het tij voor zijn familie deﬁnitief zal doen keren, sluit langzaam maar zeker het net zich rondom hem.

fans van oorlogs- en spionagethrillers

• Digitale promotiematerialen
• Win- en ambassadeursacties
• Crosspromotie in o.a. de nieuwe
thrillers van grisham en Clancy
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UITVOERING

paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 416 pagina’s

OORSPRONKELIJKE TITEL
NUR

Als jonge soldaat voerde Andy McNab in South Armagh strijd tegen de IRA, en als
lid van de SAS bevond hij zich negen jaar lang in het centrum van allerlei geheime
operaties. Tegenwoordig is Andy McNab een van de meest geliefde thrillerauteurs ter wereld, dankzij zijn inside kennis en ervaring.

332, thriller
PRIJS

ISBN

Whatever It Takes

€ 20,99

978 94 005 1263 4
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 11,99

978 90 449 7941 1
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Bestsellers nu in voordeeleditie
Suzanne Vermeer

Lawinegevaar

Succesvolle winterthriller als pocket

‘Suzanne Vermeer bezorgt je
de koude rillingen.’

VIVA

Meer dan 100.000 exemplaren verkocht

De straf die ze verdient
De twintigste Lynley nu in voordeeleditie

‘Let op de twist aan het einde. Dat is
weer vintage George.’
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paperback, 12,5 x 20 cm
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OMVANG

ca. 320 pagina’s
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€ 9,49

ca. 736 pagina’s
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CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

332, thriller

DE LIMBURGER

Heel veel Lynley voor een mooie prijs

22 september 2020
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UITVOERING

Elizabeth George

De deal

Nog altijd de absolute meester
van de legal thriller

‘Moeilijk af te blijven wanneer je eraan
begonnen bent.’

UITVOERING

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 9,99

978 90 449 7619 9

David Baldacci

Verlossing

Deel vijf van de Amos Decker-reeks

‘Als het gaat om actie, is Baldacci
een van de besten.’

Al 37.500 exemplaren verkocht
VERSCHIJNT
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ca. 400 pagina’s
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The Broker

978 90 461 7070 0
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ISBN

€ 12,99

978 94 005 1291 7
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK
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ENGELAND INSPECTEUR LYNLEY

LEGAL THRILLER STAATSGEHEIMEN

Redemption

332, thriller

ISBN LUISTERBOEK

ZWITSERLAND WINTERSE ( ONT ) SPANNING
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ELSEVIER

Meer dan 100.000 exemplaren verkocht

305, literaire thriller
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ISBN

The Punishment She Deserves

John Grisham

€ 11,99

978 90 461 7232 2
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