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TOPTITEL
introductieprijs

Een Nederlandse pageturner met de allure van een

€ 18,99

internationale actiethriller

vanaf 12 april 2021

€ 21,99

Peter Römer

Een meesterstuk
•
•
•

UITGEBREIDE
MARKETINGCAMPAGNE
• Boekpresentatie op bijzondere locatie
• Vooruitexemplaren
• A1- en A2-posters
• Etalagestaanders (A3-formaat)
• Boekenleggers
• Digitale materialen
• Advertenties
• Ketenpromotie
• Online teasercampagne
• Socialmediacampagne met boektrailer
• Displaycampagne in de glossy’s,

Voor de liefhebbers van Dan Brown en Jeroen Windmeijer
Filmisch geschreven pageturner
Speelt zich af in o.a. Amsterdam, Sint-Petersburg,
Genève en Parijs

Op klaarlichte dag wordt kunsthandelaar Louis Post in zijn
winkel in de Nieuwe Spiegelstraat vermoord. Professor Arjen
Hageveld denkt te weten waarom. Kort daarvoor had hij Louis
verteld over een schilderij van de achttiende-eeuwse schilder
Isaac Pietersz waar een van zijn studenten onderzoek naar doet.
Een schilderij met een geheim.

‘Wat speelt zich allemaal af in de

Katja Hiemstra beseft in eerste instantie niet hoe opzienbarend

kunstwereld waar wij geen weet van

de ontdekking is die ze tijdens haar studie doet. Voor haar heeft

hebben? Na het lezen van

het schilderij van Pietersz vooral persoonlijke waarde: het was

Een meesterstuk staat één ding vast:
een bezoek aan het Rijksmuseum zal
nooit meer hetzelfde zijn.’

vroeger van haar grootvader. Maar het proces dat zij tijdens haar
onderzoek onbewust in gang zet, valt niet meer te stoppen. Er
staat te veel op het spel en niemand kan het zich veroorloven te
verliezen…

STEVEN MAAT, UITGEVER

UITVOERING

paperback met flappen, 14 x 21,5 cm

NUR

Peter Römer is acteur, regisseur en schrijver. Hij bedacht
en produceerde de zeer populaire tv-serie Baantjer en
zette na het overlijden van de auteur de succesvolle
© MARK UYL

achtergrondverhalen en beeldmateriaal

12 januari 2021

OMVANG

dagbladen en op thrillersites

• Contentmarketingcampagne met

VERSCHIJNT

boekenserie over rechercheur De Cock van bureau
Warmoesstraat voort. Samen met zijn partner Annet
Hock schreef hij de thrillers En nu ik! en Oog om oog.

ca. 352 pagina’s

305, literaire thriller
PRIJS

ISBN

€ 18,99, vanaf 12 april 2021 € 21,99

978 94 005 1023 4
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 11,99
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CAP LUISTERBOEK
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€ 15,99
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KUNST MISDAAD MOORD SAMENZWERING INTERNATIONAAL
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23 FEBRUARI 2021

‘Deon Meyer is een van de reuzen binnen het misdaadgenre.’ EL MUNDO

Eindelijk een nieuwe Bennie Griessel

‘Verreweg de beste misdaadschrijver van Zuid-Afrika.’ THE GUARDIAN

Deon Meyer

‘Een van de scherpzinnigste thrillerschrijvers ter wereld.’ THE TIMES

Donkerdrif
•
•

Al meer dan 250.000 boeken verkocht
Kaapse wijn, hebzucht, moord – de ingrediënten van
de nieuwe Meyer

•

Kleurrijk, geëngageerd, sociaal en razend spannend

Adjudant-ofﬁcier Milo April is in koelen bloede doodgeschoten bij het Waterfront in Kaapstad. Op klaarlichte dag.
En misschien is een hoger lid van de Zuid-Afrikaanse politie
daar verantwoordelijk voor. En mogelijk houdt het verband met
de geheimzinnige brieven die de geschorste luitenants Bennie
Griessel en Vaughn Cupido hebben gekregen. Maar die moeten
hun kostbare tijd besteden aan de vermissing van een student.
De schatrijke Marnus Boonstra, de beruchte oplichter, vraagt
makelaar Sandra Steenberg of ze Donkerdrif wil verkopen, het
kapitale wijnlandgoed. Maar de transactie loopt fout. En nu
zitten Griessel en Cupido ook al achter haar aan.

NU IN VOORDEELEDITIE
23 februari 2021
paperback, 14 x 21,5 cm

UITVOERING
OMVANG

• Grote teasercampagne
(Bennie Griessel is terug!)

• Tafeldisplays en A1- of A2-posters
• Videoactie met Deon Meyer
en boekhandels (meer info volgt)

VERSCHIJNT

23 februari 2021

UITVOERING

paperback met flappen, 15 x 22,5 cm

NUR

Prooi

boeken hebben veel internationale prijzen ontvangen,

305, literaire thriller

zijn in 25 talen vertaald en krijgen steevast juichende

PRIJS
ISBN

€ 12,99

978 94 005 1285 6
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 9,99

ca. 408 pagina’s

recensies. Zijn thriller 13 uur werd in 2012 verkozen tot
VN Thriller van het Jaar, hetgeen zijn doorbraak bij het
grote publiek betekende.

Donkerdrif

NUR

305, literaire thriller

ISBN

978 94 005 1302 0

twaalf misdaadromans met Zuid-Afrika als decor. Zijn

ca. 408 pagina’s

OORSPRONKELIJKE TITEL

VRIJ NEDERLAND

PRIJS

€ 22,99

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 13,99

978 90 449 7994 7

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 15,99

978 90 461 7422 7

978 90 449 7602 1

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK
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en magazines

OORSPRONKELIJKE TITEL

Deon Meyer is de internationale bestsellerauteur van

© GUIDO SCHWARZ

stevig eindschot, dat past bij deze
formidabel opgebouwde thriller.’

• Advertenties in landelijke dagbladen

OMVANG
VERSCHIJNT

★★★★★ ‘Natuurlijk volgt een

MARKETING

€ 10,99

978 90 461 7208 7

ZUID - AFRIKA WIJN MOORD HEBZUCHT BENNIE GRIESSEL
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26 JANUARI 2021

‘Jørn Lier Horst kent het klappen van de zweep: hij was hoofd van de
recherche voor hij zijn dienstwapen inruilde voor de pen. Met Thomas
Enger schreef hij deze geoliede misdaadroman waarin sporen van
Agatha Christie en de onvermijdelijke snuif Noorse maatschappijkritiek niet ontbreken.’
KNACK

‘Het boek is het eerste resultaat van een samenwerking tussen de
Noorse schrijvers Horst en Enger, respectievelijk een voormalig
rechercheur en oud-journalist. Een prima samenspel.
Ik kijk al uit naar het tweede deel.’

De opvolger van het succesvolle Nulpunt

Jørn Lier Horst & Thomas Enger

Rookgordijn
•
•

Al 10.000 exemplaren verkocht van Nulpunt
Onweerstaanbare combinatie van het klassieke vakmanschap
van Horst en het rauwe thrillerwerk van Enger

•

Voor de liefhebbers van Søren Sveistrup

FRIESCH DAGBLAD

Op oudjaarsavond wordt Oslo opgeschrikt door een explosie.
Alles wijst in de richting van een terroristische aanslag. Onder
de gewonden bevindt zich iemand die Alexander Blix goed kent.
Ruth-Kristine Smeplass is de moeder van Patricia, die tien jaar
geleden op tweejarige leeftijd werd ontvoerd. Blix was toen betrokken bij het onderzoek, maar er is nooit een spoor van het
meisje gevonden.

MARKETING

• Online displaycampagne bij De Persgroep
• Campagnes via de Scandinavischethrillerkanalen

Als de vermissing opnieuw in het nieuws komt, raakt verslaggever Emma Ramm geïntrigeerd door de nooit opgeloste zaak.
Blix en Ramm bundelen opnieuw hun krachten in een poging het

• A1- en A2-posters
• Digitale promotiematerialen
(inclusief boektrailer)

rookgordijn rond de verdwijning van Patricia te laten oplossen.

VERSCHIJNT

26 januari 2021

UITVOERING

paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG

EERDER VERSCHENEN
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

€ 20,99

6

van menselijke interactie.
© TOM HANSEN

‘Erg genoten, spannend, met cliffhangers waardoor
je blijft lezen. Ben benieuwd naar het vervolg’.
WIETSKE ALMA - BEKKEMA, BRUNA SURHUISTERVEEN

10.000
exemplaren
verkocht

ISBN 978

94 005 1137 8

Thomas Enger (1973) is de schrijver van de Henning Juulthrillers. Zijn handelsmerk is zijn rauwe stijl in combinatie met een voorliefde voor maatschappelijke thematiek.

NOORWEGEN BLIX

ca. 320 pagina’s

PRIJS
ISBN

Røykteppe

332, thriller
€ 20,99

978 94 005 1138 5
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 11,99

978 90 449 3205 8

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 15,99

978 90 461 7429 6

& RAMM TERRORISME POLITIE
7

19 JANUARI 2021

‘Will Deans indrukwekkende debuut laat
zien dat zelfs een Brit een meesterlijke
Nordic noir kan schrijven.’ THE TIMES

Eerste deel van thrillerserie over dove heldin
Tuva Moodyson

Will Dean

De jacht
•
•

Stijlvol, spannend en beklemmend
Gekozen tot Boek van het Jaar door The Daily Telegraph

HOREN Tuva Moodyson, een dove verslaggever van een lokaal
Zweeds krantje, is op zoek naar het verhaal dat haar carrière
kan lanceren, in de hoop eindelijk het piepkleine dorp Gavrik te
verlaten.
ZIEN Twee lichamen liggen diep in de bossen bij een afgelegen
Zweeds dorpje. Hun ogen ontbreken.
ZWIJGEN Een web van leugens. Een onopgeloste moord van
twintig jaar geleden.
Kan Tuva de moordenaar te slim af zijn voor ze diens laatste
slachtoffer wordt? Ze wil het graag geloven. Maar daarvoor moet

‘Onvergetelijk, sfeervol, met een koppige, boeiende hoofdpersoon.
Het veelbelovende begin van een geweldige serie.’ THE GUARDIAN

ze haar ergste angsten overwinnen en diep de bossen in trekken.

MARKETING

•Uitgebreide teasercampagne
• Opvallende trailer
• Grote socialmediacampagne
via Scandinavischethrillerkanalen

• Crosspromotie
• A2-posters

Een thrillerdebuut voor liefhebbers van Gillian Flynns Sharp

‘Sfeervol, creepy en spannend. En Tuva is geweldig.
Meer graag!’ C.J. TUDOR, AUTEUR VAN DE KRIJTMAN

Objects en Peter Høegs Smilla’s gevoel voor sneeuw.

Verschijnt
najaar
2021

VERSCHIJNT

19 januari 2021

UITVOERING

paperback met flappen, 14 x 21,5 cm

OMVANG

Will Dean groeide op in de East Midlands. Na zijn studie

OORSPRONKELIJKE TITEL
NUR

© UNSPLASH / GERAN DE KLERK

© ROSALIND HOBLEY

rechten werkte hij een tijd in Londen, waarna hij voor de

8

liefde naar Zweden emigreerde. Voor zijn gezin bouwde
hij er eigenhandig een houten huis, diep in de bossen in
een zeer afgelegen stuk van het land. Zijn thrillerserie
over de dove Tuva Moodyson wordt internationaal
bejubeld.

ca. 480 pagina’s

PRIJS
ISBN

Dark Pines

305, literaire thriller
€ 21,99

978 94 005 1210 8
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 11,99

978 90 449 7881 0

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 15,99

978 90 461 7337 4

ZWEDEN DOOFHEID MOORDONDERZOEK BEKLEMMEND
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13 OKTOBER 2020

‘Dit boek gaat over mensen die als 14-, 15-jarige een moord hebben
gepleegd en veroordeeld zijn volgens het volwassenenrecht.
Ze komen nooit meer vrij, het zijn drama’s.’
JOHN GRISHAM IN HET PAROOL

‘Nog altijd de absolute meester van de legal thriller.’
GAZET VAN ANTWERPEN

‘Schokkend beeld van het falende Amerikaanse rechtssysteem.’
VRIJ NEDERLAND

De terugkeer van advocaat Jake Brigance uit De jury

John Grisham

Een tijd voor genade
•
•

Gegarandeerde bestseller
Spraakmakende legal thriller

Drew Gamble staat terecht voor de moord op een politieman.
Een groot deel van de bevolking van het plaatsje Clanton,
Mississippi ziet een slepende rechtszaak echter helemaal niet
zitten. Waarom zou je, als gerechtigheid maar één ding kan
betekenen: de doodstraf. Maar advocaat Jake Brigance, die
Drews zaak heeft toegewezen gekregen, denkt daar anders over.
Hoe meer details hij te weten komt, des te meer hij ervan over-

MARKETING

tuigd raakt dat zijn cliënt – die zestien jaar oud is – gered moet

• Backcards, (gepersonaliseerde) posters

worden. Maar met zijn hardnekkige pogingen de onderste steen
boven te krijgen, zet hij zijn carrière en de veiligheid van zijn
eigen gezin op het spel.

In John Grishams debuut De jury maakten thrillerlezers wereldwijd
kennis met Jake Brigance, een advocaat die niet rust tot de waar-

en digitale promotiematerialen

• Advertenties in o.a. landelijke dagbladen
en magazines

• Speerpunt in de feestdagencampagne
• Ketenpromotie
• Socialmedia- en displaycampagne

heid boven water is en het recht heeft gezegevierd. Zelfs als dat
hem zijn reputatie kost en zijn leven in gevaar brengt. Nu, bijna een
kwarteeuw later, keert Jake terug voor een sensationele moordzaak die de inwoners van Clanton opnieuw tot op het bot verdeelt.
NU IN VOORDEELEDITIE

eerst als Een tijd om te doden
(A Time to Kill)
‘Door dit boek besefte ik dat ieder
normaal mens, ik ook, door omstandigheden in een moordenaar
kan veranderen.’ HUMBERTO TAN
10

13 oktober 2020

UITVOERING

paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG

pen decennia uitgegroeid tot een van de succesvolste

A Time to Kill

thrillerschrijvers aller tijden. In zowel zijn boeken als in

332, thriller
PRIJS

ISBN

romans, waarvan er vele zijn verfilmd. Hij is de afgelo-

ca. 384 pagina’s

OORSPRONKELIJKE TITEL
NUR

John Grisham is auteur van meer dan dertig thrillers en

€ 12,99

978 94 005 1340 2
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 6,49

978 90 449 7414 0

© MICHAEL LIONSTAR

De jury verschijnt nu voor het

VERSCHIJNT

VERSCHIJNT

13 oktober 2020

UITVOERING

paperback en gebonden, 14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 400 pagina’s

OORSPRONKELIJKE TITEL
NUR

A Time for Mercy

332, thriller
PRIJS PAPERBACK

€ 21,99

PRIJS GEBONDEN

€ 24,99

zijn eigen leven voert hij strijd tegen onrecht en trekt hij

ISBN PAPERBACK

978 94 005 1276 4

zich het lot aan van diegenen in de samenleving die er

ISBN GEBONDEN

978 94 005 1307 5

alleen voor staan of niet de middelen hebben om voor
zichzelf op te komen.

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 13,99

978 90 449 7957 2

MOORD GERECHTIGHEID PUBLIEKE OPINIE TIENERS
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‘Morgenthalers debuut is een

overheerlijke romance vol humor,

de ﬁjne sfeer van een klein stadje en hoofdpersonen met geweldige chemie.’
LIBRARY JOURNAL

‘Een zeer vermakelijk debuut.

Deze lieve, charmante roman gaat Morgenthaler
heel veel fans opleveren.’

Het ultieme ontsnappen… Veel romantiek, bossen
en heerlijkheid. Dit wil je niet missen!

Sarah Morgenthaler

Droomvakantie
•

PUBLISHERS WEEKLY

Eerste boek van een heerlijke romantische serie, die zich
afspeelt in een klein stadje: welkom in Moose Springs, Alaska!

•

Onweerstaanbare combi van romantiek, humor, small-town en
natuur om naar te ontsnappen

•

Auteur won al diverse prijzen binnen haar genre

Toen Graham Barnett zijn eetcafé de Tourist Trap noemde, was
dat bedoeld als grapje. Nu zit hij vast aan het grillen van worstjes
voor een eindeloze stroom toeristen, die hem allemaal irriteren.
Zelfs de enige die rustig aan een tafeltje zit met haar boek…

Voor het begin
van de zomer
is de serie compleet!
VERSCHIJNT MAART 2021

VERSCHIJNT MEI 2021

Twee weken in Alaska staat niet bovenaan Zoey Caldwells bucketlist. Het ís haar volledige bucketlist. Een blik op het bergstadje
Moose Springs, en ze is verkocht. Maar wanneer een goede daad
haar Grahams leven in schiet, ontdekt ze dat er meer is aan deze
knorrige local dan ze kon vermoeden… en meer om lief te hebben
in Moose Springs dan alleen de prachtige wildernis van Alaska.

MARKETING

• Advertentie in Vriendin
• Online campagne met boektrailer
• A2-posters en boekenleggers
• Crosspromotie
• Blogtour
• Socialmediacampagne via onze
romankanalen

VERSCHIJNT

12 januari 2021

UITVOERING

paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG

Sarah Morgenthaler is geoloog en enthousiaste weten-

OORSPRONKELIJKE TITEL
NUR

schapsnerd. Ze heeft een asielhond, pitbull Sammy.
Als ze niet aan het schrijven is, dan maakt Sarah graag
€ 15,99

ISBN 978

94 005 1226 9

€ 15,99

ISBN 978

94 005 1075 3

wandeltochten door de nationale parken, samen met
haar man. Ze was twee keer een Golden Heart Finalist
en won de Nola Stars Suzannah Award voor haar romantische fictie

ca. 416 pagina’s

PRIJS
ISBN

The Tourist Attraction

302, vertaalde roman
€ 15,99

978 94 005 1319 8
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 9,49

978 90 449 3215 7

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 13,99

978 90 461 7439 5

SMALL - TOWN VAKANTIE NATUUR FEELGOOD ROMANTIEK
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‘Met pap gaat alles nog goed.’
‘Ik pas goed op mezelf.’

Iedereen heeft nog wel iets te zeggen
tegen verloren geliefden…

‘Het liep precies zoals jij het had gewild.’
‘Zou een pony mij staan?’

‘We gaan trouwen!’

‘Ik mis je.’

Dit boek gaat over een plek die echt bestaat:

© ALEX MCBRIDE

in 2010 installeerde Sasaki Itaru in de tuin bij zijn huis een telefooncel met
daarin een kapotte telefoon, om zo via de wind te kunnen communiceren
met zijn overleden neef. Deze telefoon staat vlak bij het stadje Otsuchi, Japan,
een van de zwaarst getroffen gebieden van de tsunami in 2011.

14

Sinds maart 2011 zijn al tienduizenden mensen naar de telefooncel gereisd
om hun verloren geliefden en familieleden berichten te sturen via de wind…
15

10 NOVEMBER 2020

Iedereen heeft nog wel
iets te zeggen tegen
verloren geliefden

UITGEBREIDE
MARKETINGCAMPAGNE

• Vooruitexemplaren
• Advertenties

• Socialmedia- en displaycampagne
• Uitgebreide pr-campagne;
interviews en recensies

• Opvallende (gepersonaliseerde)
POS-materialen

• Ketenpromotie

Geïnspireerd door ware gebeurtenissen

Laura Imai Messina

Dingen die we
toevertrouwen aan de wind
•
•
•

#1 bestseller in thuisland Italië
Genomineerd voor de Premio Strega
Tv- en filmrechten zijn verkocht

Yui is een jonge vrouw die bij de tsunami van 2011 haar moeder
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verder moet met haar leven. Terwijl ze worstelt met haar verdriet,
hoort ze het verhaal van een oude man die een kapotte telefooncel in zijn tuin heeft gezet. Op die plek lukt het mensen die een
geliefde zijn verloren om met hen te communiceren via de wind
en zo enigszins om te gaan met hun verlies. Terwijl het nieuws
van de telefooncel zich verspreidt, komen mensen van steeds verder hierheen om met hun geliefden te kunnen ‘spreken’. Ook Yui
besluit de reis te maken. Maar eenmaal daar, heeft ze niet de

‘Een prachtig, wijs, hartverscheurend
en zeker óók feelgoodverhaal. Over
het gewicht van verdriet, de lichtheid
van liefde en het menselijk verlangen
om degenen die we verloren zijn dicht
bij ons te bewaren.’
ILSE ARKESTEIJN, REDACTEUR

moed om de telefoon op te pakken. Maar ze blijft terugkomen,

‘Absoluut adembenemend.’
CHRISTY LEFTERI, AUTEUR VAN DE BIJEN-

om de mensen te observeren die dat wel kunnen. Dan ontmoet ze

HOUDER VAN ALEPPO

Takeshi, een weduwnaar wiens dochtertje niet meer heeft gepraat
sinds het overlijden van haar moeder…

VERSCHIJNT

10 november 2020

UITVOERING

paperback met flappen, 14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 224 pagina’s

OORSPRONKELIJKE TITEL

Laura Imai Messina, geboren Italiaanse, studeerde,

NUR

werkt en woont sinds 15 jaar in Japan, met haar Japanse
echtgenoot en twee kinderen. Ze schreef twee nonfictietitels, voordat ze doorbrak met haar debuutroman.
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Iedereen heeft nog wel iets te
zeggen tegen verloren geliefden

Iedereen heeft nog wel iets te
zeggen tegen verloren geliefden

Die kwam op nummer 1 in Italië en is genomineerd voor
de Premio Strega. De vertaalrechten werden aan meer
dan 17 landen verkocht.

302, vertaalde roman
PRIJS

ISBN

Quel che affidiamo al vento

€ 20,99

978 94 005 1234 4
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 9,49

978 90 449 7914 5

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 13,99

978 90 461 7431 9

LIEFDE VERLIES FAMILIE VEERKRACHT NATUUR JAPAN

17

2 FEBRUARI 2021

‘De mix van feelgood, een vleugje spanning en geschiedenis
maakt dit boek tot een sterk debuut.’
DE BOEKENKAST OVER HET VERGETEN DORP

‘Als je houdt van historische romans en drama dan
kan ik je dit boek zeker aanraden.’

Hoe één belofte het lot kan veranderen van twee
vrouwen die tientallen jaren na elkaar leven…

Lorna Cook

De verboden belofte

VRIENDIN OVER HET VERGETEN DORP

•
‘Voor alle fans van Kate Morton die houden van
vervallen huizen, historische ﬁctie, familiemysteries
en romantiek: lees dit boek!
RAIN’N’BOOKS

Met Het vergeten dorp won Lorna Cook de prijs voor Best New
Writer van de Romantic Novelists’ Association

•

Voor de
fans van
Lucinda
Riley

Van Het vergeten dorp werden in Engeland meer dan 160.000
exemplaren verkocht

Schotland, 1940. Terwijl de oorlog woedt in Europa, is
Invermoray House een vredige plek – tot de avond van Constance McLay’s eenentwintigste verjaardag. Wanneer zij als enige
een Spitﬁre ziet neerstorten in het meer, zweert ze na zijn redding
om de piloot verborgen te houden. Constance wordt verscheurd
door de loyaliteit aan haar familie en een belofte die haar duur
kan komen te staan.
Schotland, 2020. Kate vertrekt naar de Highlands om Invermoray
om te toveren tot een luxe B&B. Eenmaal daar ontdekt ze dat het

MARKETING

• Facebook-advertenties
• Advertenties in vrouwenbladen
• Win- en ambassadeursacties
• Uitgebreide aandacht via onze
nieuwsbrief en social media

landgoed meer problemen heeft dan haar was verteld. Als Kate
erachter komt dat het huis ook een duistere geschiedenis kent,
met de naam van Constance doorgestreept in alle documenten,
besluit ze dat ze in elk geval niet weg kan totdat het mysterie is
opgelost.
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paperback, 14 x 21,5 cm
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ca. 480 pagina’s
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302, vertaalde roman

ISBN

978 94 005 1098 2

PRIJS

Lorna Cook schreef als journalist voor de magazines
van de Daily Mail en de Associated Press, en werkte in
pr. Voor haar romandebuut Het vergeten dorp won ze
in 2019 de prijs voor Best New Writer van de Romantic
Novelists’ Association.

€ 19,99
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ISBN 978

94 005 1097 5

The Forbidden Promise

€ 20,-

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

€ 9,49

978 90 449 7978 7

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 13,99

978 90 461 7432 6

SCHOTLAND GEHEIMEN HISTORISCH WO 2 FAMILIE

19

20 OKTOBER 2020

Winterse (ont)spanning van de koningin
van de vakantiethriller

Suzanne Vermeer

Midwinter
•
•

3 miljoen
Vermeers
verkocht

De bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019
Speelt zich af in het populaire wintersportgebied
Les Trois Vallées

•

Meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht van Vermeer!

Alice de Vreede was 21 jaar oud toen ze voor het laatst op wintersport ging. Wat destijds begon als een heerlijke vakantie, liep uit
op een drama. Een ongeluk met verstrekkende gevolgen. En het
was allemaal haar schuld.
Acht jaar later besluit ze op aanraden van haar nieuwe therapeut
mee te gaan met haar vrienden, die de beroemde Grand Tour
des Trois Vallées willen skiën. In eerste instantie lijkt de trip een
succes te worden, maar wanneer het weer slechter wordt, lopen de
onderlinge spanningen op en worden de vrienden geconfronteerd
met hun ergste nachtmerrie. Om het er levend van af te brengen,
moet Alice de demonen uit haar verleden zien te bedwingen…

MARKETING

• Advertenties in landelijke en
regionale dagbladen

• Google Display-campagne
• Socialmediacampagne
rondom de feestdagen

• Joint promotion
• Showcards
• Ketenpromotie
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paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG
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ca. 320 pagina’s

332, thriller
PRIJS

ISBN

Een groep vrienden maakt zich op voor de skitocht van hun leven.

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

Maar ze zijn totaal niet voorbereid op wat hun te wachten staat…

Vermeer voort te zetten. Alle titels van Vermeer zijn in de bestsellerlijst

Goeken. In overleg met zijn familie is besloten om de boeken van Suzanne

verschenen en twee titels werden genomineerd voor de NS Publieksprijs.

€ 15,99

978 94 005 1248 1
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 9,49

978 90 449 7927 5

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 13,99

978 90 461 7369 5
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Eén lichaam. Zes getuigenissen. Welke is waar?
Een thriller in podcastvorm

Matt Wesolowski

Six stories
•

Voor de liefhebbers van de podcast Serial en de lezers van
Belinda Bauer

•

Bijzonder luisterboek met meerdere stemacteurs

1997. Scarclaw Fell. Het lichaam van tiener Tom Jeffries wordt
gevonden. Als doodsoorzaak vermoedt men een noodlottig
ongeval. Maar daarvan is niet iedereen overtuigd.
Wat er daadwerkelijk gebeurd is in de bosrijke omgeving van
Scarclaw ligt besloten in de herinneringen van een hechte vriendenclub en wat vage getuigenissen van mensen in de omgeving.
2017. De mysterieuze onderzoeksjournalist Scott King, wiens
podcastserie over complexe misdaadzaken de populariteit van
Serial overstijgt, is een cultﬁguur op internet.
In een serie van zes interviews probeert King erachter te komen
hoe de dynamiek in een groep tieners en de mythische geschiedenis van de Fell hebben geresulteerd in de dood van Tom Jeffries.

‘Gedurfd, intelligent en huiveringwekkend.
De twist aan het einde deelt een explosieve dreun uit.’

Wie vertelt de waarheid? Hoe stierf Tom?

met thrillersites

• Socialmediacampagne
• Crosspromotie
• A1- en A2-posters en blow-ups
• Digitaal promotiemateriaal beschikbaar
• Spectaculaire audiotrailer
• Ambassadeursactie en blogtour
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paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG

Matt Wesolowski (1981) geeft bijles aan jongeren die

als horrorschrijver en verdiende een uitgeefcontract
toen hij de schrijfwedstrijd van het literaire festival
Bloody Scotland won. De filmrechten voor zijn debuut
Six Stories zijn aangekocht door een grote Hollywoodstudio.

ca. 352 pagina’s

OORSPRONKELIJKE TITEL
NUR

extra zorg nodig hebben. Hij begon zijn schrijfcarrière
© DONNA LISA HEALY

DAILY MAIL

• Displaycampagne op en samenwerking

Elk interview zorgt voor een nieuwe aanwijzing in de zaak.

SUNDAY MIRROR

‘Uniek en zo spannend dat je het niet kunt wegleggen.
Een must-read bij uitstek.’

MARKETING

305, literaire thriller
PRIJS

ISBN

Six Stories

€ 20,99

978 94 005 1152 1
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 11,99

978 90 449 3235 5

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 15,99

978 90 461 7452 4
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‘C.J. Tudor is briljant.’
HARLAN COBEN

Zijn we allemaal in staat tot onuitsprekelijke daden

‘Als je van mijn werk houdt,
vind je dit geweldig.’
STEPHEN KING

om degenen van wie we houden te beschermen?

C.J. Tudor

Brandende meisjes
•

Tudor is een blijvertje: opnieuw een dijk van een thriller van
de auteur van De Krijtman

•
•

Duister, beklemmend en huiveringwekkend
Voor de liefhebbers van Stephen King, M.J. Arlidge en
Thomas Harris

Welkom in het lieﬂijke plaatsje Chapel Croft.
Vijfhonderd jaar geleden werden hier acht protestantse martelaren terechtgesteld op de brandstapel.
Dertig jaar geleden verdwenen twee tienermeisjes spoorloos.
Twee maanden geleden pleegde de dominee van de lokale parochie zelfmoord.
Dominee Jack Brooks, alleenstaande ouder van de veertienjarige

MARKETING

• Boektrailer
• Crosspromotie
• Socialmedia- en SEO-campagne
• Samenwerking met tv-gidsen

Flo, arriveert in het dorp om een nieuwe start te maken en wat tot
rust te komen. Maar rust is het laatste wat ze er vinden.
Want iemand lijkt vastbesloten om de duistere geschiedenis van
het dorp actueel te houden. Jack ontvangt sinistere pakketjes
en berichten. En Flo ziet levensechte visioenen van brandende
meisjes. Of zijn het geen visioenen?
EERDER VERSCHENEN

VERSCHIJNT

16 februari 2021

UITVOERING

paperback met flappen, 14 x 21,5 cm
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ca. 352 pagina’s
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© MARIEL KOLMSCHOT

Voordat C.J. Tudor debuteerde, werkte ze onder meer
voor radio en tv, publiceerde ze korte verhalen in tijdschriften en runde ze haar eigen hondenuitlaatservice.
Haar debuut De Krijtman werd een internationale bestseller en bezorgde haar de bijnaam ‘de Britse vrouwelijke
Stephen King’.
€ 12,99

ISBN 978 94 005 1226 9

€ 20,99

ISBN 978 94 005 1075 3

€ 20,99

PRIJS
ISBN

The Burning Girls

305, literaire thriller
€ 20,99

978 94 005 1328 0
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 11,99

978 90 449 3220 1

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 15,99

978 90 461 7443 2

ISBN 978 94 005 1224 5

MARTELAREN VERMISTE MEISJES VISIOENEN MOORD
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Het vervolg op de Netflix-bestseller Bird Box

Josh Malerman

Malorie
•
•
•

Prachtig geschreven, huiveringwekkend en claustrofobisch
Wordt eveneens verfilmd door Netflix
Voor de liefhebbers van Hitchcock en Stephen King

Twaalf jaar nadat Malorie en haar kinderen de rivier op voeren
op zoek naar veiligheid, zijn blinddoeken nog steeds het enige
wat de mensheid kan behoeden voor een gruwelijk einde.
Eén blik op de wezens die de wereld bevolken zal iemand immers
tot onuitsprekelijk geweld drijven. Er is nog steeds geen verklaring
voor deze gebeurtenissen. En geen oplossing.
Dan krijgt Malorie verbijsterend nieuws. Voor het eerst in jaren
is er een sprankje hoop. Iemand van wie ze heel veel houdt is
misschien nog in leven.
Malorie staat voor een onmenselijke keuze: blijft ze in haar
veilige, beschermde omgeving? Of begeeft ze zich in de duisternis,

MARKETING

• Socialmediacampagne gericht op
fans van Bird Box

• Digitale promotiematerialen
• Lezersacties
• Auteur beschikbaar voor interviews

op weg naar een hoopvollere toekomst?

DE PERS OVER DE KOOI/BIRD BOX
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‘Buitengewoon spannend.’
ISBN

© DARREL ELLIS

Josh Malerman is de auteur van de bestseller en Netflix-

‘Het is moeilijk om De kooi neer te leggen.’
NOORD-HOLLANDS DAGBLAD

€ 9,99

ISBN 978

94 005 1030 2

sensatie Bird Box met Sandra Bullock, en hij is eveneens
zanger en songwriter van de rockband The High Strung.
Hij woont in Michigan, USA.

Malorie

305, literaire thriller
PRIJS

DE VOLKSKRANT
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ca. 320 pagina’s

€ 20,99

978 94 005 1301 3
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 11,99

978 90 449 7993 0

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 15,99

978 90 461 7421 0

HORROR VERENIGDE STATEN BIRD BOX BLINDDOEK
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Mannenthriller voor tijdens de feestdagen

Mike Maden
‘Een uitstekende derde reis door het Tom Clancy-universum.’
NEW YORK JOURNAL OF BOOKS

‘Ryan blijft de wereld redden.’
KIRKUS REVIEWS

Tom Clancy
Vijandelijk contact
•
•
•

Een nieuwe Jack Ryan jr.-thriller
Mike Madens derde Tom Clancy-boek
Meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht van de reeks

Jack Ryan, president van de Verenigde Staten, heeft verregaande
plannen om de verdediging van de oostgrens van Europa te
versterken. Plotseling wordt hij echter, om onverklaarbare
redenen, gedwarsboomd. Maar door wie precies? En waarom?
In een poging om meer te weten te komen over de vijand wordt
Ryans zoon Jack junior door de Campus naar Polen gestuurd. Wat
hij daar niet verwacht te ontdekken, is een wereldwijde samenzwering. Een complot dat terugleidt naar… Washington D.C.
Jack junior moet tot het uiterste gaan om achter de waarheid te

MARKETING

• Facebook-advertenties
• A2-posters
• Dedicated nieuwsbrief naar Clancy-fans
• Ketenpromotie
• Crosspromotie in de nieuwe Andy McNab

komen. Daarbij komt hij tegenover een vijand te staan die maar
op één ding uit is: vijandelijk contact.

Mike Maden is de auteur van de technothrillers Drone, Blue Warrior, Drone
Command en Drone Threat. Hij studeerde politieke wetenschappen en specialiseerde zich in conflicten en technologie in internationale relaties. Tom Clancy
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paperback, 15 x 22,5 cm

OMVANG

OORSPRONKELIJKE TITEL
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Vijandelijk contact is zijn derde 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.

ca. 416 pagina’s

332, thriller
PRIJS

ISBN

Tom Clancy Enemy Contact

€ 22,99

978 94 005 1309 9
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 13,99

978 90 449 3207 2
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‘Hij blijft goede plots en dito personages bedenken.’

Atlee Pine meets John Puller

HET LAATSTE NIEUWS

David Baldacci

‘We zijn heel benieuwd naar de
volgende Atlee Pine-thriller.’
DE GOOI- EN EEMLANDER

Atlee Pine 3 (werktitel)
•
•

Omslag
nog niet
bekend

Het derde deel van de Atlee Pine-reeks
Van de eerste delen zijn meer dan 100.000 exemplaren
verkocht

Wanneer

FBI-agent

Atlee Pine haar zoektocht naar haar jaren

geleden verdwenen zus Mercy voortzet, kruist haar pad dat van
special agent John Puller van het U.S. Army Criminal Investigation Command (uit onder andere De ontsnapping en Niemandsland). Puller is met zijn eigen onderzoek bezig, een zaak waarbij
veel op het spel staat. De twee besluiten hun krachten te bundelen
en raken verstrengeld in de duistere wereld van de georganiseerde
misdaad. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat ze geen van
beiden ongeschonden uit deze strijd zullen terugkeren.

EERDER VERSCHENEN
David Baldacci’s werk is in 45 talen vertaald en wereldwijd zijn er meer dan 130 miljoen exemplaren van zijn

MARKETING

• Teasercampagne met opvallende trailer
• Backcards, posters en digitale promotiematerialen

• Socialmedia- en displaycampagne
• Ketenpromotie
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paperback, 15 x 22,5 cm

OMVANG

OORSPRONKELIJKE TITEL
NUR

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

© SIMON-SHIM-UNSPLASH

middels zijn Wish You Well Foundation al sinds jaar en
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dag tegen analfabetisme.
€ 12,99

ISBN 978 94 005 1233 7

€ 21,99

ca. 400 pagina’s

PRIJS
ISBN

Nog niet bekend

332, thriller
€ 21,99

978 94 005 1281 8
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 13,99

978 90 449 7965 7

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 15,99

978 90 461 7398 5

ISBN 978 94 005 1003 6
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Bestsellers nu in voordeeleditie
Jørn Lier Horst

De kluizenaar

Sneeuwexpress

Bekend van Netflix

IJzersterke winterthriller

‘In dit boek maakt Horst de vergelijking
met Henning Mankell waar.’ HEBBAN

Wisting, boek 3
UITVOERING

‘Uit haar thrillerreeks mag u de nieuwste,
Sneeuwexpress, niet missen.’ AVROBODE

De succesvolste Nederlandse thrillerauteur

27 oktober 2020
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ca. 384 pagina’s
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Hulemannen

OMVANG
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305, literaire thriller
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ISBN

€ 12,99

978 94 005 1318 1

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

ISBN LUISTERBOEK

€ 9,49

978 90 449 7677 9

CAP LUISTERBOEK

€ 10,99

ca. 320 pagina’s

332, thriller
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ISBN

Ragnar Jónasson

Sneeuwblind

De kroonprins van de IJslandse
misdaadfictie

‘Waarom hebben we zo lang op deze
verrukkelijke thriller moeten wachten?’ NRC

10.000 exemplaren verkocht
UITVOERING

€ 10,99

ISBN E-BOOK

978 90 449 7843 8

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 10,99

978 90 461 7308 4

‘Een vlammend, voortdenderend
rechtbankdrama.’ DE TELEGRAAF

Meer dan 30.000 exemplaren verkocht

paperback, 14 x 21,5 cm

UITVOERING

paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG

ca. 288 pagina’s
Snjóblinda

305, literaire thriller
PRIJS

ISBN

ISBN E-BOOK
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978 94 005 1341 9
€ 9,49

978 90 449 7850 6

CAP LUISTERBOEK

€ 10,99

978 90 461 7312 1

ARI THÓR CLAUSTROFOBISCH

ca. 384 pagina’s
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€ 12,99

CAP E-BOOK

ISBN LUISTERBOEK

WINTERVAKANTIE OOSTENRIJK

Het eerste deel van de Aloysius Archer-serie

2 februari 2021

NUR

€ 7,49

Een goede daad
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David Baldacci
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Suzanne Vermeer

332, thriller
PRIJS

ISBN

One Good Deed

€ 12,99

978 94 005 1305 1
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 9,49

978 90 449 7856 8

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 10,99

978 90 461 7316 9
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