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1944. Vanuit de bossen
bij Scheveningen vuren de
Duitsers in een laatste
wanhoopsoffensief
dodelijke V2-raketten
af op Londen

De nieuwe historische oorlogsthriller
van grootmeester Robert Harris

Robert Harris is de populaire auteur
van bestsellers als Vaderland, Pompeii,
De Cicero-trilogie, De officier, Conclaaf,
München 1938 en De tweede slaap.
Hij woont en werkt net buiten Londen.

Aan het einde van de oorlog geloofde Adolf Hitler nog stellig in een overwinning door middel
van zijn nieuwste V2-raketten. Deze konden een explosieve lading van meer dan 1000 kilo met
drie keer de snelheid van het geluid vervoeren. De nieuwe raket had ook een enorm
bereik, zelfs genoeg om vanuit de bossen van Den Haag de Engelse hoofdstad te bereiken.
In november 1944 wordt de Duitse wetenschapper Rudi Graf naar de Hollandse kust
gestuurd. Graf werkte ooit samen met Werner von Braun aan een ruimteraket, maar is inmiddels het brein achter de onvoorspelbare en dodelijke V2. Zijn afkeer van de oorlog zorgt er
echter voor dat hij in Scheveningen al snel verdacht wordt van sabotage.
De bombardementen op Londen eisen vreselijk veel slachtoffers, en de Engelse regering
besluit om een groep jonge vrouwen naar Vlaanderen te sturen om te achterhalen waarvandaan honderden raketten worden afgevuurd. Kay Caton Walsh is een officier van de WAAF en
zal met gevaar voor eigen leven in de Duitse linies moeten infiltreren.

Oktober 2020 • paperback, 368 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 0671 7
nur 305 • oorspronkelijke titel V2 • vertaling Rogier van Kappel
omslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Claudio Sforza •
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Bijna dertig jaar na het einde van de
Koude Oorlog worden slapende spionnen
en veiligheidsdiensten opgeschrikt door
een telefoontje van een oude bekende.
Waarom is hij weer actief, en wat is zijn doel?
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Voor de liefhebbers van
The Americans en de
Jason Bourne-trilogie

Gustaf Skördeman werd
in 1965 in Zweden geboren
en is scenarist, filmregisseur
en producent. Geiger is zijn
debuut en het begin van een
serie thrillers met Sara Nowak
in de hoofdrol.

Een spectaculaire nieuwe stem
uit Scandinavië

Als een oude vrouw net afscheid heeft genomen van haar kleinkinderen die even op bezoek
waren, gaat de telefoon. Ze haast zich op te nemen. Uit de hoorn klinkt één woord: Geiger. Al
tientallen jaren wacht ze op dit bericht, maar toch komt het onverwacht. Ze weet wat ze moet
doen. De oude vrouw pakt een pistool, schroeft er een geluiddemper op en loopt naar haar
man toe, die nietsvermoedend in zijn stoel zit. Ze zet de loop tegen zijn achterhoofd, haalt de
trekker over, en verlaat haastig het huis.
De schokkende moord in Bromma valt buiten het werkgebied van politieagente Sara Nowak,
maar haar collega's weten dat ze het slachtoffer kent, en tegen de wil van haar leidinggevenden
sluit ze zich aan bij het onderzoeksteam. De vragen stapelen zich op en het is duidelijk
dat de antwoorden in het verleden liggen – een verleden waarin ooit een verwoestend plan is
gesmeed dat nu tot een uitbarsting komt.
januari 2021 • paperback, 416 pag. • 15 x 23 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 0891 9
nur 305 • oorspronkelijke titel Geiger • vertaling Lammie Post-Oostenbrink
omslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Benjamin Thuresson •
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‘Jane Austen zelf zou dit boek
zeker haar goedkeuring hebben
gegeven.’ The Observer

SUNDAY TIMES-BESTSELLER

Het verhaal van de zus van Jane Austen

‘Een van de beste
boeken van 2020.’
the times

‘Zonder de
tijdsperiode te
verheerlijken of de
kwetsbare positie
van vrouwen in die
tijd te veronacht
zamen, is Miss
Austen een roman
over gewone
levens, zussen
liefde en vriend
schap en loyaliteit.’
the sunday times

Gill Hornby is de auteur van verschillende
romans, en schreef eerder een biografie over
Jane Austen voor jonge lezers. Ze woont met
haar man Robert Harris en hun vier kinderen in
Kintbury, in de parochie waar Jane Austen ooit
regelmatig op bezoek kwam.
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Drieëntwintig jaar na de dood van haar beroemde zus keert Cassandra Austen terug naar het
dorp Kintbury, waar de familie Fowles woont, al generaties lang vrienden van de familie Austen.
Cassandra weet dat ergens in de oude pastorie een verzameling brieven moet liggen die een
geheim bevatten dat nooit aan het licht mag komen. Terwijl ze herinneringen ophaalt aan haar
leven met Jane, haar briljante maar ook ingewikkelde zus, moet ze een moeilijke beslissing
nemen: Janes reputatie beschermen en de brieven verbranden of de geschiedenis haar beloop
laten hebben?
Geïnspireerd door de vraag waarom er in de nalatenschap van Jane Austen zo weinig van haar
correspondentie is teruggevonden, schreef Gill Hornby een origineel en hartverwarmend boek
over de vriendschap tussen twee zussen.
Oktober 2020 • Paperback met flappen, 336 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99
isbn 978 94 031 0691 5 • nur 302 • oorspronkelijke titel Miss Austen • vertaling Hi-en Montijn
omslagontwerp bij Barbara • auteursfoto Gavin Smith •
13

Voor de fans van Nicci French
‘Telkens denk je zeker te
weten wie de dader is en
telkens zit je ernaast. Aan
het eind blijkt dat Lodge
het nog ingenieuzer in elkaar
heeft gevlochten dan je
had kunnen bevroeden.
Een veelbelovend debuut.’
 vn detective &

Een nieuwe raadselachtige moordzaak
voor Jonah Sheens en zijn team

‘Een geweldige thriller over
vriendschap en verraad.’
Nicci French
‘Wat een thriller!
Vlijmscherp en
onvoorspelbaar.’
A.J. Finn

thrillergids

Aidan Poole besluit om ’s avonds laat zijn vriendin Zoe te skypen. Ze neemt op maar verschijnt
niet in beeld. Aidan hoort gerommel en er beweegt even kort een schaduw over het scherm.
Terwijl hij wacht hoort hij hoe een bad volloopt. En dan, opeens, het geluid van een gewelddadige
worsteling. Vervolgens een hoge gil. En dan stilte...

Gytha Lodge
debuteerde in 2019
met het zeer goed
ontvangen Op een dag.
Het boek werd een
bestseller in Engeland
en verscheen wereldwijd in vertaling.

Aidan blijft wanhopig luisteren, twijfelt en belt dan de politie. Inspecteur Jonah Sheens krijgt
de zaak toegewezen en in het huis ontdekken ze Zoe’s dode lichaam. Het onderzoek start, en het
leven van de jonge vrouw wordt minutieus uitgeplozen. Iedereen was gek op Zoe, maar hoe
langer het team onderzoek doet hoe vreemder de mensen in haar omgeving zich gaan gedragen.
En wat moet Jonah denken van Aidan Poole. De man is getrouwd, en Zoe was een van zijn
studenten…
November 2020 • paperback, 368 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 0681 6 • nur 305
oorspronkelijke titel Watching From The Dark • vertaling Angela Knotter-de Boer
omslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Bill Waters •
15

D E NI E UW E
NUM M E R 1- B E S T S E L L E R

LARS KEPLER

Lars Kepler is het pseudoniem
van het Zweedse schrijversechtpaar
Ahndoril. Met hun bloedstollende
thrillers rond Joona Linna
veroverden ze de wereld. Sinds
het verschijnen van hun debuut
Hypnose zijn er wereldwijd
15 miljoen exemplaren verkocht,
waarvan bijna een miljoen in
Nederland en Vlaanderen.

Vijf jaar geleden verdween ze,
nu wordt haar lichaam gevonden.
Wie was de man die ze zag in het raam?
Wie is de Spiegelman?

Lars Kepler is terug met een geweldige nieuwe zaak voor Joona Linna
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Bijna 1 miljoen
exemplaren verkocht
in Nederland en
Vlaanderen

Vijf jaar na haar verdwijning wordt het levenloze lichaam gevonden
van een jonge vrouw. De enige ooggetuige van de moord is een warrige
man, die niet zeker weet wat hij gezien heeft. Joona Linna roept de hulp
in van hypnotiseur Erik Maria Bark, zodat de man onder hypnose zijn
herinneringen weer kan oproepen.
November 2020 • paperback, 544 pag. • 15 x 23 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 0641 0
nur 305 • oorspronkelijke titel Spegelmannen • vertaling Edith Sybesma
omslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Ewa-Marie Rundquist •
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Op steeds dezelfde dag in januari verdwijnt
een jong kind in de golven. Welk gruwelijk
geheim verbergt het water?
Over Het offerveen:

‘Spannend
thrillerdebuut!’
marie claire

‘Een mysterieuze
en geloofwaardige
thriller die de
lezer in verwarring
achterlaat.’
vrouwenthrillers.nl

‘Een ijzingwekkend
spannend thriller
debuut.’ Paula Hawkins,
auteur van Het meisje
in de trein

Susanne Jansson (1972-2019) werkte
in Göteborg en New York als journalist en
fotograaf. Ze debuteerde in 2017 met de
thriller Het offerveen, die internationaal lovend
werd ontvangen. Winterwater is haar tweede
thriller, die ze op haar ziekbed afrondde.

Martin, zijn vrouw Alexandra en hun twee jonge kinderen zijn net verhuisd naar het oude
zomerhuis van de familie, op een afgelegen eiland voor de kust van Zweden. Als Martin daar
zijn driejarige zoon Adam een paar minuten uit het oog verliest om de telefoon op te nemen,
is het jongetje verdwenen. Hij vindt alleen nog het rode emmertje waarmee Adam speelde,
dobberend in de zee.
De politie concludeert dat Adam is verdronken en sluit het onderzoek. Martin belandt in een
diepe depressie en zondert zich steeds verder af van zijn gezin, verteerd door schuld. Dan vindt
hij op de zolder van het huis een mysterieus logboek waarin melding wordt gemaakt van andere
kinderen die in het huis woonden en hun dood vonden in de zee. Allemaal op dezelfde dag in
januari, maar met tientallen jaren ertussen. Martins hoop dat Adam nog leeft wordt aangewakkerd en hij gaat op zoek in de kleine, afgezonderde gemeenschap.
Oktober 2020 • paperback, 256 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 0661 8
nur 305 • oorspronkelijke titel Vintervatten • vertaling Marika Otte
omslagontwerp bij Barbara • auteursfoto Emelie Asplund •
21

Zeven slachtoffers van moord, vier verdachten.
Twee waarheden, één overlevingskans.

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

Sullivan County, Georgia, behoort tot het district van sherrif Emma Williams. Maar wanneer
enkele rangers in haar gebied worden beschuldigd van moord, probeert het leger haar werk
over te nemen.
Het eliteonderzoeksteam van majoor Jeremiah Cook komt samen in De Villa, een groot oud
huis aan de rand van het meer dat nu verboden terrein is vanwege het forensisch onderzoek.
Het bewijs dat Williams vindt, zet Cook op het spoor van een oplossing die hij niet wil
of kan geloven. En tenzij hij de lokale politie kan overtuigen dat deze moorden onderdeel
zijn van een veel groter mysterie, zal hij nooit de geheimen kunnen ontrafelen die zich
verbergen in De Villa.
november 2020 • paperback, 448 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 7970 4
nur 305 • oorspronkelijke titel The Summer House • vertaling Waldemar Noë
omslagontwerp Studio Jan de Boer • auteursfoto Deborah Feingold •
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Geheimen en gekte in een
mysterieus Engels landhuis

Augustus 1939. Vanwege het uitbreken van de oorlog krijgt de dertigjarige Hetty Cartwright
de opdracht om alle opgezette dieren van een natuurhistorisch museum in Londen te evacueren
naar Lockwood Manor. Het oude vervallen landhuis is echter volledig ongeschikt als bewaarplaats voor de waardevolle collectie. De driftbuien van Lord Lockwood en een plaag van muizen
en ratten bezorgen Hetty slapeloze nachten.

De dieren van Lockwood
Manor is een originele en
zeer sfeervolle roman over
een aristocratische familie
in een groot en vervallen
landhuis

Jane Healey won al
verschillende prijzen
voor haar korte verhalen.
De dieren van Lockwood
Manor is haar romandebuut
en zal wereldwijd in vertaling
verschijnen. Ze woont en
werkt in Edinburgh.

Maar als de dieren op onverklaarbare wijze verplaatst worden, of zelfs compleet verdwijnen,
begint Hetty helemaal onrustig te worden. Ze heeft het gevoel dat iets, of iemand, haar door
de donkere gangen achtervolgt. Lucy, de dochter van Lord Lockwood, lijkt de sleutel te zijn tot
alle geheimen van Lockwood Manor. Ze heeft last van ernstige paniekaanvallen en woont, na
de dood van haar moeder, al jaren afgezonderd in het oude landhuis.
november 2020 • paperback, 352 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 1701 0
nur 302 • oorspronkelijke titel The Animals of Lockwood Manor • vertaling Hi-en Montijn
omslagontwerp bij Barbara • auteursfoto Alicia Clarke •
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Met Bèta won Tomas Ross in 1987
zijn allereerste Gouden Strop

Een angstaanjagende thriller over de
verwoestende gevolgen van een dodelijk virus

€ 17,50

In 1987 verscheen van de hand van meesterverteller Tomas Ross een futuristische thriller
over een dodelijk virus, Bèta, dat miljoenen slachtoffers eist. Ruim dertig jaar later is Bèta de
angstaanjagende werkelijkheid geworden.
Bèta speelt zich af in 1996. De wereld wordt opgeschrikt door een nieuwe ziekte die binnen
een jaar anderhalf miljoen slachtoffers maakt. De wetenschap staat machteloos tegenover dit
virus, dat elk huidcontact afstraft met een afschuwelijke dood. De maatschappij verandert totaal:
steden raken ontvolkt, intermenselijke relaties zijn verboden. Iedereen probeert te overleven
in geïsoleerde appartementen. Wie aan Bèta lijdt wordt geregistreerd door middel van een
merkteken op het voorhoofd en verbannen naar speciale zones.

Tomas Ross is de grootmeester van de Nederlandse thriller.
Zijn meest recente thrillers zijn de bejubelde serie De Indië-trilogie
en de bestseller Blonde Dolly. Binnenkort verschijnt Indisch requiem,
over de clandestiene pogingen om de onafhankelijkheid van
Nederlands-Indië te verhinderen.

Alleen de zeer rijken kunnen de plaag ontvluchten en een leven kopen op een onbesmette
eilandengroep in de Stille Zuidzee. Tom Weber en zijn zakenpartner Abel Pict ontwikkelen in
Amsterdam een plan om met hun vrouw en kinderen te ontsnappen. Een plan waarmee ze
miljoenen kunnen verdienen aan de gruwelijkste ziekte die de mensheid ooit bedreigde.
september 2020 • paperback, 224 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 17,50 • isbn 978 94 031 1551 1
nur 305 • omslagontwerp Wil Immink Design • auteursfoto Ben Kleyn •
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Wereldwijd 2,5 miljoen
exemplaren verkocht

Meer dan 500.000 exemplaren verkocht
in Nederland en Vlaanderen

€ 12,50

€ 12,50

‘Mooie menselijke roman over eenzaamheid
en levensangst.’ linda.

‘Een boek om aan al je vriendinnen cadeau te geven.’
Oprah Winfrey

‘Briljant, vermakelijk, met een ironisch-nuchtere kijk
op het menselijk gewoel.’ Trouw

‘Gilberts proza is een onweerstaanbare mix van intelligentie,
humor en algehele uitbundigheid.’
Jennifer Egan, The New York Times Book Review

‘Overrompelend en hartverwarmend.’ Zin

‘Gilbert schrijft geestig, lichtvoetig en schaamteloos eerlijk.’
NRC Handelsblad
oktober 2020 • paperback, 400 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 12,50 • isbn 978 94 031 1571 9 • nur 302 • oorspronkelijke titel
Eleanor Oliphant Is Completely Fine • vertaling Hi-en Montijn • omslagontwerp bij Barbara •
28

oktober 2020 • paperback, 480 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 12,50 • isbn 978 94 031 1581 8 • nur 302
oorspronkelijke titel Eat Pray Love • vertaling Martine Jellema • omslagontwerp bij Barbara •
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THRILLER VAN HET JAAR 2019
VN DETECTIVE & THRILLERGIDS

€ 12,50
‘De Britse auteur D.B. John
bezocht Noord-Korea in 2012
en levert een raak en spannend
portret af van een land waar
onderdrukking, corruptie
en lijden hand in hand gaan.’
Gazet van Antwerpen

‘Een loeispannende thriller,
een die je niet meer weglegt.’
Trouw Letter & Geest

‘D.B. John sleurt je mee in
het Noord-Koreaanse leven
van alledag, dat nog vreselijker
blijkt dan je je kunt voorstellen,
en weeft er zo’n spannende plot
doorheen dat je je pas van
alle ellende kunt losmaken als
het boek uit is.’ 
VN Detective en Thrillergids

‘D.B. John heeft een soepele manier van schrijven waarmee hij een
angstaanjagend verhaal vertelt dat boeit vanaf het begin, verrassende
plotwendingen kent en eindigt in een enerverende ontknoping.
Het verhaal opent ogen en zet je aan het denken. Ster van het
noorden is daarom een heel bijzonder boek geworden.’ ad magazine
November 2020 • paperback, 448 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 12,50 • isbn 978 94 031 1561 0 • nur 305
oorspronkelijke titel Star of the North • vertaling Jan Pieter van der Sterre en Reintje Ghoos
omslagontwerp Wil Immink Design •
30
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