
CARGO
VOORJAAR 2021





4  Hans Rosenfeldt
 Wolfzomer

8 Jo Nesbø 
 Koninkrijk

14  Alexandra Andrews 
 Wie is Maud Dixon?

18  Lisa Gardner
 Als je me ziet

20  Corine Hartman
 De nieuwe dood

22  Alka Joshi
 De henna-kunstenares

26  Rebecca Serle 
 Over vijf jaar

28  Yrsa Sigurdardóttir
 De pop

30  James Patterson
 Dubbelspel

32  Nazanine Hozar 
 Aria

34  Yrsa Sigurdardóttir
 DNA, Vortex, RIP



marketing & publiciteit
> Auteursbezoek (o.v.)
> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Opvallend POS-materiaal
> Booktrailers
> Retailcampagne



De spectaculaire solothriller van 

Hans Rosenfeldt, 
de bedenker van The Bridge, 

Marcella en De Bergmankronieken

Een dode wolf. 
Een mislukte drugsdeal. 

Een slaperig stadje in het 
noorden van Zweden.

Een ongenadige zomer.



Wolfzomer was een geweldige uitdaging, en 
een van de allerleukste en meest verrassende 

projecten uit mijn carrière. 
Hans Rosenfeldt

Hans Rosenfeldt (1964) werkt als scenarist, filmproducent en acteur. Samen met Michael 
Hjorth schrijft hij de zeer succesvolle thrillerserie De Bergmankronieken, waarvan De test en 
Het oordeel de meest recente titels zijn. Hans Rosenfeldt woont in het noorden van Zweden.

Over De Bergmankronieken:

‘Het Zweedse duo Michael Hjorth en Hans Rosenfeldt weet de 
kwaliteit opnieuw prima op peil te houden. En gezien de cliffhanger 
volgt er gelukkig nog meer.’  vn detective & thrillergids

‘Onder je parasol genieten van de nieuwste Bergman kroniek 
van Hjorth Rosenfeldt, Het stille meisje. Over die heerlijk dwarse 

psycholoog Sebastian Bergman, die betrokken raakt bij een gruwelijke 
moord op een familie ergens in Zweden.’ het parool

‘Een fijne Zweedse politie roman, sfeervol en beeldend geschreven, 
met solide speurwerk en volop aandacht voor het leven van de 

hoofdpersonages.’ hdc media

Meer dan 250.000 exemplaren verkocht!

‘ ’
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Maart 2021 • PaPerback Met flaPPen, 352 Pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 20,99 • isbn 978 94 031 0651 9

nur 305 • oorsPronkelijke titel Vargasommar • vertaling Corry van Bree

oMslagontwerP Buro Blikgoed • 

Wolfzomer speelt zich af in Haparanda, in het noorden van Zweden, vlak bij de grens met Fin-
land. Er wordt een dode wolf in de bossen gevonden, en in de maag van het beest ontdekt de 
politie de resten van een mens. Al snel wordt duidelijk dat deze man betrokken was bij een 
mislukte drugsdeal in Finland, en vanaf dat moment weet politieagente Hannah Wester dat 
haar normaal zo rustige zomer volledig op zijn kop zal staan.
Terwijl Hannah en haar collega’s proberen uit te zoeken hoe de man in de bossen van  
Hapa randa terecht is gekomen, wordt het kleine grensstadje opgeschrikt door een reeks geweld-
dadige gebeurtenissen. Er is duidelijk nog iemand op zoek naar antwoorden, en die laat zich 
door niets of niemand tegenhouden.

Wolfzomer is het begin van een ijzersterke 
nieuwe thrillerserie. Dit is Scandinavische 

spanning van het allerhoogste niveau.



Jo Nesbø (1960) is de succesvolste 
thriller auteur van Noorwegen en won al 
vele prijzen voor zijn boeken. Zijn werk 
wordt in ruim vijftig landen uitgegeven. 
Wereldwijd verkocht hij meer dan 
33 miljoen exemplaren.



Dit wordt de zomer van



Koninkrijk is een broeierige, complexe 
thriller vol onverwachte wendingen, 

verwoestende familieconflicten en een 
steeds maar stijgend dodental.

ALOMVATTENDE EN ORIGINELE MARKETING- 
& PUBLICITEITSCAMPAGNE IN DE MAANDEN MEI EN JUNI

• Auteursbezoek (o.v.) • Social media-campagne
• Onlinecampagne • Uitgebreide backlistcampagne

• Opvallend POS-materiaal • Booktrailers
• Advertentie- en retailcampagne





Van de boeken van Jo Nesbø zijn in  
Nederland en Vlaanderen meer dan  
een miljoen exemplaren verkocht.

‘Jo Nesbø keert terug met 
een stand alone-thriller. 

Koninkrijk is het overtuigende 
bewijs dat Jo Nesbø een 

van ’s werelds beste 
thrillerschrijvers is.’ 
 politiken

‘In Koninkrijk onthult Nesbø 
laag voor laag de geheimen 
rondom twee broers, van de 
mysterieuze dood van hun 

ouders tot de geheimen die 
leven in hun benauwende, 
afgelegen geboortedorp.’ 

time
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Mei 2021 • PaPerback, 512 Pag. • 15 x 23 cM • € 22,99 • isbn 978 94 031 0871 1

nur 305 • oorsPronkelijke titel Kongeriket • vertaling Annelies de Vroom

oMslagontwerP Buro Blikgoed • auteursfoto Stian Broch •  

Roy Opgard heeft het afgelegen Noorse bergdorp waar hij is opgegroeid nooit verlaten, terwijl 
zijn jongere broer Carl zo snel hij kon naar Amerika is vertrokken. De jeugd van de broers was 
verschrikkelijk: hun vader was bikkelhard en hanteerde een strikt ‘wij tegen de rest’-principe. Roy 
heeft altijd geprobeerd Carl te beschermen, maar net als iedereen in het dorp dacht hij dat zijn 
broer voorgoed was verdwenen – op de vlucht voor de spoken uit zijn verleden.
Dan keert Carl terug, met een mysterieuze vrouw en een dubieus plan om een luxehotel bij het 
dorp te bouwen. Oude rivaliteiten steken de kop op en het dorp komt onder hoogspanning te 
staan, waarbij de broers het mikpunt worden van allerlei verdachtmakingen. Terwijl ze zich met 
hand en tand tegen de dorpelingen moeten verdedigen, wordt Roy ook nog eens verliefd op 
Carls vrouw. De gevolgen zijn niet te overzien; Roys wereld staat op instorten en hij zal moeten 
kiezen tussen zijn eigen familie of een toekomst waar hij nooit van durfde te dromen.

De nieuwe Nesbø: een ijzingwekkende 
tragedie over twee broers, één vrouw en een 

nooit opgeloste moord uit het verleden.



Voor de fans van  
Joël Dicker en A.J. Finn

marketing & publiciteit
> Interviews
> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Leesexemplaren
> Online leesclubs





Alexandra Andrews heeft 
gewerkt als journalist, redacteur  

en copywriter in New York en Parijs. 
Wie is Maud Dixon? is haar debuut en 

zal wereldwijd in vertaling verschijnen. 
De filmrechten zijn al verkocht aan de 

makers van de Fast & Furious- en 
Spiderman-films.

‘Te veel thrillers zijn slap en saai, maar 
deze staat in vuur en vlam. Uitstekend 
geschreven, met een geweldige plot 

en een onweerstaanbare vaart. 
Een staande ovatie.’ A.J. Finn

‘Wie is Maud Dixon? 
is slim en listig. 

Als je zin hebt om op
 het puntje van je stoel 
te zitten, dan is dit het 

juiste boek.’ 
Ann Patchett

‘Stijlvol en vlijmscherp. 
Doet denken aan  

Patricia Highsmith en  
de film All About Eve.’ 

Maria Semple



aPril 2021 • PaPerback, 304 Pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 19,99 • isbn 978 94 031 1521 4

nur 305 • oorsPronkelijke titel Who is Maud Dixon? • vertaling Hi-en Montijn  

oMslagontwerP Buro Blikgoed • 

Florence Darrow heeft een slechtbetaalde baan bij een uitgeverij, en droomt ervan ooit een 
bestseller te schrijven. Toevalligerwijs krijgt ze de kans om de assistent te worden van de 
wereldberoemde en geheimzinnige schrijver Maud Dixon. Voor Florence is dit een droom 
die uitkomt. Eenmaal aan het werk ontdekt ze dat Maud Dixon een pseudoniem is van He-
len Wilcox, een jonge vrouw tegen wie ze al snel opkijkt. Florence is vereerd als Helen haar 
vraagt om samen naar Marokko te reizen voor de research van haar nieuwe boek.
De eerste dagen in Marokko zijn betoverend, en Florence kan haar geluk niet op. Maar dan 
wordt ze wakker in het ziekenhuis. De artsen noemen haar Helen Wilcox en zeggen dat ze 
een auto-ongeluk heeft gehad. Florence kan zich er niets van herinneren, en Helen lijkt 
volledig van de aardbodem verdwenen. Florence twijfelt heel even, maar maakt dan een 
keuze. Ze besluit om het leven van Helen Wilcox over te nemen, en daarmee ook haar we-
reldberoemde pseudoniem Maud Dixon…
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Een spectaculair thrillerdebuut  
waarin de lezer voortdurend op het  

verkeerde been wordt gezet



‘Een serie moorden,  
een geweldig fbi-team 

en een meisje op 
zoek naar wraak. Deze 
onvoor spelbare thriller  

heeft het allemaal.’  
Karin Slaughter

‘Ik kon niet meer  
stoppen met lezen.’  

Tess Gerritsen

‘Tot aan de briljante 
ontknoping toe houdt 

Lisa Gardner haar  
lezer in martelende 

onzekerheid.’  
vn detective  

& thrillergids

‘Een van de beste  
Amerikaanse  

thrillerschrijvers.’ 
knack focus

Lisa Gardner is een van de meest geprezen  
en succes volle misdaad auteurs ter wereld.  
Ze wordt in meer dan dertig landen vertaald  
en verkocht ruim 22 miljoen boeken.  
Gardner woont in New Hampshire.

marketing & publiciteit
> Interviews
> Social-mediacampagne
> Onlinecampagne
> Advertentie- en retailcampagne

Van de boeken 
van Lisa Gardner 
zijn in Nederland 

en Vlaanderen ruim 
100.000 exemplaren 

verkocht.



februari 2021 • PaPerback, 416 Pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 20,99 • isbn 978 94 031 0841 4

nur 305 • oorsPronkelijke titel When You See Me • vertaling Els Franci-Ekeler

oMslagontwerP bij Barbara • auteursfoto Philbrick Photography •  

Detective D.D. Warren, fbi-agente Kimberly Quincy en ontvoeringsslachtoffer Flora Dane  
onderzoeken samen een oude zaak waar de beruchte crimineel Jacob Ness bij betrokken was. 
Hun zoektocht wordt al snel een stuk gevaarlijker dan ze verwacht hadden, als blijkt dat de  
bewoners van het stadje waar ze terechtkomen duistere geheimen verborgen houden.

Flora dacht altijd dat haar ontvoerder zijn geheimen mee het graf in had genomen, maar is dat 
werkelijk zo? Terwijl ze alle drie gevaar lopen, ontdekt Flora eindelijk de waarheid achter de man 
die haar leven voorgoed veranderde.
   

Flora dacht dat ze veilig was, maar haar 
ontvoerder is nog niet verdwenen.

‘De thrillers van Lisa Gardner zijn  
verslavend.’ Karin Slaughter

19



Corine Hartman (1964) schreef onder meer  
de Jessica Haider-serie en de IJsseltrilogie.  
Haar boeken werden meermaals genomineerd 
voor de Gouden Strop en ze won tweemaal de 
Hebban Award.

marketing & publiciteit
> Interviews
> Leesexemplaren
> Onlinecampagne
> Booktrailers
> Backlistcampagne

‘Hartman creëert in haar boeken een prachtige flow, waarbij ze 
de lezer steeds net weer op het verkeerde been zet.’ de telegraaf

‘Een thriller van hoog niveau.’ het parool

‘Faye van Laar is een bijzondere hoofd persoon waar 
we meer van gaan horen.’ algemeen dagblad

nu 
verkrijgbaar 
in midprice-

editie

€ 12,99

verschijnt in februari
978 94 031 3511 3

verschijnt in februari
978 94 031 3501 4
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Maart 2021 • PaPerback Met flaPPen, ca. 372 Pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 20,99 • isbn 978 94 031 0991 6

nur 305 • oMslagontwerP Buro Blikgoed • auteursfoto Stan Bouman • 

De nieuwe thriller van de Nederlandse
Queen of Crime

Een zeer actuele thriller die raakt aan thema’s die in 
onze directe toekomst waarheid zullen worden. 

marketing & publiciteit
> Interviews
> Leesexemplaren
> Onlinecampagne
> Booktrailers
> Backlistcampagne

Volgens borderliner Faye van Laar heeft professor Max Harris een geniaal plan bedacht om de 
toekomst van de mensheid te redden, met grensverleggende inzichten over gezondheid, leven 
en dood. Psychiatrische inrichting Groot Loenen, haar thuis, is een proeftuin voor Harris’ 
ideeën en dat zij en haar ‘familie’ nu gelukkiger zijn dan ooit, vormt voor Faye het overtuigen-
de bewijs.
Samen met medepatiënte Lisa helpt ze Harris om een tegenstander van zijn plan op een 
zijspoor te zetten. Maar is Harris wel helemaal te vertrouwen? Faye en Lisa worden meegezo-
gen in een gevaarlijke, geheime missie die verhoudingen op scherp zet en slachtoffers eist. En 
die leidt tot een gruwelijke ontknoping.



‘Een betoverende 
blik op de recente 

geschiedenis.’ 
booklist

‘Een heerlijk debuut, waar de 
lezer zich helemaal in kan verliezen.’ 

san francisco chronicle

‘Een bezield debuut. Joshi schetst een 
prachtig beeld van de zoektocht naar een 

eigen identiteit.’ publishers weekly



‘De henna-kunstenares is een fantastische roman. 
Lees dit boek zo langzaam mogelijk en geniet 
van alle details. Een genot voor hart en ziel.’ 

Anita Amirrezvani, auteur van Dochter van Isfahan
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marketing & publiciteit
> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Booktrailer
> Retailcampagne 

Een overweldigend en krachtig portret van de strijd van een 
vrouw voor een onafhankelijk leven in een maatschappij die 

schommelt tussen verleden en heden. De henna-kunstenares 
opent deuren naar een fascinerende wereld.

 Alka Joshi is geboren 
in India en groeide vanaf 
haar negende jaar op in de 
Verenigde Staten. Ze heeft 
haar eigen marketing-
agentschap en woont 
en werkt in Californië. 
De henna-kunstenares is 
haar eerste roman en een 
grote bestseller in de vs. 
De verfilming, met Freida 
Pinto in de hoofdrol, 
is al in de maak.
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Mei 2021 • PaPerback, 352 Pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 20,99 • isbn 978 94 031 3281 5 • nur 302 

oorsPronkelijke titel The Henna Artist • vertaling Caecile de Hoog & Noor Koch

oMslagontwerP bij Barbara • auteursfoto Garry Bailey •  

De zeventienjarige Lakshmi ontsnapt begin jaren vijftig aan een gedwongen huwelijk. Ze ver-
laat haar boerendorp en komt terecht in Jaipur, de befaamde ‘roze stad’ in de Indiase deelstaat 
Rajasthan. Lakshmi weet zich staande te houden als hennakunstenaar, haar originele ontwer-
pen maken haar tot de favoriet van de rijkste vrouwen van de stad. Tijdens het schilderen 
hoort ze alle geheimen aan van haar klanten en ze moet heel voorzichtig en discreet opereren 
om niet het slachtoffer te worden van jaloerse en kwaadwillende concurrenten.
Het lukt Lakshmi om onafhankelijk te leven, maar op een dag staat haar man voor haar neus 
met in zijn kielzog een jong meisje – een zusje van wier bestaan Lakshmi niets afwist. Ineens 
lijkt haar zorgvuldig opgebouwde wereld weer in te storten, en Lakshmi zal moeten vechten 
om haar vrijheid te behouden.

Een prachtige historische roman voor de 
fans van Aria. Gekozen door Reese Witherspoon 

voor haar Hello Sunshine Book Club.



Rebecca Serle woont en werkt in 
New York en Los Angeles. Ze schrijft 
voor succesvolle televisieseries en 
heeft al meerdere ya-romans op  
haar naam staan. Over vijf jaar is  
haar grote doorbraak en werd gelijk 
wereldwijd een bestseller.

De wereldwijde bestseller 
nu in Nederlandse vertaling

‘Over vijf jaar is slim en 
aangrijpend, een van de 

weinige boeken die je in één 
keer uit zult lezen en nooit 

meer kan vergeten.’
Chloe Benjamin, auteur 

van De onsterfelijken

‘Een onvoorspelbaar 
verhaal over liefde en 
vriendschap. Hét boek 

van dit jaar.’ heat

‘Verrassend, hartverscheurend  
en verslavend. Ik vond het

te gek.’ Jill Mansell
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Maart 2021 • PaPerback, 256 Pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 19,99 • isbn 978 94 031 1021 9

nur 302 • oorsPronkelijke titel In Five Years • vertaling Hi-en Montijn  

oMslagontwerP bij Barbara • auteursfoto Ann Molen •  

Een liefdesverhaal zoals je nog  
niet eerder hebt gelezen

Advocate Dannie Kohan durft wel te voorspellen hoe haar leven er over vijf jaar uit zal zien. 
Ze heeft net een succesvol sollicitatiegesprek gehad voor haar droombaan en diezelfde dag 
vraagt haar vriend haar ten huwelijk. Ze valt ’s avonds dan ook volkomen gelukkig in slaap. 
Maar die nacht droomt ze dat ze wakker wordt in een ander appartement, met een andere ring 
om haar vinger en naast een compleet andere man. De televisie staat aan en ze ziet de datum. 
Het is dezelfde nacht, 15 december, maar dan in 2025. Vijf jaar later.
Het is maar een droom, denkt Dannie, en ze doet haar best om hem te vergeten. Totdat ze 
vierenhalf jaar later op straat loopt en iemand op de stoep ziet staan wachten. Het is de man 
uit haar droom, ze weet het zeker.

Over vijf jaar is een liefdesverhaal, boordevol geluk en hartzeer. Maar het is zeker niet een 
liefdesverhaal zoals je dat denkt te kennen.

Hoe ziet je leven er over vijf jaar uit? 



Yrsa Sigurdardóttir (1963) 
is een veelvoudig bekroonde 
IJslandse bestsellerauteur. Sinds 
haar debuut in 2005 schreef ze 
meer dan vijftien thrillers, die in 
ruim dertig landen vertaald zijn. 
Sigurdardóttir woont met haar 
man en twee kinderen in 
Reykjavik. De pop is het vijfde 
deel in de succesvolle Freyja 
& Huldar-serie.

‘Yrsa voert je mee in een wereld van angstaanjagende 
geheimen.’ Karin Slaughter

‘Angstaanjagend en loeispannend.’ trouw

Zie ook Pag. 34 van deZe brochure
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aPril 2021 • PaPerback, 464 Pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 20,99 • isbn 978 94 031 2221 2      

nur 305 • oorsPronkelijke titel Brudan • vertaling Willemien Werkman 

oMslagontwerP bij Barbara • auteursfoto Lilja Birgisdóttir • 

Wanneer er een oude verweerde pop wordt gevonden in de netten van een vissersboot, neemt 
een vrouw die mee naar huis voor haar jonge dochter. Dit vriendelijke gebaar heeft echter 
grote gevolgen, en vijf jaar later worden in dezelfde oceaan de resten van een onbekend men-
selijk skelet gevonden. Maar in een land waar zowat iedereen elkaar kent lijkt het onmogelijk 
dat niemand weet van wie dit skelet kan zijn.
Terwijl de zoektocht naar de identiteit voortduurt, doet Huldar onderzoek naar de moord op 
een dakloze drugsverslaafde en houdt Freyja zich bezig met een vermeende kindermishande-
ling in een pleeggezin. Er is een getuige die de zaken met elkaar zou kunnen verbinden, maar 
zij is onvindbaar: het meisje dat jaren geleden de pop cadeau kreeg.

‘Yrsa houdt de spanning er voortdurend in. 
Zeer de moeite waard.’ de volkskrant



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 andere 
de zeer geliefde Alex Cross-serie. Patterson 
woont en werkt in Florida.
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aPril 2021 • PaPerback, 368 Pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 20,99 • isbn 978 94 031 7950 6  

nur 305 • oorsPronkelijke titel Deadly Cross • vertaling Waldemar Noë

oMslagontwerP Studio Jan de Boer • auteursfoto Deborah Feingold •  

Wanneer in een auto de half ontblote lichamen van een socialite en een highschooldirecteur 
worden gevonden, wordt deze brute daad direct breed uit gemeten in de media. Kay Willing-
ham was rijk en beroemd, en de ex-vrouw van de Amerikaanse vicepresident. Randall 
Christopher was een gewaardeerd directeur vol politieke ambities, met een vrouw en kinde-
ren. Alex Cross kende beide slachtoffers goed, vooral Kay, die ooit zijn patiënt was. En mis-
schien wel meer. 

Terwijl voormalig collega John Sampson het spoor van Randall Christopher volgt, worden 
Alex Cross en fbi-agent Ned Mahoney in het onderzoek naar Kay naar Alabama geleid. In 
een wereld vol corruptie en geheimen zal Cross een keuze moeten maken tussen het  
vertrouwen dat in hem gesteld wordt of het vertrouwen in zijn eigen gezonde verstand.

‘Alex Cross is een legende.’
Harlan Coben



Nazanine Hozar is geboren in Teheran 
en woont en werkt in Canada. Aria is haar 

debuut en wereldwijd een bestseller.

‘Hozars vertelkunst  
is groot.’  
nrc handelsblad

‘Dit boek mag je niet 
missen!’ De Drvkkery,  

Middelburg

‘Prachtig in taal  
en heel beeldend 

geschreven.’  
Boekhandel Binnert 

Overdiep, Heerenveen

‘Deze historische roman over het leven 
van vrouwen tijdens de Iraanse Revolutie 

grijpt je bij de keel.’ elle

‘Indringend en vlot geschreven. 
Een prachtig epos over vondelinge 
Aria, die opgroeit tijdens de Iraanse 

Revolutie.’ Boek en Kantoor
De Ganzenveer, Helmond

‘Wat een boek. Een eer om te mogen 
lezen.’ Bruna Ellenbroek, Raalte

‘Een prachtige roman over wat 
de gevolgen zijn van politieke  

gebeurtenissen voor de gewone 
mens.’ Boekhandel Stumpel, 

Noord-Holland
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Het is 1953 en in Teheran hoort de jonge soldaat Behrouz in een steegje een baby huilen.  
Het meisje is duidelijk aan haar lot overgelaten en hij besluit het kindje mee naar huis te  
nemen. Behrouz heeft geen idee hoe groot de gevolgen zullen zijn van deze daad van barm-
hartigheid. Als dit meisje, Aria, de jaren erna opgroeit, heeft ze te maken met drie verschillen-
de vrouwen die de rol van moeder op zich zullen nemen: de vrouw van Behrouz, die haar haat 
en mis handelt; de rijke weduwe Fereshteh, die haar wil beschermen; en de straatarme Mehri, 
wier geheimen zowel een zegen als een vloek zullen zijn.

Meer dan 12.500 exemplaren 
verkocht!

€ 12,99

Mei 2021 • PaPerback, 456 Pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 12,99 • isbn 978 94 031 3161 0     

nur 302 • oorsPronkelijke titel Aria • vertaling Caecile de Hoog & Noor Koch

oMslagontwerP bij Barbara • auteursfoto Tenille Campbell •  
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De eerste delen uit de Freyja & Huldar-serie 
in een voordelige editie

reeds leverbaar • PaPerback, 480 Pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 12,99

isbn 978 94 031 3480 2 • vertaling svin/Katleen Abbeel •  

Mei 2021 • PaPerback, 448 Pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 12,99

isbn 978 94 031 3491 8 • vertaling svin/Katleen Abbeel •  

Mei 2021 • PaPerback, 448 Pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 12,99

isbn 978 94 031 3481 9 • vertaling svin/Katleen Abbeel •  

‘Spannend, origineel en 
moeilijk weg te leggen.’  
noordhollands dagblad

‘DNA is een goed uitgewerkte en 
boeiende thriller waarin de verschillende 
verhaallijnen knap in elkaar worden 
geweven.’ ad magazine 

‘Spannend tot het einde.’ de telegraaf

‘Lange tijd leek Arnaldur Indridason de 
enige IJslandse thrillerauteur van betekenis. 

Met Yrsa Sigurdardóttir heeft hij er een 
geduchte troonpretendent bij gekregen.’ 

gazet van antwerpen

‘Een huiveringwekkend boek, met 
een vleugje humor – een zeldzaamheid 
in de Scandinavische thrillerwereld.’ 
vrij nederland 

‘Een bloedstollend spannend verhaal.’ 
grazia

€ 12,99

€ 12,99
€ 12,99

verschijningsoverzicht
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James Patterson, Dubbelspel
Yrsa Sigurdardóttir, De pop

mei 

Nazanine Hozar, Aria (mp)
Alka Joshi, De henna-kunstenares

Jo Nesbø, Koninkrijk
Yrsa Sigurdardóttir, DNA, Vortex, RIP (mp)
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