
PAULA HAWKINS werkte vijftien jaar als journalist voor ze fi ctie 
begon te schrijven. Ze is de auteur van de wereldwijde bestsellers 
Het meisje in de trein en In het water. Van Het meisje in de trein
zijn wereldwijd 23 miljoen exemplaren verkocht, ook is het verfi lmd 
met Emily Blunt in de hoofdrol. Van haar boeken zijn in Nederland 
en België meer dan 600.000 exemplaren verkocht. Hawkins werd 
geboren in Zimbabwe en woont tegenwoordig in Londen.
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Poster

Promoboekjes

Backcards

3D-blow-ups

Paula Hawkins is een van de grootste thrillerfenomenen ooit. 
Haar langverwachte nieuwe thriller wordt dit najaar wereldwijd 

groot gelanceerd. De pijlers van onze campagne: 

Marketing
•  Grote advertentiecampagne in de landelijke dagbladen
•  Outdoorcampagne
•  Uitgebreide socialmedia-advertising 
•  Targeted preroll op YouTube en NPO Start met fi lmische trailer
•   Bannercampagne bij verschijnen en voor de feestdagen

Publiciteit
•  Interviews in tijdschriften en dagbladen
•  Auteursbezoek in november (Vlaamse Boekenbeurs o.v.)
•  Teasercampagne
•  Voorpublicatie

Voor de boekhandel
•  Opvallend POS-materiaal: A0-/A1-/A2-posters, raamstickers, 

3D-blow-ups, boekenleggers en promoboekjes
•  Digitaal promotiemateriaal: trailer en socialmedia-uitingen
•  Ketenpromotie: tailormade aanpak
• Backcards

HOE LANG KAN EEN GEHEIM SMEULEN 
VOOR HET IN VLAMMEN OPGAAT?

Kijk nu toch wat je hebt gedaan.

Als op een woonboot in Londen het toegetakel-
de lichaam van een jonge man wordt gevon-
den, roept dit vragen op over drie verschil-
lende vrouwen. De labiele Laura is, na een 
onenightstand met het slachtoffer, als laatste 
gezien bij de boot. Carla is zijn ontroostbare 
tante, die nog maar net iemand anders in 
haar familie heeft begraven. En Miriam is de 
nieuwsgierige buurvrouw; zij heeft het lichaam 
gevonden maar is niet helemaal eerlijk ge-
weest tegen de politie.

Drie vrouwen die elkaar niet kennen, met ieder 
een andere relatie met de vermoorde man. 

Drie vrouwen die, om verschillende redenen, 
vol wrok zitten. Die, zich ervan bewust of niet, 
branden van verlangen om het onrecht dat hun 
is aangedaan te wreken. En waar het wraak 
betreft, kunnen ook goede mensen in staat zijn 
tot vreselijke dingen. Hoe ver zou ieder van 
deze vrouwen gaan voor gerechtigheid? En 
hoe lang kunnen geheimen blijven smeulen 
voor ze exploderen?

Een langzaam smeulend vuur is een zinderen-
de thriller over de gevaarlijke krachten van 
trauma’s uit het verleden. Paula Hawkins weet 
opnieuw de lezer te bespelen terwijl zich een 
meesterlijk verhaal ontvouwt over hoe verschil-
lende levens elkaar kunnen beïnvloeden.
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