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Over De stille patiënt:

‘Een vernuftige thriller.’ 
 vn detective & thrillergids

‘Alles klopt aan deze weergaloze thriller die nog 
lang nazindert.’  dagblad van het noorden

‘De weg naar de ontknoping is minstens even boeiend als
 de hoogst bevredigende ontknoping zelf. Sterk debuut!’ 

 gazet van antwerpen

‘Dit is een thriller zoals een thriller hoort te zijn: 
ontzettend spannend, heel origineel en goed geschreven. 

Een boek dat je na het uitlezen eigenlijk nog een keer 
wilt lezen.’  hdc media

‘De stille patiënt is duister, intrigerend en bevat 
een adembenemende wending.’ margriet

20.000 
exemplaren 

verkocht



Bestsellerauteur Alex Michaelides 
weet opnieuw toe te slaan met deze  

intrigerende literaire thriller rond  
Griekse mythologie, psychologie 

en onopgeloste moordzaken. 



Alex Michaelides (Cyprus,  
1977) studeerde Engelse  
literatuur in Cambridge en 
scenarioschrijven aan het 
American Film Institute in Los 
Angeles. Ook studeerde hij drie 
jaar psychotherapie en werkte hij 
in een gesloten inrichting voor 
jongeren. Zijn debuut De stille 
patiënt werd een internationale 
bestseller, waarvan wereldwijd 
meer dan 2,5 miljoen exemplaren 
zijn verkocht.

marketing & publiciteit
> Interviews
> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> POS-materiaal
> Booktrailer
> Leesexemplaren
> Retailcampagne
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Juli 2021 • PaPerback, 320 Pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 4201 2

nur 305 • oorsPronkeliJke titel The Maidens • vertaling Els Franci

omslagontwerP bij Barbara • auteursfoto Andrew Hayes-Watkins • 

Edward Fosca is een moordenaar, dat weet psycholoog Mariana Andros zeker. Maar Fosca is 
ongenaakbaar. Hij is professor Grieks drama aan de universiteit van Cambridge, en zeer geliefd 
bij zowel collega’s als studenten. Hij heeft zelfs een mysterieuze groep vrouwelijke aanhangers, 
die zichzelf De Nimfen noemen. 
Het nichtje van Mariana Andros roept de hulp in van haar briljante, maar ook getroebleerde 
tante als een van haar vriendinnen, die tot De Nimfen behoort, vermoord wordt. Al snel raakt 
Mariana geobsedeerd door Fosca. Is hij in staat om zijn studentes te vermoorden? En verklaart 
dat zijn passie voor Persephone en haar reis naar de onderwereld?
Als er nog een lichaam wordt gevonden, wil Mariana koste wat kost Fosca's schuld bewijzen. 
Ze zet alles op het spel: haar geloofwaardigheid, haar vriendschappen, en zelfs haar leven. 

De langverwachte opvolger van 
De stille patiënt heeft alles in zich om de 
thrillerobsessie van het jaar te worden.



marketing & publiciteit
> Interviews
> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Vooruitboekjes
> POS-materiaal
> Booktrailer



Het Finse bestsellerdebuut 
dat de wereld gaat veroveren.  

Als de koning sterft is een 
van de meest verslavende

 en onvoorspelbare thrillers 
van 2021. 

E L I N A 
B A C K M A N



‘Het begin van een  
ijzersterke nieuwe  

serie. Zeer  
spannend en  

geweldig goed  
geschreven.’  

helsingin sanomat

‘A star is born!’  
ilta-sanomat

‘Een fantastische  
thriller. Spannend  

tot het verrassende  
einde.’ tuijata  

kulttuuripohdintoja

Elina Backman (1984) is creatief 
directeur van een groot media
bedrijf. Ze woont met haar gezin  
in Helsinki. Als de koning sterft is 
haar debuut, en het eerste deel  
van een serie die wereldwijd in 
vertaling zal verschijnen.
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sePtember 2021 • PaPerback, 368 Pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 1951 9

nur 305 • oorsPronkeliJke titel Kun kuningas kuolee • vertaling Sophie Kuiper

omslagontwerP Buro Blikgoed • auteursfoto Jonne Räsänen/Otava •  

Als Saana wordt ontslagen als entertainmentverslaggever besluit ze Helsinki voorlopig de rug toe 
te keren en de zomer door te brengen bij haar tante in Hartola. Ze komt daar om uit te zoeken wat 
ze wil in het leven, maar algauw verveelt ze zich in het slaperige stadje en kijkt ze alleen maar  
misdaadseries op Netflix. Dan hoort ze van haar tante over een onopgeloste moordzaak. In de 
stroomversnelling van de rivier bij Hartola is in 1989 het lichaam gevonden van de veertienjarige 
Helena. Saana stort zich op de zaak en overweegt er zelfs een boek over te schrijven. 
Tegelijkertijd krijgt de politie in Helsinki melding van een brute moord. Bij de beroemde  
Koningspoort van het zeefort Suomenlinna is het toegetakelde lichaam gevonden van een succes
volle zakenman. Zijn genitaliën zijn gebrandmerkt met een kroon. Al snel wordt duidelijk dat er 
nog drie doden zullen vallen, zoals er vier koningen in een kaartspel zijn.
De twee moordzaken mogen dan dertig jaar uit elkaar liggen, er lijkt een verband te zijn. Saana zal 
met de politie in Helsinki moeten samenwerken om, met gevaar voor eigen leven, het mysterie op 
te lossen.

Twee lichamen, dertig jaar ertussen.  
Een journaliste ontdekt de gruwelijke 

waarheid achter een rituele moord.



Ilaria Tuti woont en werkt in Friuli, in het uiterste 
noord oosten van Italië aan de grens met Slovenië.   
Ze schreef eerder de zeer goed ontvangen thrillers 
De slapende nimf en Kind 39. Haar roman Bloemen 
van steen is een grote bestseller in Italië en zal in 
meer dan 23 landen in vertaling verschijnen.

marketing & publiciteit
> Auteursbezoek (o.v)
> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Booktrailer

‘Ilaria Tuti schreef een epische en prachtige roman over  
een verschrikkelijke tijd in de geschiedenis van Italië.’  

Corriere della Sera

‘Een bijzonder verhaal. Deze roman kan zich meten met de  
grootste klassiekers over de Grote Oorlog.’ la stampa



sePtember 2021 • PaPerback, 320 Pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 2231 1

nur 302 • oorsPronkeliJke titel Fiore di Roccia • vertaling Hilda Schraa  

omslagontwerP bij Barbara • auteursfoto Beatrice Mancini • 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vecht het Italiaanse leger een reeks veldslagen uit tegen 
OostenrijkHongarije. Hoog in de Alpen ontstaat al snel een loopgravenoorlog. In de 
sneeuw en ijle lucht vechten duizenden jonge mannen voor hun leven. Er volgt een wanho
pige oproep aan de bevolking om de manschappen te helpen. Honderden vrouwen uit de 
onderliggende dorpen komen in actie. Ze zijn van alle leeftijden en met gevaar voor eigen 
leven torsen ze manden vol voedsel en munitie omhoog de bergen in naar het front. Ze 
worden Le Portatrici genoemd. De Draagsters, en uiteindelijk zijn zij het ook die de licha
men van de jonge mannen weer de berg af zullen dragen.
In Bloemen van steen volgt Ilaria Tuti de lotgevallen van vijf bijzondere vrouwen door de 
ogen van Agata, een jonge vrouw die tegelijkertijd moet zorgen voor haar stervende vader. 
Agata’s verhaal, en dat van Caterina, Viola, Lucia en Maria, geeft deze vrouwen hun recht
matige plaats in de geschiedenis terug.
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Een meeslepende historische roman  
over de bijzondere bijdrage van vrouwen  
aan het Italiaanse front hoog in de Alpen



‘Bloedstollende thriller. Als je binnentreedt in  
de wereld die de Friese schrijfster in haar nieuwste  
thriller creëert, waan je je eerder in het universum  

van John Grisham of dat van James Lee Burke.’ 
 de volkskrant

‘Een psychologische roman vol venijn, pijn en offers  
en een fraai doorkijkje in de harde balletwereld op 

topniveau. De plot komt als een aan gename verrassing.’  
noordhollands dagblad

Over eerdere thrillers van Anita Terpstra:

‘De Nederlandse thriller haalt het doorgaans niet bij 
het werk van onze noorderburen. Al zijn er natuurlijk 

uitzonderingen: Anita Terpstra schrijft als veel van haar 
Scandinavische collega’s rauw en duister, soms zelfs 

gruwelijk.’  dagblad van het noorden

‘Knap hoe Terpstra 
spanning en plot weet  

op te bouwen. Een fijne  
thriller die je tot aan de  
ontknoping bezighoudt.’  

hdc media

marketing & publiciteit
> Interviews
> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Booktrailer
> Retailcampagne



Anita Terpstra gaat in haar nieuwe 
thriller terug naar het noorden van 

Friesland, waar een vervloekt landhuis 
een dorp in zijn greep houdt.



Anita Terpstra (1974) studeerde journalistiek  
en kunstgeschiedenis. Ze schreef enkele veel
geprezen thrillers, waaronder het voor de Gouden 
Strop genomineerde Samen. Haar thrillers zijn ook 
in Duitsland en Frankrijk uitgegeven. De veelzijdige 
Terpstra schreef daarnaast een nonfictieboek over 
grote gezinnen van vroeger, Het huis vol, dat enkele 
weken in de bestsellerlijsten stond, en de roman  
De moedermaffia.
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Juni 2021 • PaPerback, 320 Pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 3441 3

nur 305 • omslagontwerP Villa Grafica • auteursfoto Alice Dijkstra •  

Nadat Rens haar verloofde voor het altaar liet staan omdat hij vreemdging, verdween hij  
spoorloos. Ze richt zich volledig op de renovatie van een vervallen landhuis. Dorpsbewoners  
waarschuwen haar dat de state vervloekt is, en dat er onverklaarbare dingen gebeuren, maar Rens 
gelooft niet in fabels en geesten. Dan wordt het lichaam van haar ex gevonden op het terrein van 
de state. Als vlak bij het landhuis nog meer doden vallen terwijl Rens in de buurt is, wordt ze het 
middelpunt van het politieonderzoek.
Ondertussen blijven de vreemde, angstaanjagende gebeurtenissen in de state elkaar opvolgen. 
Maar Rens weigert zich bang te laten maken, en gaat op zoek naar antwoorden. Wie probeert 
haar bang te maken? Of zijn er andere krachten aan het werk?

Ze hoopt op een nieuw leven in de  
oude state. Maar dan valt de eerste dode.  

Is het landhuis werkelijk vervloekt?



John Preston is een voormalig journalist. Hij is de  
auteur van vier boeken, waaronder A Very English 
Scandal, dat verfilmd is door de bbc met Hugh Grant 
in de hoofdrol. The Dig (De opgraving) is in korte tijd 
uitgegroeid tot een van de best bekeken films op  
Netflix. John Preston is een neef van Peggy Piggott, 
een van de bekende personages uit de film.

De Nederlandse editie van het boek waarop 
de succesvolle Netflixverfilming is gebaseerd

marketing & publiciteit
> Social media-campagne
> Online campagne

‘Een universeel verhaal over rivaliteit, verlies en een 
onmogelijke liefde. Zo aangrijpend dat ik me niet eens 
de tijd gunde om te lunchen, en het gebeurt niet vaak 

dat ik een maaltijd oversla.’ Nigella Lawson

The Dig staat al wekenlang in de top van best bekeken 
films op Netflix en krijgt jubelende kritieken

‘Zeer fraai, meeslepend 
en origineel.’ Ian McEwan

‘Een indrukwekkend 
verhaal over liefde en 

verlies, een literair juweel.’ 
Robert Harris



mei 2021 • PaPerback, 240 Pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 19,99 • isbn 978 94 031 4981 3

nur 302 • oorsPronkeliJke titel The Dig • vertaling Hi-en Montijn  

omslagontwerP Villa Grafica • 

In de zomer van 1939 besluit de rijke weduwe Mrs Edith Pretty om de vreemde heuvels 
nabij haar landhuis in Suffolk te laten onderzoeken in de hoop dat er misschien een oeroude 
schat begraven ligt. Een lokale amateurarcheoloog begint met de opgraving en het duurt 
niet lang voordat hij iets ontdekt, het blijkt een van de belangrijkste archeologische ontdek
kingen van heel Engeland. Terwijl in het hele land angstvallig voorbereidingen worden  
getroffen voor de naderende oorlog tegen naziDuitsland ontstaat er rond de opgraving 
Sutton Hoo een intense strijd tussen archeologen om de grootste Angelsaksische schat ooit 
ontdekt bloot te leggen. Steeds meer mensen raken betrokken bij de opgraving, en  
jaloezie, ambitie en liefde bepalen de koers van een lange zomer aan de kust van de Noordzee. 
The Dig (De opgraving) is een aangrijpend meesterwerk over een ogenschijnlijk kleine ge
beurtenis met verrassend veel verborgen lagen. Het verschijnt voor het eerst in Nederlandse 
vertaling.
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De Nederlandse editie van het boek waarop 
de succesvolle Netflixverfilming is gebaseerd



‘Jo Nesbø keert terug met 
een standalone 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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Juni 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 in 
de buurt van het dorp te bouwen. 

Reeds aangeboden
Verschijnt op 1 juni



De volledige backlist van Jo Nesbø is nu 
leverbaar in de herkenbare vormgeving. 
Zorgt u voor voldoende voorraad in de 

zomermaanden? 
€ 10,99

isbn 978 90 234 5420 5 isbn 978 90 234 8585 8isbn 978 90 234 7000 7 isbn 978 90 234 9784 4

isbn 978 90 234 2090 4 isbn 978 90 234 2100 0isbn 978 90 234 6465 5 isbn 978 90 234 5657 5

isbn 978 90 234 2110 9 isbn 978 90 234 2120 8 isbn 978 94 031 8970 3
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Maak uw voorraad compleet met deze
vier titels in een nieuwe editie

mei 2021 • paperback 512 pag • 12,5 x 20 cm • € 10,99 

isbn 978 94 031 4291 3 • nUr 305 • vertaling Annelies 

de Vroom • omslagontwerp Wil Immink Design

mei 2021 • paperback 272 pag • 12,5 x 20 cm • € 10,99

isbn 978 94 031 4301 9 • nUr 305 • vertaling Annelies 

de Vroom • omslagontwerp Wil Immink Design

mei 2021 • paperback 528 pag • 12,5 x 20 cm • € 10,99 

isbn 978 94 031 4281 4 • nUr 305• vertaling Annelies 

de Vroom • omslagontwerp Wil Immink Design

mei 2021 • paperback 448 pag • 12,5 x 20 cm • € 15,

 isbn 978 94 031 4271 5 • nUr 305• vertaling Annelies 

de Vroom • omslagontwerp Wil Immink Design



 De Escaperoom-sensatie uit Duitsland   nu eindelijk ook in Nederland!
Beleef de leukste escaperoom-   avonturen bij je thuis



 De Escaperoom-sensatie uit Duitsland   nu eindelijk ook in Nederland!
Beleef de leukste escaperoom-   avonturen bij je thuis
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€ 12,99
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Juni 2021 • gebonden, 120 Pag. • 15,6 x 20,5 cm • € 12,99 • isbn 978 94 031 42210 • nur 480, 251

oorsPronkeliJke titel Der Schatten des Raben • vertaling Corry van Bree

omslagontwerP bij Barbara

Wat een gezellige reünie had moeten worden 
met oude klasgenoten en vrienden verandert 
plotseling in een nachtmerrie wanneer Lisa 
en haar vrienden opgesloten worden in het 
oude verlaten schoolgebouw. Iemand is erop 
uit om hen te straffen, en dat heeft alles te 
maken met een donker geheim van haar 
vrienden. 

Een voorbeeld:
Dit boek is:
1 Een reisgids     2 Een telefoonboek     3 Een escaperoom-thriller

STOP!
Voordat je dit avontuur openslaat, wil je natuurlijk wel weten waar je aan begint…
Elk hoofdstuk van deze spannende thriller eindigt met een nieuw geheim. Maar 
dit is niet zomaar een thriller, waarbij je gedachteloos door het verhaal bladert. 
Alleen wanneer het je lukt om de geheimen aan het eind van elk hoofdstuk te 
ontrafelen, weet je welke pagina van het boek je mag openen om verder te lezen.
Elk geheim heeft meerdere antwoordmogelijkheden. Elk antwoord geeft je een 
andere uitsnede van een beeld. Als je het goede antwoord geeft, kun je met het 
bijbehorende beeld op zoek naar de pagina die je mag openen. 

Los het raadsel op, gebruik de bijbehorende afbeelding en open de pagina om 
verder te lezen. Alleen zo kom je achter het geheim van deze thriller!

  Los het raadsel op dat aan het einde van elk   hoofdstuk is opgenomen. Met het juiste  
                   antwoord weet je welke pagina je mag   openen om het avontuur te vervolgen.
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Juni 2021 • gebonden, 120 Pag. • 15,6 x 20,5 cm • € 12,99 • isbn 978 94 031 42418 • nur 480, 251

oorsPronkeliJke titel Das Geheimnis des Spielzeugmachers • vertaling Corry van Bree

omslagontwerP bij Barbara

Donkere kelders, gesloten deuren, duistere 
geheimen. Journalist Daniel Falk ontvangt 
vlak voor kerst een mysterieus bericht, dat 
hem naar een speelgoedmaker leidt die al ja
ren in coma ligt. Wanneer hij vervolgens be
dreigd wordt, heeft hij maar één keuze: hij zal 
in de verlaten villa van de man een dodelijk 
geheim moeten oplossen.

  Los het raadsel op dat aan het einde van elk   hoofdstuk is opgenomen. Met het juiste  
                   antwoord weet je welke pagina je mag   openen om het avontuur te vervolgen.

1 2 3



Camilla Grebe (1968) is de eerste vrouwelijke 
Scandinavische thrillerauteur wier werk maar liefst twee 

maal werd onderscheiden met de Glass Key Award. 
Alleen Stieg Larsson en Arnaldur Indridason gingen 
haar voor. Grebe heeft inmiddels vier inter nationaal 

succesvolle solothrillers op haar naam staan. Ze woont 
met haar man en twee kinderen in Stockholm.

Over de eerdere thrillers  
van Camilla Grebe: 

‘Camilla Grebe lokt de lezer  
in een kunstig geweven web, 

waarin uiteindelijk alles  
razendknap op zijn plaats  
valt. Grimmig, duister en  

 razendspannend.’ margriet

‘De geleidelijkheid waarmee 
Grebe haar verhaallijnen laat 

samen komen is effectief.  
Des te rauwer treft de  

onverwachte en bloedstollende 
ontknoping je.’  

vn detective & thrillergids

‘Grebe trakteert de lezer op 
een intrigerend mysterie.’ 
 leeUwarder coUrant

marketing & publiciteit
> Interviews
> Social media-campagne
> Onlinecampagne
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augustus 2021 • PaPerback, 384 Pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 1651 8

nur 305 • oorsPronkeliJke titel Skuggjägaren • vertaling Ydelet Westra  

omslagontwerP bij Barbara • auteursfoto Anna-Lena Ahlstrom •  

Winnaar Glass Key Award 2020 voor  
beste Scandinavische thriller

Stockholm, 1944. De jonge politievrouw Elsie wordt opgeroepen bij de plaats delict van de 
moord op een jonge vrouw. Een ongelukkig treffen met de moordenaar kost haar daar het 
leven. Stockholm, 1973. Elsies dochter BrittMarie is in de voetsporen van haar moeder getre
den. Maar wanneer ze bij het verhoor van een verkrachtingszaak een duidelijke gelijkenis op 
het spoor komt met de zaak waarbij haar moeder omkwam, wordt dit ook haar noodlottig.
Stockholm, 1983. De jonge Hanne Lagerlind doet onderzoek naar een beruchte seriemoorde
naar die al jaren aan de politie weet te ontsnappen, en ontdekt een verband tussen de zaken 
waarbij de twee politievrouwen het leven lieten. Was BrittMarie misschien de moordenaar 
op het spoor gekomen? En wacht Hanne hetzelfde lot?



‘Donna Leon doet wat Georges Simenon niet meer kan:  
haar commissaris heet niet Maigret maar Brunetti, en het  

romantische decor is niet Parijs en omgeving, maar Venetië.’  
 vn detective & thrillergids

Donna Leon (New Jersey, 1942) 
werkte als reisleidster in Rome  
en als copywriter in Londen.  
Ze doceerde literatuurwetenschap 
aan universiteiten in Iran, China  
en SaudiArabië. Na vele jaren  
in Italië te hebben geleefd,  
woont ze nu in Zwitserland,  
van waaruit ze nog regelmatig 
Venetië bezoekt. Haar boeken 
werden wereldberoemd door  
het charisma tische personage  
van commissario Brunetti.

marketing & publiciteit
> Social media-campagne
> Onlinecampagne
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Commissario Brunetti wordt opgeroepen aan het sterfbed van de oude Benedetta Toso.  
‘Ze hebben hem vermoord. Het was slecht geld, ik heb hem nog zo gezegd...’ fluistert Benedet
ta Brunetti toe. Hij belooft de stervende vrouw de mysterieuze dood van haar man te zullen 
onderzoeken, die bij leven watermonsters verzamelde voor de instantie die het water van 
Venetië controleert. Met hulp van zijn collega signora Elettra Zorzi weet Brunetti langzaam de 
waarheid uit een kluwen van leugens en verduistering te ontwarren, en beseft hij de omvang 
van de gevaarlijke boodschap die de vrouw hem toefluisterde. Een boodschap die gevolgen 
kan hebben voor de hele regio.

‘Donna Leon betovert je opnieuw met 
haar Venetiaanse setting en altijd elegante 

misdaadverhalen.’ feeling

augustus 2021 • PaPerback, 320 Pag. • 13,6 x 21,5 cm • € € 20,99 • isbn 978 94 031 2511 4 

nur 305 • oorsPronkeliJke titel Trace Elements • vertaling Lilian Schreuder

omslagontwerP Wil Immink Design • auteursfoto Gaby Gerster/Diogenes Verlag •  



‘Harris weet bij elk boek weer een ander accent te 
leggen en verzint altijd een verschrikkelijk goed plot.’ 

algemeen dagblad

‘De uiterst populaire schrijver Robert Harris heeft 
’t ’m weer geflikt: een boek afleveren dat je gewoon 

niet weg kunt leggen.’ de telegraaf

‘Overtuigend en spectaculair.’ vrij nederland

‘In De tweede slaap is een thrillerschrijver aan het 
werk die zich jarenlang in het vak heeft bekwaamd. 

Een spannend verhaal vol vertelplezier en vaart.’ humo

‘De tweede slaap is niet de zoveelste middeleeuwse 
detective, maar een sluw spel waarin heden en verleden 

door elkaar gehaspeld worden. Een thriller die geen 
slacht of seriemoordenaars nodig heeft om je wakker te 
houden: opnieuw knap gedaan van Robert Harris.’ knack

‘Naast de als altijd spannende verhaallijn 
zet Harris je aan het denken over de kwetsbaarheid 

van al onze duur bevochten verworvenheden.’ 
trouw
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Juli 2021 • PaPerback, 368 Pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 4261 6 

nur 305 • oorsPronkeliJke titel The Second Sleep • vertaling Rogier van Kappel

omslagontwerP Buro Blikgoed •  

1468. Een jonge pater, Christopher Fairfax, reist te paard naar een afgelegen dorpje in Exmoor 
om de begrafenis van zijn voorganger te begeleiden. In de heuvels en bossen om het plaatsje 
liggen oude munten, glasscherven en menselijke botten voor het oprapen, en de oude pastoor 
blijkt in zijn huis een bijzondere verzameling van deze artefacten te verbergen. Het lijkt er 
zelfs op dat zijn dood te maken heeft met zijn obsessie voor het verleden.

Fairfax wordt meegezogen in de geheimen van deze afgezonderde gemeenschap. Alles wat hij 
denkt te weten over zichzelf, zijn geloof en de geschiedenis van zijn wereld komt onder druk 
te staan.

Het einde van de wereld was nog 
nooit zo dichtbij

€ 15,-
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reeds leverbaar • paperback, 539 pag • 12,5 x 20 cm • € 10,, isbn 978 94 031 4712 5 • nUr 305

vertaling Edith Sybesma • omslagontwerp Buro Blikgoed

Meer dan 50.000 exemplaren verkocht
Nu leverbaar in de pocketeditie!

€ 10,-



verschijningsoverzicht

mei 
Jo Nesbø, Bloed op sneeuw & Middernachtzon

De dorst, Headhunters, Het mes mp
John Preston, The Dig

juni

Eva Eich, De schaduw van de raaf
Eva Eich, Het geheim van de speelgoedmaker

Jo Nesbø, Koninkrijk 
Anita Terpstra, Het huis van berouw

juli

Robert Harris, De tweede slaap mp
Alex Michaelides, De nimfen

augustus

Camilla Grebe, De schimmenjager
Donna Leon, Duister water

september

Elina Backman, Als de koning sterft
Ilaria Tuti, Bloemen van steen
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uitgeverij cargo
Van Miereveldstraat 1 | 1071 dw Amsterdam | Postbus 75184 | 1070 ad Amsterdam

020 - 305 98 10 | info@uitgeverijcargo.nl

verkoop en distributie belgië:
p/a Standaard Uitgeverij | Franklin Rooseveltplaats 12 | 2060 Antwerpen

+32 3 285 72 00 | besteldienst@standaarduitgeverij.be

uitgeverijcargo.nl 
 @UitgeverijCargo |  @UitgCargo |  @uitgeverijcargo

Heeft u deze titels al in huis?


