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Het vervolg op de wereldwijde bestseller  
De moordclub (op donderdag)

‘Heel Brits, heel 
oldskool en eigenlijk 
heel goed gedaan.’

de volkskrant

‘Spannend, maar met humor 
geschreven.’ ad magazine 

‘Verslavend. 
Alle thriller -

lief hebbers gaan 
hiervan genieten.’

Harlan Coben

‘Zo vernuftig 
en grappig. 

Jaloersmakend 
goed.’ 

Ian Rankin

‘Een onvergetelijk 
avontuur vol 
onder koelde 

Britse humor. Als
 dit niet verfilmd 

wordt, weten 
we het ook niet 

meer.’ zin

De grote bestsellersensatie 
uit Engeland

‘Met De moordclub (op donderdag) debuteert Osman als 
thrillerschrijver en dat smaakt naar meer, zeker voor de fans 

van tragikomische misdaadromans. Zijn speurkwartet is geestig 
en bijdehand. De vier hebben een kleurrijk en geheimzinnig

verleden en zijn als krasse zeventigers en tachtigers behoorlijk 
mee met hun tijd.’ knack focus

‘Spanning combineren met humor: het is niet aan iedereen 
gegeven, maar bbc-presentator Richard Osman slaagt er 

wonderwel in om je hardop te doen lachen én te verrassen 
met onverwachte twists. Laat die Spielberg-verfilming 

maar komen!’ het laatste nieuws

Meer dan 1 miljoen exemplaren 
verkocht in 2020!
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OktOber 2021 • paperback, 352 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 5131 1

nur 305 • OOrsprOnkelijke titel The Man Who Died Twice • vertaling Jan Pieter van der Sterre  

& Reintje Ghoos • OmslagOntwerp Moker Ontwerp • auteursfOtO Ray Burmiston •  

Het is weer donderdag, en de vier bejaarde leden van de moordclub verzamelen zich in het restau-
rant van hun verzorgingstehuis. Terwijl de flessen wijn op tafel komen hopen Joyce, Ibrahim en 
Ron dat Elizabeth een nieuwe cold case voor ze heeft – een moordzaak die ze als amateurspeurders 
kunnen gaan oplossen. Elizabeth is er echter met haar hoofd niet bij. Ze heeft een brief ontvangen, 
ondertekend door ene Marcus Carmichael. Dat is verrassend, want de laatste keer dat Elizabeth 
hem zag was in 1981, toen hij morsdood onder een brug lag.

De brief blijkt te zijn gestuurd door Douglas, een voormalige echtgenoot van Elizabeth. Hij werkt 
voor de Engelse inlichtingendienst mi5 en is op de vlucht voor de maffia, vanwege een akkefietje 
met 20 miljoen pond aan gestolen diamanten, maar voordat ze hem kunnen helpen wordt Douglas 
vermoord. De vier bejaarde speurneuzen zijn nu zelf het doelwit. Slagen erin ze de diamanten op 
te sporen voordat de moordenaar hen uit de weg laat ruimen?
 

De hoogbejaarde speurneuzen van  
De moordclub (op donderdag) zijn terug  
met een ijzingwekkend nieuw avontuur

Richard Osman is televisie-
producent en de presentator  
van Pointless en andere populaire 
programma’s op de bbc.  
De moordclub (op donderdag) 
was zijn debuut en is het best-
verkochte boek van Engeland  
in 2020. Ook in Nederland is het 
boek goed ontvangen en werd 
het meermaals herdrukt.



Sebastian Bergman is terug!  
Drie jaar na de verschrikkelijke gebeurtenissen  

in Het oordeel wordt zijn wereld op de  
kop gezet door een onverwacht verzoek.

marketing & publiciteit
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> Cargo Leesclub
> Aandacht in het Scandi-magazine

‘Het Zweedse duo Hjorth Rosenfeldt  
levert hoge kwaliteit. Intelligent en 

genadeloos spannend.’  
vn detective & thrillergids



11

nOvember 2021 • paperback, 448 pag. • 15 x 23 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 0861 2

nur 305 • OOrsprOnkelijke titel Som man sår • vertaling Corry van Bree

OmslagOntwerp Wil Immink Design • auteursfOtO Appendix Fotografi • 

In een paar dagen tijd worden er drie moorden gepleegd in Karlshamn en de inwoners zijn 
bang. Vanja Lithner en haar collega’s van de nationale recherche staan onder grote druk om de 
dader te stoppen. Alleen zijn er geen getuigen, geen aanwijzingen, en er lijkt geen verband te 
zijn tussen de slachtoffers.
Psycholoog Sebastian Bergman werkt inmiddels nog maar parttime. Hij wil meer tijd met zijn 
kleinkinderen spenderen en hoopt op een beetje rust in zijn leven. Door het onverwachte ver-
zoek van Vanja om mee te helpen met het onderzoek wordt zijn rust wreed verstoord, en oude 
herinneringen duiken op.
En dan is er nog Billy. Na zijn eerste moord volgden er nog meer slachtoffers. Nu wordt hij vader, 
en hij besluit om te stoppen. Maar iemand wil hem ontmaskeren, en dat kan hij niet toelaten.

Michael Hjorth (Visby, 1963) is een van de grootste Zweedse 
film producenten. Hij schrijft voor televisie, film en theater.  
Hans Rosenfeldt (Borås, 1964) is scenarioschrijver voor The Bridge  
en Marcella en debuteerde afgelopen jaar met zijn solothriller 
Wolfzomer. Hjorth en Rosenfeldt bundelden hun kwaliteiten en schrijven 
samen De Bergmankronieken, waarin de onuitstaanbare, egoïstische 
maar hartveroverende psycholoog Sebastian Bergman centraal staat.

Van de boeken van Hjorth Rosenfeldt  
zijn in Nederland en Vlaanderen meer  

dan 150.000 exemplaren verkocht.

‘Het verhaal klopt van alle 
kanten: taal, opzet, plot: het 

leeft zich uit via de personages, 
van wie de meeste hopelijk 
weer opduiken in deel twee 
van De Bergmankronieken.’  
 de volkskrant

‘Een aanwinst in de  
thriller wereld. Dit is een zeer 

goede serie.’ het parool 

‘Een fijne Zweedse politie-
roman, sfeervol en beeldend 

geschreven, met solide  
speurwerk en volop  

aandacht voor het leven  
van de hoofdpersonages.’ 
noordhollands dagblad
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‘Schokkend en indrukwekkend van de eerste tot de 
laatste pagina. Een intense roman over de schoonheid 

van de natuur en de kwetsbaarheid van mensen.’ 
juryrapport årets book award 2021

Een aangrijpende roman over 
de verdwijnende Sami-cultuur

marketing & publiciteit

> Auteursinterviews
> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Vooruitboekje
> Cargo Leesclub
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nOvember 2021 • gebOnden, 400 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 5151 9 

nur 302 • OOrsprOnkelijke titel Stöld • vertaling Angélique de Kroon

OmslagOntwerp bij Barbara • auteursfOtO Thron Ullberg •  

Ten noorden van de poolcirkel biedt de zon slechts een paar uur per dag een bleek licht voor-
dat het landschap weer in duisternis wordt gehuld. Elsa is negen jaar oud en de dochter van 
een Samische rendierherder. Wanneer ze op een ochtend in haar eentje naar de rendieren 
skiet, is ze getuige van de moord op Nastegallu, een van de rendierkalveren. Ze wordt ge-
dwongen te zwijgen, maar draagt het donkere geheim voor altijd met zich mee.
Tien jaar later vecht Elsa voor haar plek in de kleine gemeenschap. Ouderlingen verwachten 
dat de jonge vrouw haar plaats kent, maar Elsa wil meer uit haar leven halen. Terwijl om haar 
heen het racisme en de bedreigingen tegen de Sami escaleren, wordt Elsa het doelwit van de 
man die ooit haar rendier doodde. 
Slechts een diefstal is een bijzondere en indringende roman over een jonge vrouw die haar plek 
zoekt in een samenleving die gevormd is door tradities en angst.

Voor de liefhebbers van Daar waar de 
rivierkreeften zingen en De vliegeraar: over 

een Sami-meisje dat leert te strijden voor haar 
afkomst en het leven waar ze recht op heeft

‘Het was mijn moeder 
verboden Sami te spreken, 
en ze leerde zich te 
schamen voor haar 
afkomst. Ze wilde ook mij 
geen Sami leren, en hoe 
ouder ik werd, hoe beter 
ik begreep dat mijn 
afkomst haat opriep.’
Ann-Helén Laestadius 

Ann-Helén Laestadius (Kiruna, 1971)
is auteur en journalist en woont in 
Stockholm. Ze stamt af van twee 
Zweedse minderheidsgroepen, de Sami 
en de Tornedalers. Ze schreef diverse 
ya-romans, en kreeg daarvoor de 
Augustprijs. Slechts een diefstal, haar 
eerste roman voor volwassenen, werd 
in Zweden lovend ontvangen en 
genomineerd voor diverse prijzen.
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De familie Casadio woont al sinds mensenheugenis in het dorp Stellata, aan de rivier de Po in het 
noorden van Italië. Ze leiden een simpel, hardwerkend boerenbestaan, maar alles verandert 
als Giacomo Casadio verliefd wordt op Viollca Toska, een zigeunermeisje met een onverklaar-
bare gave. De afstammelingen van Giacomo en Viollca worden geboren als blonde dromers 
met blauwe ogen of als donkerharige avonturiers met donkere ogen. Ze delen allemaal het 
verlangen om het lot uit te dagen en hun dromen na te jagen.

Het huis aan de rivier is een familiesaga en een historische roman ineen. In de loop van bijna 
tweehonderd jaar volgt Daniela Raimondi met veel gevoel voor drama en emotie de lotgevallen 
van de familie Casadio – een bonte verzameling personages waarvan generatie op generatie 
geraakt zal worden door ongeluk en voorspoed tijdens alle grote omwentelingen in de Itali-
aanse geschiedenis.

Een meeslepende historische roman  
voor de liefhebbers van Isabel Allende 

Daniela Raimondi werd geboren in Italië 
en groeide op in Engeland. Ze is dichter en 
won reeds vele literaire prijzen voor haar 
dicht bundels. Het huis aan de rivier is haar 
romandebuut, waarvan meer dan
100.000 exemplaren werden verkocht in 
Italië en dat wereldwijd in vertaling 
verschijnt. Daniela Raimondi woont en 
werkt op Sardinië.

marketing & publiciteit

> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Booktrailer
> Leesexemplaren

OktOber 2021 • paperback, 368 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 3701 8 

nur 302 • OOrsprOnkelijke titel La casa sull’argine • vertaling Lies Lavrijsen

OmslagOntwerp bij Barbara •  

‘Een zinderende 
en poëtische 

roman met een 
onvergetelijk 

verhaal.’ 
Stefania Auci, 

auteur van 
De leeuwen 
van Sicilië



januari 2022 • paperback, 368 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 0571 0

nur 305 • OmslagOntwerp Villa Grafica • auteursfOtO Iona Hogendoorn • 

In de jaren zestig van de vorige eeuw is Nederland 
een broeinest van activiteiten en infiltraties door  
geheime diensten aan beide kanten van het IJzeren 
Gordijn. De Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft 
handenvol werk aan het monitoren van vredesbewe-
gingen, studenten, pacifisten, provo’s en jonge soci-
alisten.

Markus Wolf, de op één na machtigste man van het 
Ministerium für Staatssicherheit, stuurt zijn topspion 
Alleman de grens over om een mol binnen de Stasi 
op te sporen. Er is maar één aanwijzing, de mol 
wordt vanuit Nederland aangestuurd door iemand 
met de codenaam Victor.

In Den Haag wordt een acteur op gruwelijke wijze 
vermoord. Bij de bvd gaan de alarmbellen af wan-
neer de naam Alleman opduikt in het onderzoek. 
Luuk Jonker, voormalig bvd’er, joeg na de oorlog op 
een dubbelspion van het communistische verzet 
met die naam. Hij heeft de zaak nooit kunnen laten 
rusten, en krijgt nu de opdracht om Alleman te ont-
maskeren. Zijn zoektocht zal hem van het grimmi-
ge Oost-Berlijn naar het noorden van Italië leiden, 
waar hij een schokkende ontdekking doet die een 
bom zal leggen onder het wankele evenwicht van de 
Koude Oorlog.

Tomas Ross is de grootmeester van de Nederlandse 
thriller. Zijn meest recente thrillers zijn de bejubelde 
serie De Indië-trilogie, Blonde Dolly en Indisch requiem. 
Hij woont en werkt in Den Haag.

19

Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog 
ontdekt de Stasi dat ze geïnfiltreerd zijn door 

een mol. De jacht is geopend.

marketing & publiciteit

Interviews > Social media-campagne > Onlinecampagne
Booktrailer > Leesexemplaren > Retailcampagne
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nOvember 2021 • paperback, 400 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 6051 1 

nur 305 • OOrsprOnkelijke titel When You Are Mine • vertaling Daniëlle Stensen

OmslagOntwerp Buro Blikgoed • auteursfOtO Tony Mott •  

Philly McCarthy heeft altijd moeten vechten om dat te worden wat ze het liefste wil: inspecteur 
bij de Metropolitan Police. Maar als dochter van een beruchte Londense gangster wordt haar 
integriteit continu in twijfel getrokken, ook al heeft ze alle banden met haar vader verbroken. 
Dan wordt ze op een dag opgeroepen bij een melding van huiselijk geweld en weet ze daar een 
jonge vrouw veilig te stellen. 
Tempe Brown blijkt de vriendin te zijn van een zeer gewaardeerde en onderscheiden collega- 
rechercheur die vreemd genoeg al meerdere meldingen van huiselijk geweld wist te ontlopen. 
Philly is vastbesloten om Tempe te helpen en er ontstaat een hechte vriendschap tussen de twee 
vrouwen. Maar is Tempe wel wie ze zegt dat ze is? En waarom duikt ze onverwachts steeds weer 
op als Philly ergens is? 
Wanneer een journalist die onderzoek doet naar Phillys vader dood wordt gevonden in de 
Theems en Philly als verdachte op non-actief wordt gesteld, is er niets of niemand meer die ze 
kan vertrouwen.

Langzaam wordt het net om haar heen 
gespannen. Maar wie manipuleert wie?

De Australische journalist Michael 
Robotham (1960) reisde jarenlang 
de wereld rond en maakte reportages 
voor diverse kranten en tijdschriften. 
Van zijn hand verschenen de zeer 
succesvolle thrillers rond Joe 
O’Loughlin en zijn laatste thrillers 
Meisje zonder verleden en Meisje 
zonder leugens. Zijn werk is bekroond 
met de Gold Dagger en de Ned 
Kelly Award.

marketing & publiciteit

> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Booktrailer
> Leesexemplaren
> Retailcampagne
> Cargo Leesclub

‘Robotham is een absolute 
meester.’ Stephen King

‘Ik ben dol op de boeken van 
Robotham.’ Lee Child

‘Dit is het echte werk.’ 
David Baldacci

‘Zijn thrillers blijven je nog lang 
achtervolgen.’ Peter James
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Een smalle weg kronkelt door de bossen, langs een spiegelgladde rivier, waarin de bergtoppen 
zich blauw weerspiegelen. In een opwelling slaat Olof Hagström af, verder het bos in, naar het 
ouderlijk huis dat hij meer dan twintig jaar geleden verliet. Het afgelegen huis lijkt verlaten, 
maar binnen is een hond eindeloos aan het blaffen. Als Olof een kijkje in het huis neemt, 
vindt hij daar het levenloze lichaam van zijn vader, die met messteken is omgebracht.
Politierechercheur Eira Sjödin wordt op de zaak gezet, en Olof lijkt de enige verdachte.  
Ze herkent Olof, hij was ooit het middelpunt van een misdaad die het dorp jarenlang in zijn 
greep hield. Eira was negen jaar oud toen Lina Stavred werd vermoord. Olof was de veertien-
jarige jongen die de moord op Lina bekende. Hij was de jongen uit Eira’s nachtmerries.

‘Alsterdals personages raken 
verstrikt in het grensgebied tussen 

goed en slecht, en worden 
geconfronteerd met hun eigen 
demonen en tekortkomingen. 
Een gelaagde, realistische en 

meester lijke thriller. Eersteklas 
spanning!’ juryrapport swedish 

crime writers’ academy

Klassieke Scandinavische spanning op 
haar best. Literair, psychologisch en vol  

onverwachte wendingen.

Tove Alsterdal (Malmö, 1960) groeide op in het 
noorden van Zweden. Ze werkte enkele jaren in 
het psychiatrische ziekenhuis Beckomberga, en 
maakte daarna carrière als journalist. Ze debuteer-
de in 2009 en schreef enkele zeer succesvolle 
thrillers. Stormval is haar zesde thriller, die werd 
genomineerd voor verschillende prijzen.

 marketing & publiciteit

> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Booktrailer en 
 promofilmpjes
> Leesexemplaren
> Retailcampagne
> Aandacht in het 
 Scandi-magazine

januari 2022 • paperback, 368 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 4881 6 

nur 305 • OOrsprOnkelijke titel Rotvälta • vertaling Edith Sybesma

OmslagOntwerp Buro Blikgoed • auteursfOtO Annika Marklund •  
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nOvember 2021 • gebOnden, 120 pag. • 15,6 x 20,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 5841 9

nur 480, 251 • OOrsprOnkelijke titel Escape Room Adventskalender • OmslagOntwerp bij Barbara

nOvember 2021 • gebOnden, 120 pag. • 15,6 x 20,5 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 0811 7 

nur 480, 251 • OOrsprOnkelijke titel Gefangen im Schnee • OmslagOntwerp bij Barbara

Een jonge man wordt wakker in een duistere kelder. Hij is alleen en heeft geen 
idee hoe hij daar is gekomen. Hij weet alleen dat hij moet ontsnappen – voordat 

het te laat is. Maar daarvoor moet hij eerst 24 mysterieuze raadsels oplossen.

Jonas keert terug naar zijn geboortedorp, waar zijn vader onder mysterieuze 
omstandigheden is gestorven. Is zijn vader vermoord? Terwijl het steeds harder 

begint te sneeuwen, en het dorp afgesloten raakt van de buitenwereld, 
komt Jonas op het spoor van de moordenaar.

Met 24 raadsels om op te lossen, 
de leukste adventskalenders voor 

thrillerliefhebbers!

Twee nieuwe escaperoom-avonturen   speciaal voor de feestdagen
marketing & publiciteit

> Social media-campagne > Onlinecampagne
Booktrailer en promofilmpjes

€ 15,- € 15,-



OktOber 2021 • paperback, 352 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 6071 9

nur 305 • OmslagOntwerp Buro Blikgoed • auteursfOtO Keke Keukelaar • 

Rhonda Zander wordt naar Frankrijk gestuurd om onderzoek te doen naar de dood van een 
Nederlandse bankier en oud-minister. Zijn lichaam werd gevonden in het zwembad van 
zijn Zuid-Franse villa. De jonge, ambitieuze officier van justitie stuit op steeds meer onge-
rijmdheden, maar de Franse politie sluit al snel het dossier. Ze ontdekt dat de bankier be-
trokken is bij een instituut dat rechts-radicale jongeren opleidt om te strijden voor het be-
houd van traditionele Europese waarden. Het Instituut voor het Avondland is gevestigd in 
een klooster in Italië. 
Dan ontmoet Zander Ebbe Wolfswinkel, een advocaat die ook interesse heeft in hetzelfde 
instituut. Hij werkt als curator aan het faillissement van een bedrijf dat religieuze beelden 
leverde aan het instituut.
Gedreven door hun onderzoek treffen Zander en Wolfswinkel elkaar in het Italiaanse klooster. 
Daar ontdekken ze dat het instituut een dekmantel is van een sinister netwerk van geweld 
en witwasserij met vertakkingen tot in de hoogste kringen.

27

De nieuwe thriller van 
Gouden Strop-winnaar Roel Janssen

Een thriller over  
witwaspraktijken,  

politieke infiltratie  
en een omstreden 
Italiaans klooster

marketing & publiciteit
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> Onlinecampagne
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> Leesexemplaren
> Retailcampagne

Roel Janssen is financieel- 
economisch journalist en voormalig 
redacteur van NRC Handelsblad. 
In uiteenlopende functies heeft hij de 
afgelopen dertig jaar verslag gedaan 
van grote economische gebeurtenissen 
en financiële crises. Hij schrijft non- 
fictie en thrillers, waaronder De tiende 
vrouw, waarvoor hij in 2007 de Gouden 
Strop ontving.
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januari 2022 • paperback, 448 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 2241 0

nur 305 • OOrsprOnkelijke titel Thogn • vertaling Willemien Werkman

OmslagOntwerp bij Barbara • auteursfOtO Lilja Birgisdóttir •  

Op een koude dag in Reykjavik verdwijnt een baby uit een kinderwagen. Op haar plek vindt 
de vader het lijkje van een ander kind. Het onderzoek naar de vermiste baby leidt al snel naar 
de draagmoeder. De dader van de verdwijning wordt echter niet gevonden, en de baby blijft 
spoorloos.
Elf jaar later overlijdt een meisje aan het mazelenvirus. Haar vader gaat op zoek naar de drager 
van het virus om wraak te nemen voor de dood van zijn dochter. Ondertussen wordt in een 
ander deel van de stad in een verlaten auto het lichaam van een vrouw gevonden. 
Politieagent Huldar en kinderpsycholoog Freyja worden geconfronteerd met drie heel ver-
schillende zaken, die met een onzichtbare draad met elkaar verbonden lijken te zijn. En alle 
drie de zaken worden omringd door een hoge muur van stilte.

Het laatste deel van de bloedstollende  
Freyja & Huldar-serie

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. 
Stilte is het zesde en laatste deel in de 
succesvolle Freyja & Huldar-serie.

‘Yrsa voert je mee in een  
wereld van angstaanjagende 

geheimen.’ Karin Slaughter

‘Angstaanjagend en  
loeispannend.’ trouw

‘Yrsa houdt de spanning 
er voortdurend in. 

Zeer de moeite waard.’ 
de volkskrant

‘Yrsa is een van de interessante 
nieuwe stemmen in de  

thrillerwereld.’ Peter James

‘Een van de beste boeken die 
ik in lange tijd heb gelezen: 

duister, eng en aangrijpend van 
begin tot eind.’ Stuart MacBride

 marketing & publiciteit

> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Booktrailer 
> Aandacht in het 
 Scandi-magazine

€ 12,99 € 12,99 € 12,99
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nOvember 2021 • paperback, 368 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 20,99 • isbn 978 94 031 7980 3

nur 305 • OOrsprOnkelijke titel Unsolved • vertaling Waldemar Noë

OmslagOntwerp Studio Jan de Boer • auteursfOtO Deborah Feingold •  

fbi-agent Emmy Dockery is niet te stoppen. Ze is jong en ambitieus en haar talent om verban-
den te zien die voor anderen verborgen blijven, heeft haar een indrukwekkende staat van dienst 
opgeleverd.
Wanneer echter door het hele land verschillende moorden worden gepleegd, staat ze machte-
loos. De slachtoffers lijken allemaal te zijn verongelukt, en hebben niets met elkaar gemeen. 
Maar zo veel ongelukken tegelijkertijd, dat kan geen toeval zijn. 
Ondertussen houdt iemand Dockery in de gaten. Observerend, bestuderend, wachtend – tot 
het de juiste tijd is om toe te slaan. 

Elke perfecte moord lijkt op een ongeluk,  
of is elk ongeluk een perfecte moord?

James Patterson (1947) is  
de succesvolste hedendaagse 
thrillerauteur ter wereld. Van 
zijn boeken zijn meer dan 240 
miljoen exemplaren verkocht. 
Hij schreef de zeer succesvolle 
thrillerreeksen Alex Cross  
en The Women's Murder Club. 
James Patterson woont en 
werkt in Florida.

marketing & publiciteit

> Social media-campagne
> Onlinecampagne
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 marketingcampagne
> Uitgebreide social media-
 campagne
> Campagne op Scandinavische 
 Thriller fb-groep 
> Nieuwsbrieven
> Online marketingmateriaal 
 beschikbaar
> Aandacht via mediapartners 
 (o.v.b.)

 pos-materiaal
> Posters (A0/A1/A2-formaat)
> Baliedisplays (A3-formaat)
> Plafondhangers (100x50 cm)
> Digitale ondersteuning: 
 online editie, banners, social 
 media-uitingen en auteursvideo’s

Januari – Maand van de 
Scandinavische thriller

Voor het derde jaar op rij organiseren Uitgeverij Cargo 
en A.W. Bruna de Maand van de Scandinavische thriller.

Zet in de maand januari Scandinavische thrillers 
in de spotlights en verras uw klanten met het 

glossy magazine Scandi.

Deze titels staan centraal in onze campagne:

De tweede editie van het 
magazine staat boordevol
korte verhalen, columns, 
interviews en achtergrond-
artikelen en bevat bijdragen 
van onder anderen 
Lars Kepler, Camilla Grebe, 
David Lagercrantz, Jørn Lier 
Horst en Jo Nesbø. 

Actieperiode: 6 januari t/m 13 februari 2022
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Meer dan 50.000 exemplaren verkocht
Nu leverbaar in midprice-editie!

nOvember 2021 • paperback, 544 pag. • 15 x 23 cm • € 15,-, • isbn 978 94 031 6081 8

nur 305 • OOrsprOnkelijke titel Spegelmannen • vertaling Edith Sybesma

OmslagOntwerp Buro Blikgoed •  

‘Maar ik bleef binnen op mijn logeeradres. 
Want ik wilde weten wat er was gefluisterd. 
Ik werd gevangengehouden door een boek. 

Spiegelman.’– Maarten Moll, het parool

€ 15,-

verschijningsoverzicht

oktober
Roel Janssen, De witwasser

Richard Osman, De man die twee keer doodging
Daniela Raimondi, Het huis aan de rivier

november
Eva Eich, Escape Room Thrillers

Lars Kepler, Spiegelman
Ann-Helén Laestadius, Slechts een diefstal

James Patterson, De perfecte moord
Michael Robotham, Als je van mij bent

Hjorth Rosenfeldt, De oogst

januari
Tove Alsterdal, Stormval

Tomas Ross, De man zonder gezicht
Yrsa Sigurdardóttir, Stilte
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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
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