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•	Online	teasercampagne

•	Advertenties	in	o.a.	Vriendin	en	Zin
en	landelijke	dagbladen

•	Uitgebreide	socialmedia-advertising

•	Bannercampagne	bij	verschijnen	en	
	 rondom	de	feestdagen

•	Crosspromotie	in	Nachtvorst,	de	nieuwe
	 	winterthriller	van	Suzanne	Vermeer

•	Opvallend	pos-pakket:	backcard,	
	 A2-poster	en	boekenleggers

•	Ketenpromotie

•	Digitaal	promotiemateriaal:	
	 trailer	en	socialmedia-uitingen

•	Uitgebreide	pr-campagne	met	
	 interviews,	recensies	en	lezersacties

grote marKetingCamPagne

De #1 New York Times-
bestsellerauteur 
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Stel je voor dat je man een brief aan je heeft geschre-

ven, om te openen na zijn dood. Stel je voor dat die 

brief zijn diepste geheim bevat, dat niet alleen het leven

van jullie samen kapot kan maken, maar ook dat van 

anderen. En stel je dan eens voor dat je deze brief 

toevallig vindt terwijl je man nog springlevend is…

verschiJnt  5 oktober 2021

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 400 pagina’s 

nur  302, vertaalde roman

oorspronkeliJke titel  

The Husband’s Secret

 priJs  € 10,-

isbn  978 94 005 1434 8

 cap e-book  € 7,49

isbn e-book  978 90 449 7232 0

 cap luisterboek  € 9,49

isbn luisterboek  978 90 461 7039 7

Zeventig jaar geleden verdween de familie Munro 

zonder een spoor en liet hun pasgeboren dochter 

achter. De zussen Rose en Connie Doughty voed-

den haar op als hun eigen kind. Jaren later vraagt 

Rose zich af of ze destijds de juiste beslissing hebben 

genomen. Hoe lang kun je leugens blijven verbergen? 

verschiJnt  5 oktober 2021

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 352 pagina’s 

nur  302, vertaalde roman

oorspronkeliJke titel  

The Last Anniversary

 priJs  € 10,-

isbn  978 94 005 1435 5

 cap e-book  € 7,49

isbn e-book  978 90 449 3331 4

 cap luisterboek  € 9,49

isbn luisterboek  978 90 461 7560 6

‘Liane Moriarty heeft een moreel dilemma 
in Het geheim van mijn man tot een 

superieure pageturner weten te verwerken.’ 
Margriet

‘Adembenemend... Moriarty schrijft 
grappig, slim en dan, met een knip van 

de vinger: loeispannend.’ 
pUblishers WeeklY

5 oKtoBer 2021
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Liane Moriarty

Appels vallen niet

Zo op het eerste oog zijn de Delaneys een gezin om jaloers op te 

zijn. De voormalige tennisleraren Joy en Stan winnen nog altijd 

elk toernooi waaraan ze meedoen, en nu ze hun familiebedrijf 

verkocht hebben, is er alle tijd om te leren ‘ontspannen’. Hun 

vier volwassen kinderen hebben ieder hun eigen drukke leven, en 

hoewel het de vraag is of zij daar alles uit halen, wordt dit nooit 

hardop gezegd.

Maar dan verdwijnt Joy Delaney. En de kinderen bekijken het 

huwelijk van hun ouders en hun eigen verleden met nieuwe, 

geschrokken ogen. Heeft haar verdwijning misschien te maken 

met die mysterieuze logé, een jaar geleden?

Was alles wel zo’n rozengeur en maneschijn in huize Delaney…?
verschiJnt  5 oktober 2021

uitvoering  paperback met fl appen, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 528 pagina’s 

nur  302, vertaalde roman

oorspronkeliJke titel  Apples Never Fall

 priJs  € 22,99

isbn  978 94 005 1444 7

 cap e-book  € 11,99

isbn e-book  978 90 449 3338 3

 cap luisterboek  € 15,99

isbn luisterboek  978 90 461 7572 9

‘Zo briljant dat het je ademloos achterlaat.’ 

sophie hannah

5 oKtoBer 2021

intriges  toPKWaliteit  Familiegeheimen  Bestseller  entertainment

•	 Wereldwijd	meer	dan	14	miljoen	verkochte	boeken	

•	 Grote	internationale	lancering	in	het	najaar	van	2021

	 (verschijnt	in	49	landen)

•	 Televisierechten	verkocht	aan	de	producent	van	o.a.	

Marriage Story

•	 Volledige	restyling,	inclusief	backlist

Liane Moriarty is een van de succesvolste Australische schrijvers, met wereldwijd 

meer dan 14 miljoen verkochte boeken. De populaire tv-serie die is gebaseerd 

op Grote kleine leugens, met o.a. Nicole Kidman en Reese Witherspoon in de 

hoofdrollen, won diverse prijzen. Ook van haar nieuwste roman, Appels vallen niet, 

is een tv-serie in de maak.

‘Een auteur voor wie ik alles uit 
mijn handen laat vallen.’

JoJo moYes

Sticker – * NIEUW * 

INTERNATIONALE 

BESTSELLER

Sticker – * NIEUW * 

INTERNATIONALE 

BESTSELLER



•	Exclusieve	prequel	en	voorpublicatie	in	Vriendin

•	Advertentiecampagne	in	de	landelijke	media

•	Uitgebreide	online	(banner)campagne

•	pos-materiaal	beschikbaar:	etalagestandaard	(A3)	en	poster

•	Digitale	pos-materialen,	o.a	trailer

•	Ook	gedurende	de	feestdagen	volop	aandacht	

	 voor	deze	nieuwe	winterthriller

marketing

4
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€ 8,99  isbn 978 94 005 1289 4

€ 8,99  isbn 978 94 005 1268 9

€ 8,99  isbn 978 94 005 1133 0

€ 10,99  isbn 978 94 005 1304 4

€ 10,99  isbn 978 94 005 1443 0

ZWITSERLAND

CANADA

GROENLAND

OOSTENRIJK

FRANKRIJK

OP WINTERSPORT MET 
SUZANNE VERMEER 

NAAR…
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Suzanne Vermeer

Nachtvorst

Lieke van Doorn is in de voorjaarsvakantie bij haar familie in 

Noorwegen. Wanneer ze met een groepje vrienden gaat wild-

kamperen, verdwijnt een van hen. Er wordt al snel gespeculeerd 

over de Nachtvorst, die volgens de eeuwenoude mythe in de regio 

vijftienjarige kinderen laat verdwijnen.

Vijfentwintig jaar later wordt Lieke door haar vriendin Leah 

gebeld. De Nachtvorst heeft weer toegeslagen. En deze keer is 

de zoon van hun vriendin Britt verdwenen. Lieke vertrekt naar 

Stavanger om samen met Leah op onderzoek uit te gaan. Komt 

de waarheid nu eindelijk boven tafel?

Het wordt pas echt winter met een nieuwe 

Suzanne Vermeer!

12 oKtoBer 2021

noorWegen  mYsterie  WildKamPeren  verdWijning

•	 De	bestverkopende	Nederlandse	thrillerauteur

•	 Meer	dan	3	miljoen	exemplaren	van	Vermeer	verkocht	

•	 Speelt	zich	af	in	Noorwegen,	in	de	onder	toeristen	zeer	

	 geliefde	regio	Stavanger	

Suzanne Vermeer is het pseudoniem van de in juni 2011 overleden auteur Paul 

Goeken. In overleg met zijn familie is besloten om de boeken van Suzanne Ver-

meer voort te zetten. Alle titels van Vermeer zijn in de bestsellerlijst verschenen 

en twee titels werden genomineerd voor de NS Publieksprijs.

verschiJnt  12 oktober 2021

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 320 pagina’s

nur  332, thriller

 priJs  € 15,99 

isbn  978 94 005 1358 7

 cap e-book  € 9,49

isbn e-book  978 90 449 3257 7

 cap luisterboek  € 13,99

isbn luisterboek  978 90 461 7476 0 

‘Het boek leest alsof je een 
tv-thriller bekijkt.’

nrc handelsblad over 
ZoMeravond

‘Midwinter is dankzij de vlotte schrijfstijl en 
beeldende beschrijving van de omgeving een fi jn 

boek om je even in andere sferen te brengen.’
vroUwenthrillers 
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€ 22,99  isbn 978 94 005 1276 4€ 15,-  isbn 978 94 005 1415 7
Verschijnt 10 augustus 2021

€ 15,-  isbn 978 94 005 1306 8€ 12,99  isbn 978 94 005 1130 9

de steengoede thrillers van john grisham

‘Juridische thrillers saai? 
John Grisham bewijst het tegendeel.’ 

de volkskrant
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‘Grisham op zijn best in delicaat rechtbankdrama.’ 
arJen ribbens in nrc handelsblad

John Grisham

Titel nog niet bekend

Na het meeslepende Sterspeler in de sportzomer van 2021, 

staat John Grisham dit najaar opnieuw garant voor een ijzer-

sterke thriller. Als geen ander weet Grisham spannende verhalen 

te vertellen die de lezer in het hart raken, iets waarmee hij zich 

onderscheidt van de duizenden andere auteurs in het populaire 

thrillergenre. Politiegeweld, racisme, de onderdrukking van de 

gewone man… Grisham houdt een vinger aan de pols van de 

Amerikaanse maatschappij en het resultaat is altijd explosief. 

Wees er dus klaar voor: John Grisham komt eraan!

verschiJnt  19 oktober 2021

uitvoering  paperback/gebonden, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 400 pagina’s 

nur  332, thriller

oorspronkeliJke titel  Nog niet bekend

 priJs paperback  € 22,99

 priJs gebonden  € 27,99

isbn paperback  978 94 005 1277 1

isbn gebonden  978 94 005 1441 6

 cap e-book  € 13,99

isbn e-book  978 90 449 7958 9

Misschien wel beter dan ooit

19 oKtoBer 2021

legal thriller  verenigde staten  Bestseller

•	 Gegarandeerde	bestseller

•	 Spraakmakende	legal	thriller

• Een tijd voor genade	genomineerd	voor	de	

VN	Thriller	van	het	Jaar

•	Advertenties	in	o.a.	Algemeen Dagblad

	 en	tv-gidsen	

•	Bannercampagnes	op	ThrillZone,	

	 Hebban	en	De	Persgroep

•	Grote	onlinecontentcampagne

•	Socialmedia-	en	Google-advertising

• pos:	A1-	en	A2-posters,	stoepbordposters,

	 displays

marketing

John Grisham is de auteur van meer dan dertig thrillers en romans, waarvan er vele 

zijn verfi lmd. Hij is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de succesvolste 

thrillerschrijvers aller tijden. In zowel zijn boeken als in zijn eigen leven voert hij 

strijd tegen onrecht en trekt hij zich het lot aan van diegenen in de samenleving 

die er alleen voor staan of niet de middelen hebben om voor zichzelf op te komen.

Omslag 
nog niet 
bekend
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€ 22,99  isbn 978 94 005 1032 6 € 22,99  isbn 978 94 005 1179 8

eerder verschenen

€ 22,99  isbn 978 94 005 1309 9

‘Jack Ryan is een soort Amerikaanse James Bond.’  
de volkskrant

‘Maden heeft zich Jack Ryan en de andere 
personages helemaal eigen gemaakt.’  

new york journal of books
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2 novemBer 2021

Mike Maden

Tom Clancy Kettingreactie

Tijdens een vakantie in Barcelona loopt Jack Ryan jr. in een café 

een vriendin van vroeger, Renee Moore, tegen het lijf. Helaas 

heeft ze geen tijd om bij te praten en dus maken de twee een 

afspraak voor later op de dag. Maar vlak nadat Jack het café 

heeft verlaten, wordt het door een explosie verwoest. En hoewel 

hij nog probeert Renee te redden, komt hij te laat. Ze sterft in zijn 

armen, nadat ze nog één woord heeft gefl uisterd: Sammler.

Samen met de Spaanse geheime dienst gaat Jack jr. op zoek naar 

de daders van de aanslag. Intussen heeft zijn vader, president Jack 

Ryan, te maken met een heel andere crisis. Op de Stille Oceaan 

verdwijnt het ene na het andere containerschip compleet van de 

radar. 

verschiJnt  2 november 2021

uitvoering  paperback, 15 x 22,5 cm

omvang  ca. 423 pagina’s 

nur  332, thriller

oorspronkeliJke titel  Tom Clancy Firing Point

 priJs  € 22,99

isbn  978 94 005 1438 6

 cap e-book  € 13,99

isbn e-book  978 90 449 3335 2

Een gegarandeerde Bestseller60-titel

BarCelona  aanslag  CYBerCrime  sCheePvaart 

•	 Mike	Madens	vierde	boek	in	de	Jack	Ryan-reeks

•	 Van	Tom	Clancy’s	boeken	zijn	wereldwijd	meer	dan	

	 100	miljoen	exemplaren	verkocht

Mike Maden is de auteur van de technothrillers Drone, Blue Warrior, Drone 

Command en Drone Threat. Hij studeerde politieke wetenschappen en speciali-

seerde zich in confl icten en technologie in internationale relaties. Dit is zijn vierde 

boek in de Jack Ryan-reeks.

Tom Clancy wordt gezien als de bedenker van de technothriller. Ook schreef hij 

enkele non-fi ctieboeken over de Amerikaanse strijdkrachten. Tom Clancy over-

leed op 1 oktober 2013.

•	Advertenties	in	tv-gidsen	en	op	

	 Thrillzone

•	Dedicated	nieuwsbrief	naar	Clancy-fans

•	Socialmediacampagne,	ook	rondom	

	 de	feestdagen

•	Crosspromotie	in	mannenthrillers

marketing
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★★★★ ‘Zonder meer verslavend en gewoon 
een erg lekker boek in deze donkere dagen.’
de telegraaF over daglicht

★★★ ‘Hij blijft goede plots en dito 
personages bedenken.’
het laatste nieUWs over 
ÉÉn MinUUt voor Middernacht

€ 12,99  isbn 978 94 005 1233 7 € 15,-  isbn 978 94 005 1416 4
Verschijnt 22 juni 2021

eerder verschenen

€ 21,99  isbn 978 94 005 1281 8
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16 novemBer 2021

David Baldacci

Spiegelbeeld

Al van jongs af aan leeft Fbi-agent Atlee Pine in onzekerheid over 

wat er precies is gebeurd met haar tweelingzus Mercy. Het meisje 

werd op zesjarige leeftijd ontvoerd en is nooit meer teruggezien. 

De politie stond destijds voor een raadsel en ook Atlees eigen 

onderzoek levert lange tijd niets op. Nu heeft ze eindelijk het 

bewijs gevonden dat haar zus nog leeft. Maar om haar te vinden 

moet Atlee ver in het verleden duiken. Alles leidt terug naar een 

moedige daad die haar moeder ooit verrichtte. En niet iedereen 

wil dat de waarheid over wat er destijds is gebeurd boven water 

komt…

verschiJnt  16 november 2021

uitvoering  paperback, 15 x 22,5 cm

omvang  ca. 400 pagina’s 

nur  332, thriller

oorspronkeliJke titel  Mercy

 priJs  € 22,99

isbn  978 94 005 1283 2

 cap e-book  € 13,99

isbn e-book  978 90 449 7967 1

 cap luisterboek  € 15,99

isbn luisterboek  978 90 461 7400 5

Vindt Fbi-agent Atlee Pine eindelijk haar zus terug?

tWeelingZUssen  FBi  ontvoering  Witness ProteCtion Program  maFFia

•	 Het	vierde	deel	in	de	Atlee	Pine-reeks

•	 Toptitel	voor	de	feestdagen

David Baldacci werd geboren in Virginia in de Verenigde Staten. Hij studeerde 

politieke wetenschappen en rechten, en was negen jaar werkzaam als bedrijfsjurist 

en advocaat in Washington d.c. In 1996 debuteerde hij met Het recht van de macht. 

Baldacci’s werk is in 45 talen vertaald en wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen 

exemplaren van zijn boeken verkocht.

•	Online	teasercampagne

•	Advertenties	in	o.a.	Algemeen Dagblad

	 en	Vrij Nederland

•	Online	advertising

•	Feestdagencampagne

•	Posters	en	digitale	promotiematerialen

•	Ketenpromotie

marketing



1212

•	Uitgebreide	socialmediacampagne	via	onze	

	 Scandinavische	thrillers-kanalen

•	Nieuwsbrieven

•	Online	marketingmateriaal	beschikbaar	

•	Aandacht	via	mediapartners	(o.v.b.)	

marketingcampagne

•	Posters	(A0/A1/A2-formaat)

•	Baliedisplays	(A3-formaat)

•	Plafondhangers	(100	x	50	cm)	

•	Digitale	ondersteuning:	online	editie,	banners,	

	 socialmedia-uitingen	en	auteursvideo’s	

pos-materiaaL
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JANUARI
Maand van de 

Scandinavische
Thriller

Na het succes van vorig jaar organiseren A.W. Bruna en Uitgeverij Cargo 
wederom 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.

Actieperiode: 
6 januari t/m 13 februari 2022

Deze	titels	staan	centraal	in	onze	campagne

De	tweede	editie	van	het	magazine	staat	boordevol	
korte	verhalen,	columns,	interviews	en	

achtergrondartikelen	en	bevat	bijdragen	van	
onder	anderen	David	Lagercrantz,	Jørn	Lier	Horst,	

Lars	Kepler	en	Jo	Nesbø.
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•	Verschijnt	in	de	Maand	van	de	Scandinavische	Thriller	

• pos-materialen:	posters,	ovale	baliedisplays	en	digitale	materialen	

•	Advertenties	in	printmedia

•	Socialmediacampagne	gericht	op	Scandi-thrillerliefhebbers

•	Displaycampagne

•	Aandacht	op	onze	Scandinavische	thrillers-kanalen		(website/socials/magazine/nieuwsbrief)

•	Crosspromotie

GROTE MARKETINGCAMPAGNE
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HET IJZERSTERKE 
THRILLERDEBUUT VAN EEN 

NIEUW ZWEEDS TALENT

elk jaar op 6 november slaat hij toe, de das.
Een	seriemoordenaar	die	inbreekt	in	de	kelder	van	het	huis	van	zijn	prooi.	

Zijn	slachtoffers	worden	de	grond	in	gesleept	en	verdwijnen	
vervolgens	spoorloos...
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‘Wie zin heeft in een angstaanjagende thriller met alles 
erop en eraan: zoek niet verder. Dit boek heeft alles. 
Fredrik P. Winters thriller staat als een huis.’  
ölandsbladet

‘Het verhaal draait om een mysterieus manuscript, dat 
ook een groot deel van het boek vormt. Die metatwist 
is misschien niet nieuw, maar wel leuk en slim gedaan, 
iets wat de lezer echt geboeid houdt.’  
kapprakt

‘Als dit geen kandidaat is voor het debuut van het jaar, 
weet ik het ook niet meer! Want wát een boek heeft 
Fredrik P. Winter geschreven!’ 
boksann
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Fredrik Persson Winter

De Das

Elk jaar, in de nacht van 5 op 6 november, slaat hij toe, de Das. 

Een seriemoordenaar die inbreekt in de kelder van het huis van 

zijn prooi. Zijn slachtoffers worden de grond in gesleept en 

verdwijnen vervolgens spoorloos.

Op een dag vindt uitgever Annika Granlund voor de deur van 

haar kantoor een besmeurd manuscript. De titel is De Das en het

verhaal is een morbide biografi e van een seriemoordenaar die 

ondergronds leeft. Ze besluit het uit te geven, ook al is het 

een controversieel verhaal. Haar beslissing blijkt dramatische 

gevolgen te hebben en langzaam maar zeker raakt ze weer in de 

greep van de duistere krachten die ze als kind dacht te hebben 

overwonnen.

verschiJnt  4 januari 2022

uitvoering  paperback met fl appen, 14 x 21,5 cm

omvang  ca.400 pagina’s 

nur  332, thriller

oorspronkeliJke titel  Grävlingen

 priJs  € 21,99

isbn  978 94 005 1299 3

 cap e-book  € 11,99

isbn e-book  978 90 449 7991 6

 cap luisterboek  € 15,99

isbn luisterboek  978 90 461 7419 7

Je deuren en ramen zitten op slot

maar je bent niet veilig voor de Das

•	 Filmisch	geschreven	pageturner	

•	 Voor	de	liefhebbers	van	Seeck	en	Kepler

seriemoordenaar  ZWeden  angstaanjagend  FoBieËn

Fredrik Persson Winter is schrijver en podcastmaker. Hij schreef eerder jeugd-

literatuur onder het pseudoniem Fredrik Persson en is een van de vaste medewerkers

aan de succesvolle Zweedse podcast Fantastisk Podd, over het schrijven van 

sciencefi ction, fantasy en horror. De Das is zijn thrillerdebuut.

4 janUari 2022

Wie is de Das? 

Wie schreef het boek? 

En wie of wat houdt zich schuil 

onder de grond? 
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€ 21,99  isbn 978 94 005 1238 2

eerder verschenen

over de troUWe leZer:
‘Topthriller van Finse bodem. Zo horen thrillers te zijn.’

boeKhandel riemer, amersFoort

‘Aan deze thriller klopt echt alles!’
hebban

‘Een vakkundig geschreven, spannende thriller met hier 
en daar onverwachte plotwendingen.’

allesoverboeKenenschriJvers.nl

‘Seeck is fris en inventief en doseert zijn verhalen heel goed.’
KnacK FocUs
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4 janUari 2022

Max Seeck

De ijskring

Na een releaseparty verdwijnen twee jonge Finse infl uencers 

spoorloos. Niet lang daarna wordt er een vreemde foto gepost 

op hun beider Instagram-accounts. Het is een foto van een oude 

vuurtoren op een rotsachtig eiland midden in zee. Als bijschrift 

een gedicht. De tekst beschrijft hun dood… 

Jessica Niemi onderzoekt de verdwijningen, maar elk spoor lijkt 

dood te lopen. Dan ontdekt ze dat de twee bloggers een geheim 

deelden waardoor ze betrokken raakten bij iets heel mystieks en 

duisters. De dader speelt een levensgevaarlijk spel en lijkt niet van 

plan te stoppen met spelen…
verschiJnt  4 januari 2022

uitvoering  paperback met fl appen, 15 x 22,5 cm

omvang  ca. 368 pagina’s 

nur  305, literaire thriller

oorspronkeliJke titel  Pahan verkko

 priJs  € 21,99

isbn  978 94 005 1296 2

 cap e-book  € 11,99

isbn e-book  978 90 449 7988 6

 cap luisterboek  € 15,99

isbn luisterboek  978 90 461 7418 0

IJzersterke opvolger van boekhandelslieveling 

De trouwe lezer

•	 Een	wervelende	pageturner	voor	de	liefhebbers	van	

	 Søren	Sveistrup,	Lars	Kepler	en	M.J.	Arlidge

•	 Filmisch,	barstensvol	spanning,	maar	ook	ingenieus	en	rijk	

	 aan	bijzondere	personages

•	 Seecks	boeken	verschijnen	in	40	landen	en	de	fi	 lmrechten	

	 werden	verkocht	in	Hollywood	–	uniek	voor	een	Finse	thriller

Finland  helsinKi  moord  verdWijning  inFlUenCers

Voor zijn debuutthriller werd Max Seeck bekroond met 

de Finse debutantenprijs. Hij leest dolgraag Scandi-

navische thrillers en luistert tijdens het lezen naar fi lm-

muziek. Max Seeck heeft een achtergrond in verkoop 

en marketing en doet zelf ook veel aan de promotie 

van zijn boeken. Hij spreekt vloeiend Engels en Duits. 

De ijskring is het tweede boek met de eigenzinnige 

rechercheur Jessica Niemi in de hoofdrol.

•	A2-posters	en	boekenleggers

•	Advertenties

•	Onlinecampagne	met	lezersacties

•	Campagne	op	Hebban

•	Volop	aandacht	op	onze	Scandinavische	

	 thrillers-kanalen

marketing
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‘Lapidus: een eindbaas.’ 
thrillzone

‘Het proza is coke-powered en prachtig, 
de dialogen zijn als geen andere in de 
Zweedse misdaadliteratuur.’ 
arbetet, zweden

‘We kunnen kort zijn. Topman is een geweldig boek. 
Het maakt alle verwachtingen waar en is de perfecte 
afsluiter van de trilogie.’ 
vn’s detective & thrillergids



21

4 janUari 2022

Jens Lapidus

Paradijs

Zweden in de nabije toekomst. De polarisatie in de maatschappij 

is gestegen naar een nieuw niveau, en om de geprivilegieerden te 

beschermen zijn er in Stockholm muren gebouwd om de mensen 

uit de zogeheten no-gozones buiten te houden. 

Het is het verkiezingsjaar en ondanks de onrustige situatie besluit 

de minister van Binnenlandse Zaken een politieke bijeenkomst 

in Järva, de grootste zone, te houden. Ook al zijn er strenge 

veiligheidsmaatregelen getroffen, toch loopt alles mis. De minister 

wordt ontvoerd. De politie staat machteloos. 

Wanhopig bedenkt de Zweedse veiligheidsdienst een onorthodox 

plan: ze sturen Emir Lund, een gevangene op wie ze denken 

invloed te hebben. 

Met niets te verliezen en alles te winnen gaat Emir de muren van 

Järva binnen om de minister te zoeken. Met alle gevolgen van 

dien… 

verschiJnt  4 januari 2022

uitvoering  paperback met fl appen, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 432 pagina’s 

nur  305, literaire thriller

oorspronkeliJke titel  Paradis City

 priJs  € 20,99

isbn  978 94 005 1425 6

 cap e-book  € 11,99

isbn e-book  978 90 449 3334 5

 cap luisterboek  € 15,99

isbn luisterboek  978 90 461 7568 2

Na lang wachten eindelijk een nieuwe Lapidus

•	 Filmisch,	rauw,	pulserend,	snel	–	classic	Lapidus

•	 Van	de	boeken	van	Lapidus	werden	in	Nederland	en	België	

	 inmiddels	265.000	exemplaren	verkocht

•	 Voor	de	liefhebbers	van	Lapidus’	Netfl	 ix-hit	Snabba Cash

	 en	de	boeken	van	Cilla	&	Rolf	Börjlind

stoCKholm  dYstoPie  ZWeden  eXtremisme  CorrUPtie

Jens Lapidus (1974) heeft vijftien jaar gewerkt als strafrechtadvocaat. Beroeps-

halve verdedigde hij enkele van de meest beruchte misdadigers van Zweden. 

Hierdoor verwierf hij unieke kennis van het criminele circuit. Zijn werk wordt 

vergeleken met het werk van James Ellroy en Dennis Lehane en wereldwijd gingen 

er bijna vier miljoen van zijn boeken over de toonbank. Jens Lapidus woont met 

zijn gezin in Stockholm.

•	Teasercampagne	voor	verschijnen

•	Socialmediacampagne	met	auteursvideo

•	Advertenties	

•	Ketenpromotie	

•	Crosspromotie	

•	Uitgebreide	pr-campagne

marketing
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€ 20,99  isbn 978 94 005 1363 1

eerder verschenen

‘Met erg veel plezier gelezen. Humoristisch en keihard, een ongebruikelijke 
combinatie die bijzonder goed uitpakt.’ 

eriK van doorn, broese boeKverKopers over MindFUl Moorden

‘Net zo origineel als de titel doet vermoeden: dit zit vol verrassingen, 
is zelfvoldaan, diepzinnig en erg opwindend. Onze absolute misdaadtip!’ 

sr3

‘Dusses zwarte humor is briljant en zijn duistere scènes zijn Tarantino-waardig.’ 
bonner general-anZeiger
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9 FeBrUari 2022

Karsten Dusse

Het kind in mij wil 
mindful moorden

Nadat voormalig misdaadadvocaat Björn Diemel de principes 

van mindfulness leerde kennen, heeft dit zijn leven compleet 

veranderd. Hij is gestopt met zijn stressvolle baan en is zijn eigen 

bedrijf begonnen. Hij brengt nu eindelijk meer tijd door met zijn 

dochter en maakt liefdevoller ruzie met zijn vrouw. O ja, en hij 

runt ook nog – op een ontspannen manier – twee maffi aclans, 

want hij heeft de baas van de een vermoord en van de ander 

opgesloten in de kelder van een kleuterschool. 

Waarom kan Björn hier niet gewoon van genieten? Waarom 

verliest hij steeds zijn geduld? Is hij het doden gewoon zat? Zijn 

therapeut Joschka Breitner zet hem uiteindelijk op het goede 

spoor: het is aan Björns innerlijke kind om hier weer uit te komen!
verschiJnt  9 februari 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca.320 pagina’s 

nur  305, literaire thriller

oorspronkeliJke titel  Das Kind in mir will achtsam morden

 priJs  € 20,99

isbn  978 94 005 1364 8

 cap e-book  € 11,99

isbn e-book  978 90 449 3265 2

 cap luisterboek  € 15,99

isbn luisterboek  978 90 461 7564 4

Al bijna anderhalf miljoen lezers zijn fan!

•	 350.000	exemplaren	verkocht	in	Duitsland	

•	 	Kwam	binnen	op	#1	in	de	Spiegel-bestsellerlijst,	

	 staat	hier	sinds	verschijnen	in		

•	 Filmrechten	verkocht	

origineel  misdaad  Bestseller  hUmor  sPanning

Karsten Dusse is een advocaat die ook voor tv schrijft. 

Mindful moorden was zijn crimefi ctiedebuut. Het werd 

direct een bestseller in Duitsland met meer dan 800.000 

verkochte exemplaren. De fi lmrechten werden verkocht 

aan Constantin, Duitslands grootste onafhankelijke 

productiebedrijf. Zij zijn momenteel in onderhandeling 

met een internationaal streamingplatform.

•	Advertentie	in	tijdschriften

•	Online	displaycampagne

•	Crosspromotie

•	Digitale	(gepersonaliseerde)	

	 promotiematerialen

marketing
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Deel 1  17 augustus 2021  

€ 15,-  isbn 978 94 005 1401 0

Deel 3  7 juni 2022  

€ 21,99  isbn 978 94 005 1403 4

het eerste en derde deel van de serie

‘Uitzonderlijk spannend en verslavend. 
Grijpt de lezer vanaf de eerste bladzijde bij de keel.’  

sebasTIan fITZek oVer sleUtel 17

‘Psychologisch sterke, razendsnelle thriller.’ 
sÜdWest rUndsCHaU oVer kaMer 19
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15 FeBrUari 2022

Marc Raabe

Kamer 19

Op het openingsevenement van de Berlinale zorgt een snuffmovie 

voor een massale schok. Ruim 1800 sterren en beroemdheden 

zien hoe een gruwelijke moord op camera is vastgelegd. Het 

slachtoffer is de dochter van burgemeester Otto Keller. De dader 

dreigt dat het niet bij deze moord zal blijven.

Rechercheur Tom Babylon en psychologe Sita Johanns staan met 

hun onderzoek naar de moord onder hoge druk. Maar een groep 

beroemdheden rond Otto Keller werkt hen tegen. De burge-

meester heeft duidelijk iets te verbergen. 

Dan wordt de dochter van een andere Berlijnse beroemdheid 

ontvoerd. En plotseling realiseert Sita Johanns zich dat er een 

verband bestaat tussen haar en de slachtoffers: een vreselijke 

gebeurtenis in haar jeugd – en het getal negentien.
verschiJnt  15 februari 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 464 pagina’s 

nur  332, thriller

oorspronkeliJke titel  Zimmer 19

 priJs  € 21,99

isbn  978 94 005 1402 7

 cap e-book  € 11,99

isbn e-book  978 90 449 3307 9

 cap luisterboek  € 15,99

isbn luisterboek  978 90 461 7534 7

Het tweede boek in de bloedspannende 

Tom Babylon-reeks

dUitsland  Berlijn  ddr  seriemoordenaar  angstaanjagend

•	 Verslavende	pageturner	voor	de	liefhebbers	van	

	 Karin	Slaughter,	M.J.	Arlidge	en	Max	Seeck	

•	 Een	fi	 lmische	thriller	met	hedendaags	Berlijn	én	

	 de	ddr	als	decor	

•	 Barstensvol	spanning	en	actie	

Marc Raabe (Keulen, 1968) is een Duitse schrijver, 

redacteur, grafi sch ontwerper en manager van zijn in 

1990 opgerichte fi lmproductiebedrijf. Zijn serie over 

Tom Babylon is een enorm succes in Duitsland – alle drie 

de delen stonden wekenlang in de top 10 van de Duitse 

bestsellerlijsten. 

•	Uitgebreide	teasercampagne

•	Boekenleggers	en	posters

•	Boektrailer

•	Advertenties	in	diverse	tijdschriften

•	Online	aandacht	op	Facebook,	Google,	

	 Hebban	en	ThrillZone

•	Ketenpromotie

marketing
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BRIEF VAN DE AUTEUR

Lieve lezers,
Een groot deel van mijn werk bestaat uit onderzoek. Ik spit door 
archieven in bibliotheken en musea, wandel eindeloos door straten 
en buurten, om zo diep mogelijk in de materie te duiken. Tijdens 
mijn onderzoek naar een Hamburgse koopmansfamilie stuitte ik 
op belangrijke namen in de geschiedenis van Hamburg en kwam 
zo de naam Troplowitz tegen. 
Niet alleen heeft Oscar Troplowitz een wereldwijd imperium 
opgezet, hij was ook vastberaden om de omstandigheden van zijn 
werknemers te verbeteren. Daarnaast lieten hij en zijn vrouw de 
stad een indrukwekkende kunstcollectie na.

Beiersdorf is een wereldberoemd bedrijf, bekend van merken als Nivea, Labello en Hansaplast. 
Het echtpaar achter dit bedrijf is echter nauwelijks bekend, ook niet in Hamburg. Oscar Troplowitz was 
een geniale marketeer (waarmee hij zijn tijd ver vooruit was) en niet bepaald ijdel. De naam Beiersdorf 
stond voor kwaliteit en was internationaal sterk, hij lag makkelijker in de mond dan zijn eigen naam. 
Daarnaast was in 1890, toen het echtpaar Troplowitz het bedrijf overnam, het antisemitisme in opkomst 
en Oscar wilde liever zo min mogelijk aandacht voor hun joodse afkomst.

Terwijl ik dit las werd ik nieuwsgierig. Hoeveel invloed heeft deze man, dit echtpaar, gehad in Hamburg? 
Ik vond het fascinerend dat het stel niet leek te willen voldoen aan de destijds geldende normen. Marketing 
werd beschouwd als onnodig, als extravagant, en kunst was zonde van de tijd. Voor de socialisten, die de 
rechten van de arbeiders bevochten, was geen plaats in het parlement. Gertrude en Oscar stonden hier 
lijnrecht tegenover. Oscar liet op grote schaal reclameposters maken, en vertegenwoordigde de Duitse 
sociaaldemocratische partij in het stadsbestuur van Hamburg. Het echtpaar verzamelde kunstwerken van 
bijvoorbeeld Picasso, steunde de Kunsthalle fi nancieel en doneerde een bronzen beeld aan het Stadtpark.

Vanaf het eerste moment dat ik de naam Troplowitz tegenkwam, wist ik: dit verhaal moet ik schrijven. 
Over Oscar, maar gezien door de ogen van drie verschillende vrouwen: zijn vrouw, een van zijn werkneemsters 
en een bevriende kunstenares. Ieder vertegenwoordigen zij een van de pilaren die Oscar maakten tot wie hij was: 
ondernemer, sociaal strijder en hoeder van de kunsten.

Lena Johannson

gertrUd troplowitz

oscar troplowitz

26

h e t  e e r s t e  b o e k  i n  d e 
m e e s l e p e n d e  n i v e a - t r i l o g i e
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E E N  V R O U W  Z E T  A L L E S  O P  H E T  S P E L 

O M  D E  N A A M  VA N  H A A R  M A N  T E  R E D D E N . . .

M A A R  I S  H E T  G E N O E G ?

h e t  e e r s t e  b o e k  i n  d e 
m e e s l e p e n d e  n i v e a - t r i l o g i e

der spiegel-
bestseller
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‘Spannend en mooi geschreven, ik kan nu al niet wachten 
op de volgende delen van deze serie.’  

vonmainbergsbüchertipps

‘Dit was genieten, zo interessant en ontroerend, 
ik kijk uit naar het volgende boek zodat ik weer kan 

meeleven met Gertrude, Irma en Toni!’  
mariesophieliest

€ 20,99  isbn 978 94 005 1436 2

Verschijnt juni 2022

€ 20,99  isbn 978 94 005 1437 9

Verschijnt oktober 2022

de volgende delen van de trilogie 
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22 FeBrUari 2022

Lena Johannson

De vrouwen van Beiersdorf
Gertrudes besluit

Hamburg, 1889: als Gertrude Oscar Troplowitz ziet, jaren na 

zijn stage bij haar vaders bedrijf en inmiddels een succesvol 

ondernemer vol ideeën, is het snel duidelijk dat de twee voor 

elkaar bestemd zijn. Ze willen niets liever dan samen iets op-

bouwen. Oscar neemt het laboratorium over van een zekere Paul 

Beiersdorf en begint met het ontwikkelen van nieuwe producten, 

waaronder de inmiddels klassieke Nivea-crème. Het wordt een 

succesvolle onderneming met een eigen fabriek, waarin hij oog 

heeft voor alle werknemers en hun rechten. 

Maar hoe succesvol hij ook is, de hogere kringen in Hamburg 

mijden Oscar vanwege zijn moderne opvattingen – maar ook 

omdat hij joods is. Om Oscar te helpen begint Gertrude salon-

avonden te organiseren en invloedrijke gasten uit te nodigen. Zal 

het haar lukken om alle tegenstanders van gedachten te doen 

veranderen en Oscars bedrijf te redden? 

verschiJnt  22 februari 2022

uitvoering  paperback met fl appen, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 448 pagina’s 

nur  302, vertaalde roman

oorspronkeliJke titel  Die Frauen vom Jungfernstieg –

Gerdas Entscheidung

 priJs  € 15,-

isbn  978 94 005 1420 1

 cap e-book  € 9,49

isbn e-book  978 90 449 3323 9

 cap luisterboek  € 13,99

isbn luisterboek  978 90 461 7561 3

Gebaseerd op ware gebeurtenissen

•	 Meeslepende	historische	fi	 ctie	van	Duitse	bestsellerauteur	

•	 Nivea	geeft	meteen	een	gevoel	van	herkenning	en	nostalgie	

•	 Deel	1	scherp	geprijsd,	deel	2	en	3	volgen	vlot

•	 Heerlijk	voor	bingelezers

historisCh  sterKe vroUWen  WaargeBeUrd  nivea  romantieK  BeiersdorF

•	Advertenties	in	Vriendin	en	Zin

•	Online	teasercampagne	voor	verschijnen

•	Socialmediacampagne	

•	Bannercampagne

•	Teaserboekjes	

•	Lezersacties

•	Auteur	beschikbaar	voor	interviews

marketing

Lena Johannson (1967) was boekverkoper voor ze be-

gon te schrijven. De geschiedenis van Hamburg en diens 

pakhuisdistrict fascineerde haar al sinds ze een klein 

meisje was. Ze schreef diverse historische romans. Met 

haar boeken over de oprichters van Beiersdorf schoot 

ze de bestsellerlijsten in.
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4 janUari 2022

Jørn Lier Horst & Thomas Enger 

Nulpunt

Oslo, 2018. De bekende atlete Sonja Nordstrøm komt niet 

opdagen bij de boekpresentatie van haar omstreden autobio-

grafi e. Als celebrityblogger Emma Ramm later die dag naar 

Nordstrøms huis gaat, ziet ze dat de deur openstaat en treft ze 

binnen tekenen van een worsteling aan. Op de televisie zit een 

papiertje geplakt met daarop het cijfer 1.

Rechercheur Alexander Blix krijgt de leiding over de zaak-

Nordstrøm. Er zijn verschillende aanwijzingen, maar de timing 

waarmee die verschijnen lijkt zorgvuldig gepland. Is het allemaal 

onderdeel van een groter geheel dat ze nog niet kunnen overzien?

Uiteindelijk worden Blix en Emma gedwongen om samen te 

werken. Ze zijn beiden vastbesloten de moordenaar te vinden. 

Die hunkert naar aandacht – en hij heeft de smaak nog maar net 

te pakken…

Noorse bestseller nu in voordeeleditie

noorWegen  seriemoordenaar  oslo  trilogie  CoUntdoWn-Killer

•	 15.000	exemplaren	verkocht	

•	 Het	derde	deel	in	de	Blix	&	Ramm-serie	verschijnt	

	 voorjaar	2022

Jørn Lier Horst (1970) is bekend van zijn thrillers over 

inspecteur Wisting. Zijn werk is een unieke mix van 

spanning en realisme, hij is een uitstekend observator 

van menselijke interactie. 

Het handelsmerk van Thomas Enger (1973) is zijn rauwe 

stijl in combinatie met een voorliefde voor maatschap-

pelijke thematiek. Hun Blix & Ramm-thrillers zijn best-

sellers in Nederland en Vlaanderen.©
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verschiJnt  4 januari 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  416 pagina’s 

nur  305, literaire thriller

oorspronkeliJke titel  Nullpunkt

 priJs  € 15,-

isbn  978 94 005 1446 1

 cap e-book  € 9,49

isbn e-book  978 90 449 7892 6

 cap luisterboek  € 13,99

isbn luisterboek  978 90 461 7360 2

‘Als de ontknoping dichterbij 
komt, komt de vaart er echt in. 
Dat leidt tot een zinderend slot, 

waarbij zowel de lezer als de 
personages hun adem inhouden.’

hebban
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8 FeBrUari 2022

Suzanne Vermeer

Midwinter

Een groep vrienden maakt zich op voor de skitocht van hun 

leven. Maar ze zijn totaal niet voorbereid op wat hun te wachten 

staat…

Alice de Vreede was 21 jaar oud toen ze voor het laatst op winter-

sport ging. Wat destijds echter begon als een heerlijke vakantie, 

liep uit op een drama. Een ongeluk met verstrekkende gevolgen. 

En het was allemaal haar schuld.

Acht jaar later besluit ze op aanraden van haar nieuwe psycholoog 

mee te gaan met een vriendengroep die de beroemde Grand Tour 

de Trois Vallées wil skiën. In eerste instantie lijkt de trip een 

succes te worden, maar wanneer het weer slechter wordt, lopen 

de onderlinge spanningen op en wordt de groep geconfronteerd 

met zijn ergste nachtmerrie. Om het er levend vanaf te brengen, 

moet Alice de demonen uit haar verleden zien te bedwingen…
verschiJnt  8 februari 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 320 pagina’s 

nur  332, thriller

 priJs  € 10,99

isbn  978 94 005 1443 0

 cap e-book  € 7,49

isbn e-book  978 90 449 7927 5

 cap luisterboek  € 10,99

isbn luisterboek  978 90 461 7369 5

Winterse (ont)spanning van de koningin van 

de vakantiethriller

FranKrijK  WintersPort  sKiËn  vriendengroeP

•	 Meer	dan	50.000	exemplaren	verkocht	

‘Een heerlijk spannend winterboek van Suzanne 
Vermeer, de bestverkochte thrillerschrijver 

van Nederland.’ – elegance

‘IJskoud de beste.’ 
Flair

‘Fijne thriller van 
Suzanne Vermeer.’ 

viva



32

Zie	de	
aparte	folder	

voor	meer	
informatie
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