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Op 12 oktober 2021 verschijnt dé thriller van het najaar, 
geschreven door de New York Times-bestsellerauteurs 

Hillary Rodham Clinton en Louise Penny.

EEN BAANBREKENDE THRILLER BOMVOL 
INSIDE-INFORMATION

De nieuwe minister van Buitenlandse 
Zaken, Ellen Adams, wordt geconfron-
teerd met terroristische dreigingen en een 
verzwakte natie, na vier jaar leiderschap 
van een president die de positie van 
Amerika op het politieke wereldtoneel 
ernstige schade toebracht. 
De aanslagen zorgen voor wereldwijde 
chaos en verwarring, en de minister en 
haar team moeten erachter komen wie er 

achter de dodelijke samenzwering zit, die 
zorgvuldig lijkt ontworpen om te profi te-
ren van een Amerikaanse regering die er 
internationaal zwakker voor staat dan ooit.

Staat van terreur is een razendspannende 
politieke thriller vol actie en internationale 
intrige en doorspekt met het soort informa-
tie waarover alleen een insider als Hillary 
Clinton kan beschikken.

Verschijnt 12 oktober 2021 | Uitvoering paperback met fl appen, 14 x 21,5 cm | Omvang ca. 400 blz. | NUR 305, literaire thriller | 

Oorspronkelijke titel State of Terror | Prijs € 21,99 | ISBN 978 94 005 1426 3 | CAP e-book € 13,99 | ISBN e-book 978 90 449 3337 6 | 

CAP luisterboek € 15,99 | ISBN luisterboek 978 90 461 7569 9 
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Hillary Clinton is een van ’s werelds bekendste politici, met een 
enorme staat van dienst. Louise Penny heeft een indrukwekkende 

carrière als thrillerauteur. Hun op voorhand al spraakmakende 
thriller wordt op 12 oktober wereldwijd groot gelanceerd. 

De pijlers van onze campagne: 

Marketing & publiciteit
•  Teasercampagne online en in de winkel
•  Grote advertentiecampagne in de landelijke dagbladen
•  Outdoorcampagne (rondom boekhandels)
•  Uitgebreide banner- en socialmediacampagne 
• Teasercampagne
•  Grote publiciteitscampagne

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

3D-blow-ups, boekenleggers
•  Digitaal promotiemateriaal: trailer en socialmedia-uitingen
•  Kartonnen cutouts Hilary Clinton & Louise Penny in uw winkel? 

Informeer bij uw vertegenwoordiger
•  Ketenpromotie: tailormade aanpak

GROOTSE CAMPAGNE

USA • WASHINGTON • TERRORISME • TERREUR • AANSLAGEN • 

POLITIEK • INTERNATIONALE INTRIGE • ACTIE



HILLARY RODHAM CLINTON is de 
eerste vrouw in de Amerikaanse geschiedenis 

die presidentskandidaat werd van een grote 
politieke partij. Ze diende als 67e minister van 
Buitenlandse Zaken na bijna vier decennia als 

advocaat, fi rst lady en senator de belangen 
van gezinnen en kinderen behartigd te hebben. 

Ze is echtgenote, moeder, groot moeder en de 
auteur van zeven eerder verschenen boeken. 
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LOUISE PENNY is een internationaal 
bekroonde auteur. Haar boeken staan in de 
hoogste regionen van de bestsellerlijsten van 
The New York Times, USA TODAY en The Globe 
and Mail (Toronto) en zijn vertaald in 31 talen. 
In 2017 ontving ze de prestigieuze Order of 
Canada voor haar bijdragen aan de Canadese 
cultuur. Louise Penny woont in een dorp ten 
zuiden van Montreal.
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