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‘Deze slimme thriller houdt je op het  
puntje van je stoel door de onverwachte 

plotwendingen.’ Karin Slaughter 

 de onzichtbare aanwezigheid in een donkere   hoek. Nee, echte monsters staan recht voor je.

‘Naar deze thriller kijken wij uit.’
publishers weekly

Echte monsters verschuilen zich niet in het bos,   ze zijn niet de schaduw achter een boom of 



 de onzichtbare aanwezigheid in een donkere   hoek. Nee, echte monsters staan recht voor je.
Echte monsters verschuilen zich niet in het bos,   ze zijn niet de schaduw achter een boom of 



Stacy Willingham werkte als 
copywriter en brandmanager bij een 
marketingbureau voordat ze zich 
fulltime aan haar schrijverschap 
besloot te wijden. Ze woont in 
Charleston, South Carolina, samen 
met haar man en hond. Een duistere 
schittering is haar debuut, waarvan de 
rechten al voor verschijnen wereldwijd 
werden verkocht. Emma Stone (Fruit 
Tree) produceert de televisieserie bij 
Een duistere schittering, die bij HBO 
Max zal worden uitgezonden.

‘Vertrouw niemand in dit waanzinnig goede debuut. 
Een verslavende thriller.’ Peter Swanson

‘Ik ben al lang niet meer zo geraakt door een thriller. 
Ik kon dit boek niet wegleggen, het is geweldig.’ Chelsea Cain

marketing & publiciteit

> pos-materiaal
> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Booktrailer
> Leesexemplaren
> Retailcampagne
> Vooruitboekjes
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Mei 2022 • paperback, 416 pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 20,99 • isbn 978 94 031 6311 6

nur 305 • oorspronkelijke titel A Flicker in the Dark • vertaling Daniëlle Stensen  

oMslagontwerp Villa Grafica • auteursfoto Mary Hannah Harte •  

In de zomer waarin Chloe Davis haar twaalfde verjaardag viert, verdwijnen zes 
tienermeisjes uit het kleine stadje waar ze woont. Ouders worden bang, alle 
meisjes moeten binnenblijven, de dagen zijn lang en vol angst. Aan het eind van 
de zomer wordt Chloes vader gearresteerd en veroordeeld als seriemoordenaar, 
en sindsdien heeft hij de gevangenis niet meer verlaten.
Twintig jaar later werkt Chloe als psycholoog in Baton Rouge, maar soms voelt 
ze zich net zo verward als haar patiënten zelf. En wanneer er een vijftienjarig 
meisje verdwijnt, beleeft ze die angstaanjagende zomer weer opnieuw. 

Een overweldigend debuut in de stijl 
van Karin Slaughter: goed opgebouwd, 
rauw en vol onverwachte wendingen.



zie ook pagina 32

van de boeken van lisa gardner 
zijn in nederland al meer dan 
125.000 exemplaren verkocht



‘Tot aan de briljante ontknoping 
toe houdt Lisa Gardner haar lezer 

in martelende onzekerheid.’  
vn detective & thrillergids



Lisa Gardner is een van de meest geprezen en 
succesvolle misdaad auteurs ter wereld. Ze wordt in 
dertig landen vertaald en verkocht meer dan 22 
miljoen boeken. In 2012 stond ze met maar liefst drie 
titels tegelijk in The New York Times-bestsellerlijst. 
Lisa woont in New Hampshire met haar gezin.

‘Ik kon niet meer stoppen  
met lezen.’ Tess Gerritsen

‘Een serie moorden, een 
geweldig fbi-team en een 
ongewoon meisje op zoek 
naar wraak. Deze onvoor-
spelbare thriller heeft het 
allemaal.’ Karin Slaughter

‘Een van de beste  
Amerikaanse thriller-

schrijvers.’ knack focus

marketing & publiciteit

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

Hilary Swank 
produceert de verfilming 
van Voordat ze verdween, 

en speelt zelf Frankie.
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februari 2022 • paperback, 416 pag. • 13,6 x 21,5 • € 20,99 • isbn 978 94 031 6321 5

nur 305 • oorspronkelijke titel Before She Disappeared • vertaling Els Franci

oMslagontwerp bij Barbara • auteursfoto Deborah Feingold • 

Frankie Elkin is een doodgewone vrouw, met een klein alcoholprobleem, en met meer spijt 
dan bezittingen. Maar ze doet wat niemand anders doet: zoeken naar vermiste personen die 
door de rest van de wereld zijn vergeten. Wanneer de politie de hoop opgeeft en de media 
geen interesse meer hebben, is het voor Frankie tijd om haar zoektocht te beginnen.

Een nieuwe zaak leidt haar naar een achterbuurt in Boston, waar Angelique Badeau, een  
Haïtiaanse tiener, maanden geleden verdween van school. Ze stuit op tegenwerking door de 
politie en het lijkt erop dat ze vragen stelt die niet beantwoord mogen worden. Maar Frankie 
laat zich niet stoppen, zelfs als dat betekent dat zij zelf binnenkort ook ineens kan verdwijnen.

Een voortrazende thriller over een vrouw 
die werkelijk alles zal doen om vermiste 

mensen te vinden die door de rest van de 
wereld zijn vergeten.



marketing & publiciteit

> Auteursinterviews
> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Booktrailer
> Retailcampagne

Faust is het opzienbarende en los te lezen vervolg 
op de succesvolle thriller Geiger, waarin de Zweedse 

politieagente Sara Nowak ontdekt dat de dreiging van 
de Koude Oorlog nog steeds springlevend is.

‘Dit geslaagde debuut laat de 
lange adem van de Koude Oorlog 
zien. Een spannende thriller met  

onverwachte plotwendingen.’
trouw

‘Geiger is een kundige,
meeslepende post-

Koude Oorlog-thriller.’ 
het parool

‘Een lang kat-en-muisspel. 
Je hangt aan de lippen van  

Gustaf Skördeman.’  
noordhollands dagblad

‘Het schrijversdebuut van 
Gustaf Skördeman, Zweeds 
scenarist en filmregisseur, 

mag er zeker zijn.’ 
nederlands dagblad

zie ook pagina 33
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april 2022 • paperback, 416 pag. • 15 x 23 cM • € 20,99 • isbn 978 94 031 0901 5

nur 305 • oorspronkelijke titel Faust • vertaling Marit Kramer

oMslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Benjamin Thuresson •  

‘Wat weet Sara Nowak?’ Het is de laatste vraag die priester Jürgen Stiller te horen krijgt. Zijn ant-
woord blijft uit en even daarna wordt hij geëxecuteerd door een terrorist met de codenaam Faust. 
Het zal het begin zijn van een verbeten jacht om Sara Nowak op te sporen en te vermoorden. 

Sara zelf is zich echter niet bewust van het gevaar, ze is druk verwikkeld in persoonlijke sores. 
Tot de dag dat ze beschoten wordt in haar eigen huis. De aanslag mislukt, en ze gaat op onder-
zoek uit en komt zo op het spoor van een netwerk van radicale terroristen in het voormalige 
West-Duitsland. Uit die tijd stamt ook Operatie Wahasha, een meedogenloos plan dat de  
toekomst van Europa voor altijd kan veranderen. In een race tegen de klok moet Sara de ware 
identiteit van Faust achterhalen.

De spectaculaire opvolger van Geiger.
Een onvoorspelbare spionagethriller 

van de bovenste plank.



Over eerdere titels: 

‘Geraffineerd, verrassend, spannend.  
De lezer is gewaarschuwd. Niets is wat het 

lijkt in deze nieuwe Hartman.’ trouw

‘Thrillerschrijver pur sang Corine Hartman
 verwerkt actuele thema’s in bloedstollende 

verhalen.’ nouveau

‘Hartman behoort tot de royalty onder 
de Nederlandse thrillerschrijvers.’ 

de telegraaf

marketing & publiciteit

> Auteursinterviews
> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Booktrailer
> Leesexemplaren
> Cargo-Leesclub
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Een meeslepend moordmysterie dat  
zich afspeelt in de Achterhoek.



Corine Hartman (1964) is bestsellerauteur van onder  
meer de Jessica Haider-serie en De IJsselmoorden-trilogie.  
Haar boeken werden meermaals genomineerd voor  
de Gouden Strop en ze won tweemaal de Hebban Award.  
Meest recent is haar Faye van Laar-trilogie, waarover de  
VN Detective & Thrillergids schreef: ‘Met de slimme, gevoelige 
en zeer competente borderliner Faye heeft Corine Hartman een 
aangenaam complex personage gecreëerd waarmee ze ook  
het taboe rondom psychiatrische aandoeningen doorbreekt.’ 
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Kunstschilder Eva Romeijn, geboren en getogen in het idyllische dorpje Vorden in de 
Achterhoek, krijgt een mooie opdracht van haar buurman, baron Frederick van Zonne-
woud. Als hij vervolgens van de aardbodem lijkt te zijn verdwenen, raakt ze ervan over-
tuigd dat er iets gruwelijks is gebeurd, al deelt geen van haar vrienden die angst. De roddels 
in het dorp over de rijke baron tonen minder fraaie kanten van zijn karakter, maar bij wie 
is de haat groot genoeg om hem dood te wensen? Spelen er eeuwenoude vetes tussen families 
of waait de wind uit een heel andere hoek? 
Eva gaat dapper en vastbesloten op zoek naar de waarheid, maar of dat wel zo verstandig is? 

 De nieuwe Miss Marple heet Eva Romeijn:  
slim, nieuwsgierig en eigenzinnig.  

februari 2022 • paperback, 300 pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 20,99 • isbn 978 94 031 5651 4

nur 305 • oMslagontwerp bij Barbara • auteursfoto Stan Bouman •  



Helene Flood (1982) is psycho-
loog en wetenschapper en volgde 
korte tijd een acteursopleiding. 
Ze woont in Oslo met haar man 
en twee zoons. In 2020 debuteerde 
ze met De therapeut, waarmee ze 
direct de Noorse bestsellerlijsten 
veroverde. De man van nummer 12 
is haar tweede thriller.

marketing & publiciteit

> Auteursinterviews
> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Booktrailer
> Cargo-Leesclub

Over De therapeut:

‘Mooi en angstaanjagend debuut.’ knack focus

‘Een originele mix van misdaadverhaal en een 
psychologische roman.’ hebban
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Mei 2022 • paperback, 416 pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 21,99 • isbn 978 94 031 7201 9

nur 305 • oorspronkelijke titel Elskeren • vertaling Corry van Bree  

oMslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Julie Pike •  

Een prachtig appartementencomplex in een buitenwijk van Oslo wordt het middelpunt 
van een moordonderzoek als het lichaam van een bewoner van een van de vier appar-
tementen wordt gevonden. Al snel wordt duidelijk dat de dader toegang heeft gehad tot 
het pand, waarmee de vier gezinnen in het pand speelbal worden van verdachtmakin-
gen. Is een van hen de moordenaar? 
Terwijl elders in de wijk de bewoners zich druk maken om huiskatten die verdwijnen, 
blijkt dat de vier gezinnen in het complex allemaal een motief hadden, en een van de 
bewoners vraagt zich af hoelang ze met haar geheim kan leven. 
Helene Flood verwijdert met haar pijnlijke precisie het laagje vernis van de mense-
lijke beschaving, en schetst een indringend beeld van hoe het slechte iedereen kan 
overkomen. 

‘De therapeut was al een heel goede thriller, 
maar de nieuwste Helene Flood is perfect. 

Angstaanjagend goed geschreven.’ dagbladet



‘Vrolijke vakantiekost is deze 
thriller niet. Maar de sfeer van 

spanning en rivaliteit in een stug 
Noors dorp blijft je bij.’ trouw

‘Een geweldige thriller die je 
niet meer wilt wegleggen.’ 

 humo

Jo Nesbø (1960) is de succesvolste 
thrillerauteur van Noorwegen en won  
al vele prijzen voor zijn boeken. Zijn werk 
wordt in meer dan vijftig landen uit-
gegeven. Wereldwijd verkocht hij meer 
dan 33 miljoen exemplaren.

marketing & publiciteit

> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Podcast
> Booktrailer
> Retailcampagne

Het afgelopen jaar was Jo Nesbø niet te missen in 
de boekhandel en bestsellerlijst. Nu verrast hij al zijn 

fans met zijn nieuwe verhalenbundel.
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Mei 2022 • paperback Met flappen, 380 pag. • 15 x 23 cM • € 20,99 • isbn 978 94 031 3841 1 

nur 305 • oorspronkelijke titel Rotteøya og andre fortellinger • vertaling Annelies de Vroom

oMslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Stian Broch •  

In Rateiland richt Jo Nesbø zijn blik op een wereld die in de greep is van een pandemie waar 
geen vaccin tegen bestand is. Aan de westkust van de Verenigde Staten probeert een groep 
wetenschappers een veilige haven in zee te creëren terwijl op straat een dodelijke strijd heerst 
om simpelweg te kunnen overleven. De zoon van de rijkste techgoeroe ter wereld heeft zich 
aangesloten bij een van de vele gangs die dood en verderf zaaien, en op een avond overvallen 
en vermoorden zij een jonge vrouw. Haar vader zint op wraak, en hij heeft meer middelen tot 
zijn beschikking dan de gang ooit had kunnen vermoeden.
De vijf ijzersterke verhalen in Rateiland laten een meedogenloos en griezelig beeld zien van 
een wereld die verdacht veel lijkt op de onze. Jo Nesbø weet met zijn kenmerkende vakman-
schap de spanning zo ver op te voeren dat de lezer zal moeten concluderen dat de wereld in 
deze verhalen best weleens realiteit zou kunnen worden. 

De grootmeester van de Scandinavische 
spanning schetst een ijzingwekkend beeld 

van een nieuwe wereld.



John Kuipers (Den Haag, 1955) werkte 
bijna vier decennia lang als journalist bij het 
Algemeen Nederlands Persbureau. Hij 
publiceerde eerder enkele boeken, waaronder 
de biografie De geest van het spel over de 
schaker Jan Timman, en schreef bijdragen 
voor het literaire schaakblad Matten. Musserts 
schaduw is zijn eerste thriller met de onbe-
rekenbare politieman Charlie Swieninck in de 
hoofdrol.

marketing & publiciteit

> Auteursinterviews
> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Booktrailer
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april 2022 • paperback, 400 pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 20,99 • isbn 978 94 031 6971 2 

nur 305 • oMslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Frank Ruiter •  

Hij is boomlang, onconventioneel en ongeduldig. Maar hij is ook bang voor honden, een zwakke 
schutter en voorzien van een goed gevoel voor humor. Hoofdinspecteur Charlie Swieninck is 
chef van het Bureau Bijzondere Delicten en moet zich verhouden tot de Duitse bezetter, die 
langzaam maar zeker zijn gezag doet gelden binnen de Haagse politie. 

Op 29 juni 1940, Anjerdag, wordt Charlie opgeroepen na een moord op station Hollands Spoor. 
Het slachtoffer is Marnix Maas, een belangrijk juridisch raadsman van de nsb. Onvermijdelijk 
leidt het onderzoek naar zwaargewichten binnen de partij, onder wie Rost van Tonningen,  
Feldmeijer, en natuurlijk de leider van de nationaalsocialisten Anton Mussert. Intussen voert de 
nsb de druk op om de dader in een andere richting te zoeken.

John Kuipers tekent een intrigerend portret  
van de Haagse politie in het eerste bezettingsjaar 

en creëerde een hoofdpersonage dat zich kan 
meten met Bernie Gunther van Philip Kerr.



‘Alex Cross is de beste.’ 
Harlan Coben



april 2022 • paperback, 368 pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 20,99 • isbn 978 94 031 7960 5

nur 305 • oorspronkelijke titel Fear No Evil • vertaling Waldemar Noe  

oMslagontwerp Studio Jan de Boer • auteursfoto Deborah Feingold • 

De vrienden Alex Cross en John Sampson staan op het punt om samen de ruige wildernis 
van Montana in te trekken als ze worden opgeroepen bij een moordzaak in Washington. 
Samen met Ned Mahoney storten ze zich op het onderzoek, zich niet bewust van het veel 
grotere kwaad dat dreigt. 

M, de mysterieuze moordenaar die Cross al jaren achtervolgt, is weer opgedoken en lijkt 
ongrijpbaarder dan ooit. Het spoor leidt ze dieper de wildernis in, waar Cross en Sampson 
als opgejaagd wild hun krachten moeten bundelen, en hun overlevingsdrang moeten in-
zetten. 

25

Alex Cross gaat de confrontatie aan met de 
man die hem en zijn familie al jaren volgt.



 marketing & publiciteit

> Social media-campagne
> Onlinecampagne
> Booktrailer

‘De broeierige, klamme hitte van de Indiase 
stad Jaipur is bijna voelbaar.’ margriet

‘Verslavend van de eerste tot de laatste pagina.’ 
Reese Witherspoon

‘De hennakunstenares is een fantastische roman. 
Een genot voor hart en ziel.’ Anita Amirrezvani, 

auteur van Dochter van Isfahan

‘Mooie dorpsroman waarin 
Lakshmi van verstoten henna-

kunstenares een succesvol 
kruidendokter wordt.’ 

nrc handelsblad

Van De hennakunstenares 
zijn meer dan 10.000 
exemplaren verkocht



Het betoverende vervolg 
op de succesvolle roman  

De hennakunstenares

GEHEI M ENGEHEI M EN

JA IJA IPPUURR

A LK A  JOSHIA LK A  JOSHI
De

van



Alka Joshi is geboren in India en 
groeide vanaf haar negende jaar op in 
de Verenigde Staten. Ze heeft haar 
eigen marketingagentschap en woont 
en werkt in Californië. De henna- 
kunste nares en De geheimen van  
Jaipur zijn wereldwijde bestsellers.  
De verfilming van de televisieserie van 
De henna-kunstenares, met Freida Pinto 
in de hoofdrol, is in de maak.

‘Alka Joshi is een meester -
verteller. De geheimen van 

Jaipur kan je niet wegleggen. 
Het is een verhaal over liefde, 

familie, rijkdom en macht.  
Het heeft me diep geraakt  

en ik zal het niet snel vergeten.’ 
Christy Lefteri, auteur van  
De bijenhouder van Aleppo



29

Het is 1969 en Lakshmi en haar man Jay Kumar wonen en werken inmiddels in de heuvels van 
Shimla. Lakshmi’s protegé Malik heeft zijn school afgerond en gaat stage lopen in het paleis 
van Jaipur. Hij mag werken aan het opzetten van een moderne bioscoop.

Malik ontdekt al snel dat er weinig is veranderd in de beroemde Roze Stad. De rijke klasse 
heeft nog steeds alle macht in handen, en vanuit het paleis in Jaipur strekt een web van leu-
gens en geheimen zich over de stad uit. Een ernstig ongeval verwoest de bioscoop tijdens  
de feestelijke opening, en Malik krijgt de schuld in zijn schoenen geschoven. Hij heeft het 
vermoeden dat er kwade opzet in het spel is. Als voormalig straatkind kan hij achter informatie 
komen die normaal verborgen blijft en hij gaat op onderzoek uit om zijn naam te zuiveren.

Hennakunstenares Lakshmi keert terug  
in de fascinerende en bijzondere tweede 

roman van bestsellerauteur Alka Joshi.

Maart 2022 • paperback, 352 pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 20,99 • isbn 978 94 031 6501 1 

nur 302 • oorspronkelijke titel The Secret Keeper of Jaipur • vertaling Caecile de Hoog  

& Noor Koch • oMslagontwerp bij Barbara • auteursfoto Garry Bailey •  



Jane Healey woont en werkt in Edinburgh. 
Ze debuteerde met de spannende roman 
De dieren van Lockwood Manor en won 
daarmee de HWA Debut Crown Award.  
De Opheliameisjes is haar tweede boek. 

‘De dieren van Lockwood Manor is een 
verrukkelijk duister boek, om je helemaal 

in te verliezen.’ jan magazine

‘Genoeg materiaal om op een 
herfstige dag eens ouderwets in te 

verdwijnen.’ trouw

‘Die zomer van 1973 werden 
we de Opheliameisjes 

genoemd omdat we ons 
verkleedden als Shakespeares 
ongelukkige heldin, of althans 

naar het beeld dat wij als 
tiener van haar hadden, in 

zijden gewaden die we op een 
vlooienmarkt hadden gekocht 

en lange, zelfgemaakte 
bloemetjesjurken waarin we 
ons in het ijskoude water van 

de rivier in het bos lieten 
zakken om vanaf de bemoste 

oever om de beurt mooie, 
tragische foto’s van elkaar 

te maken.’



februari 2022 • paperback, 464 pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 22,99 • isbn 978 94 031 0821 6

nur 302 • oorspronkelijke titel The Ophelia Girls • vertaling Caecile de Hoog  

oMslagontwerp Villa Grafica • auteursfoto Alicia Clarke • 

In de zomer van 1973 verblijft Ruth samen met haar vier beste vriendinnen een paar 
maanden in het landhuis van haar familie. De tieners zijn bezeten van de tragische vrouwen 
in de beroemde prerafaëlitische schilderijen. De zomer is lang en warm, en hun fantasieën 
worden langzaam maar zeker minder onschuldig. Aan het einde van de vakantie zal alles 
anders worden.

Vierentwintig jaar later is Ruth getrouwd en heeft ze drie kinderen. Als haar vader overlijdt 
besluit het gezin om weer in het landhuis te gaan wonen. Ruth’ zeventienjarige dochter 
Maeve verheugt zich op de komende zomervakantie. Als Stuart, een vriend van haar ou-
ders, op bezoek komt raakt Maeve betoverd door deze knappe fotograaf. Haar kalverliefde 
heeft grote gevolgen, en het zal niet lang duren of de geheimen uit het verleden van haar 
moeder worden onthuld.

De Opheliameisjes is een weergaloos portret van verboden verlangens, een onstuimige liefde 
en de wilskracht van een jonge vrouw.

31

Een sfeervolle en broeierige roman over de 
geheimen en verlangens van een tienermeisje.



€ 12,99

€ 12,99

Mei 2022 • paperback, 448 pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 12,99 • isbn 978 94 031 8760 0 • nur 305

oorspronkelijke titel Never Tell • vertaling Els Franci • oMslagontwerp bij Barbara • 

Mei 2022 • paperback, 432 pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 12,99 • isbn 978 94 031 0841 4 • nur 305

oorspronkelijke titel When You See Me • vertaling Els Franci • oMslagontwerp bij Barbara • 

‘Tot aan de briljante ontknoping aan toe houdt 
Lisa Gardner haar lezer in martelende onzekerheid.’

vn detective & thrillergids

32



€ 10,-

Maart 2022 • paperback, 432 pag. • 13,6 x 21,5 cM • € 10,- • isbn 978 94 031 7401 3 • nur 305

oorspronkelijke titel Geiger • vertaling Lammie Post-Oostenbrink • oMslagontwerp Buro Blikgoed • 

Gustaf Skördeman, de nieuwe ster aan het 
Scandinavisch thrillerfirmament.

Maak nu voordelig kennis met de fascinerende 
spionagethriller Geiger.

‘Dit geslaagde debuut laat de lange adem van de 
Koude Oorlog zien. Een spannende thriller met onverwachte 

plotwendingen.’ trouw

33
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paperback, 352 pag. • 15 x 23 cm • € 15,- • isbn 978 94 031 6670 4 • nur 305 • oorspronkelijke titel Munich

vertaling Rogier van Kappel • foto © Netflix 2022. Used with permission • 

€ 15,-

Vanaf 
21 januari 2022 te 
zien op NETFLIX

MUNICH
THE EDGE OF WAR

Met Jeremy Irons als 
Neville Chamberlain

verschijningsoverzicht



verschijningsoverzicht
januari

Tove Alsterdal, Stormval
Ann-Helén Laestadius, Slechts een diefstal

Yrsa Sigurdardóttir, Stilte

februari
Lisa Gardner, Voordat ze verdween

Corine Hartman, De dode die niet werd gemist
Jane Healey, De Opheliameisjes

maart
Alka Joshi, De geheimen van Jaipur
Tomas Ross, De man zonder gezicht

Gustaf Skördeman, Geiger mp

april
John Kuipers, Musserts schaduw

James Patterson, Klopjacht
Gustaf Skördeman, Faust

mei
Helene Flood, De man van nummer 12

Lisa Gardner, Niet verder vertellen & Als je me ziet mp
Jo Nesbø, Rateiland

Stacy Willingham, Een duistere schittering
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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

uitgeverijcargo.nl 
 @UitgeverijCargo |  @UitgCargo |  @uitgeverijcargo

In Zweden verkozen tot Boek van het jaar!

Verschijnt 22 januari


