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Hij is niet wie hij zegt dat hij is. 
Maar zij ook niet…  

Hét internationale 
thrillerdebuut van 2022
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15 MAART 2022

SCHULD  MACHT  MISBRUIK  WRAAK

Ellie is een bescheiden en zeer intelligente studente aan New York 

University. Steven is een knappe en gerespecteerde docent op een 

elitaire school in Manhattan. In zijn omgeving wordt met jaloezie 

naar de relatie met zijn jongere vriendin Ellie gekeken.

Wanneer het stel voor het eerst samen een weekend weg gaat, 

kunnen ze beiden niet wachten om elkaar beter te leren kennen. 

Maar als ze tijdens een sneeuwstorm vast komen te zitten in het 

afgelegen huis, slaat de sfeer om en wordt duidelijk dat zowel 

Ellie als Steven grote geheimen met zich meedraagt – en dat een 

van hen het weekend niet zal overleven…

VERSCHIJNT  15 maart 2022

UITVOERING  paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG  ca. 320 pagina’s 

NUR  305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  Nobody But Us

 PRIJS  € 20,99

ISBN  978 94 005 1348 8

 CAP E-BOOK  € 11,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 3247 8

 CAP LUISTERBOEK  € 15,99

ISBN LUISTERBOEK  978 90 461 7463 0

Je leert iemand pas echt kennen als je 

er samen tussenuit gaat...

Laure Van Rensburg is geboren in Frankrijk en woont 

samen met haar geadopteerde kat Phoebe Buffay in 

Essex, Engeland. Ze publiceerde eerder korte verhalen 

in diverse literaire tijdschriften. Haar debuutthriller 

Een lang weekend stond op de shortlist voor de First 

Novel Prize en verschijnt in vijftien landen.

• Advertenties

• Teaserboekjes en boekenleggers

• Socialmedia- en displaycampagne

• Crosspromotie in de zomerthriller 

 van Suzanne Vermeer

•Uitgebreide pr-campagne

GROTE MARKETING- EN PUBLICITEITSCAMPAGNE

Laure Van Rensburg

Een lang weekend

• Een slimme, urgente locked room-thriller die je niet weg 

 kunt leggen

• Hét internationale thrillerdebuut van 2022  – verschijnt 

 in vijftien landen

• Voor liefhebbers van De gastenlijst (Lucy Foley) en Het vorige 

 meisje (J.P. Delaney) en fans van Promising Young Woman

Digitaal promotiemateriaal

Advertenties

Teaserboekjes BoekenleggersTeaserboekjes
GRATIS LEESFRAGMENT
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M
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‘Een toxisch kat-en-muisspel 
tussen twee mensen die beiden 
overtuigd zijn van hun eigen 

waarheid. Zo beklemmend dat 
je keel bij elke pagina verder 

wordt dichtgeknepen.’
KIM MOELANDS
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1 MAART 2022

MYSTERIE  MISDAAD  MOORD  LONDEN

4

Wanneer een detective van de beademing wordt gehaald, onthult 

de autopsie een gewelddadige dood. Waarnemend hoofdinspec-

teur Thomas Lynley wordt op de zaak gezet en komt uit bij 

een speciale taskforce binnen de Nigeriaanse gemeenschap van 

Noord-Londen waar de vermoorde detective bij betrokken was. 

De jacht op de moordenaar opent deuren naar een voor hem on-

bekende wereld van culturele verenigingen en tradities. Samen 

met sergeants Barbara Havers en Winston Nkata ontdekt hij 

een web van leugens en geheime levens van mensen die elkaar 

gruwelijk verminken en dit koste wat het kost verborgen 

proberen te houden.

VERSCHIJNT  1 maart 2022

UITVOERING  paperback, 15 x 22,5 cm

OMVANG  ca. 640 pagina’s 

NUR  305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  Something to Hide

 PRIJS  € 24,99

ISBN  978 94 005 1377 8

 CAP E-BOOK  € 13,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 3277 5

Een nieuwe Lynley & Havers van de koningin 

van de misdaadliteratuur

Elizabeth George (1949) is de internationale best-

sellerauteur van eenentwintig thrillers in de Inspec-

teur Lynley-reeks. Eveneens van haar hand is de span-

nende YA-serie ‘Het Fluistereiland’. George begon op 

haar zevende al met schrijven. Na haar studie Engels en 

een master in psychologie werkte ze als docent Engels 

op een middelbare school. Haar eerste boek, Totdat de 

dood ons scheidt, verscheen in 1988.

• Advertenties in printmedia

• Socialmediacampagne

• Crosspromotie

• A1- en A2-posters 

• Displaycampagne

• Ketenpromotie

MARKETING

Elizabeth George

Iets te verbergen
• De 21e Lynley-thriller

• Meer dan 700.000 boeken verkocht in Nederland en 

 Vlaanderen
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€ 15,-  ISBN 978 94 005 0956 6 € 15,99  ISBN 978 94 005 1286 3

EERDER VERSCHENEN

De pers over De straf die ze verdient

‘Opnieuw een sterke psychologische thriller, waarin George haar
kennis van politieprocedures handig verweeft met haar inzicht in 
de moderne samenleving en de manier waarop leugens en bedrog 
een gemeenschap tot de rand van de afgrond kunnen brengen. (…) 
Wie van Engeland houdt, houdt van Elizabeth George.’ 
GAZET VAN ANTWERPEN

‘Vintage George: gecompliceerd, maar met een logische, 
alleszins bevredigende afronding.’
VRIJ NEDERLAND

‘Dat de schrijfster Amerikaanse is, maakt een verschil omdat 
ze de in haar ogen typisch Britse fenomenen – klasseverschillen, 
comazuipen, tienerzwangerschappen, achterhaalde tradities 
onder migranten – verbaasd, mild, maar toch haarscherp 
gebruikt als kader voor haar misdaadverhalen.’
KNACK FOCUS
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22 MAART 2022

NOORWEGEN  NOIR  PUZZEL  BLIX & RAMM

Inspecteur Sofi a Kovic ontdekt een verband tussen een aantal 

moordzaken in Oslo. Ze probeert haar baas, Alexander Blix, 

te bereiken voor ze iemand anders bij de politie op de hoogte 

brengt. Maar voordat Blix haar kan terugbellen, wordt Kovic 

doodgeschoten in haar huis. Het lijkt een keiharde afrekening. In 

het appartement onder dat van Kovic lukt het Blix’ dochter Iselin 

maar net om aan hetzelfde lot te ontsnappen.

Vier dagen later zitten Blix en misdaadjournalist Emma Ramm 

in een verhoorkamer tegenover de nationale recherche. Blix 

heeft een man doodgeschoten en Ramm zag het gebeuren. In het 

ziekenhuis vecht Iselin voor haar leven. Blix weet niet meer wie 

hij nog kan vertrouwen en wat erger is: hij weet niet of Iselin het 

zal redden. Hij is er bovendien niet zeker van de juiste man te 

hebben neergeschoten… VERSCHIJNT  22 maart 2022

UITVOERING  paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG  ca. 336 pagina’s 

NUR  305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  Slagside

 PRIJS  € 22,99

ISBN  978 94 005 1139 2

 CAP E-BOOK  € 13,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 3206 5

 CAP LUISTERBOEK  € 15,99

ISBN LUISTERBOEK  978 90 461 7430 2

Een inspecteur wordt in koelen bloede neergeschoten. 

Afrekening of waarschuwing? 

• Advertenties

• Boekenleggers

• A1- en A2-posters

• Digitale promotiematerialen

• Campagnes via de diverse Scandi-kanalen

• Crosspromotie

• Ketenpromotie

MARKETING

Horst & Enger

Slagzij
• Boekhandelsfavoriet

• Voor de liefhebbers van Cilla & Rolf Börjlind

• Meer dan 20.000 boeken verkocht 

Voormalig rechercheur moordzaken Jørn Lier Horst 

(1970) is bekend van zijn misdaadserie over inspecteur 

Wisting. De Katharinacode werd genomineerd voor de 

VN Thriller van het Jaar. 

Thomas Enger (1973) is de schrijver van de Henning Juul-

thrillers. Zijn handelsmerk is zijn rauwe stijl in combina-

tie met een voorliefde voor maatschappelijke thematiek.©
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€ 15,-  ISBN 978 94 005 1446 1 € 22,99  ISBN 978 94 005 1138 5

EERDER VERSCHENEN

Over Rookgordijn

‘Zo moet een thriller zijn! Vanaf de eerste pagina spannend, 
met een ingenieus plot en fi jne hoofdpersonen.’ 
MARLOUS MUTSAERS, BOEKHANDEL GIANOTTEN MUTSAERS, TILBURG

‘Een van de fi jnste thrillers van dit moment is Rookgordijn.’ 
WIM KERSTEN, BOEKHANDEL MEIJER & SIEGERS, OOSTERBEEK

★★★★ ‘Bij het onderzoek naar een vermeende 
terroristische aanslag in het centrum van Oslo 
vullen de twee sterke karakters elkaar perfect aan.’ 
VN DETECTIVE & THRILLERGIDS

Verschijnt 
4 januari 

2022
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23 MAART 2022

8

Charlie Jonas

Het kattencafé 

Stel je een knus buurtpleintje in Keulen voor, waar alle perso-

nages uit dit verhaal samenkomen: Susann, de weduwe die slecht 

ter been is en besluit nog een laatste keer naar Istrië te reizen – om 

daar geheel onverwacht een nieuwe liefde te vinden. Mimi, haar 

kat, die graag ondergebracht wordt bij een zachtaardig iemand. 

En die persoon is Leonie, een docente zonder enige ervaring met 

katten, maar mét een goed hart. Maak ook kennis met Maxie, 

Leonies beste vriendin, die net een boekencafé heeft geopend en 

verliefd is op de verkeerde man. Tot slot loopt daar nog Emily, 

een jong meisje dat zich alleen voelt na de scheiding van haar 

ouders, en verlangt naar een kat…

Over deze verzameling personages lees je in Het kattencafé: een 

vreugdevol, charmant en ontroerend verhaal vol energie en liefde. 

Soms wil je gewoon iets lezen wat geruststellend en lief is, zonder 

je schuldig te voelen… Dit is precies zo’n boek!

In dit gezellige café vind je niet alleen koffi e, heerlijkheden 

en mooie verhalen, maar ook vriendschap en… liefde

ROMANTIEK  FEELGOOD  VRIENDSCHAP  AAIBAAR  KATTEN

• Bestseller in Italië en Duitsland

• Vertaalrechten verkocht aan vijftien landen 

• De liefste feelgood, met katten én boeken

• Advertentie in Vriendin

• Prachtig en aaibaar POS-materiaal

• Socialmediacampagne met grote winactie

• Crosspromotie

MARKETING

‘Een zalige roman die iedereen zal laten spinnen. 
BRIGITTE

‘Een heerlijk boek, goedgeschreven en vol humor en charme. 
Het bevat bovendien een opbeurende boodschap; wij zijn verliefd, hoor!’ 

ELISABETH STRANDGAARD, UITGEVER BIJ GYLDENDAL, DENEMARKEN

‘Iets om van te houden en om naar te verlangen. 
Een zacht en troostend verhaal – ontzettend ontroerend en echt een traktatie om te lezen.’   

HÉLOÏSE D’ORMESSON, UITGEVER BIJ EHO, FRANKRIJK

Charlie Jonas is het pseudoniem van een Duitse romanschrijfster met een grote 

liefde voor katten. Ze woont in Keulen in de buurt van de Lenauplatz, het decor 

voor haar boek. Haar roman is geïnspireerd op bezoeken aan het gezellige Otis & 

Clementine’s Books and Coffee in Halifax, Canada: daar kun je niet alleen boeken 

kopen en koffi edrinken, maar ook kittens adopteren.

VERSCHIJNT  23 maart 2022

UITVOERING  paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG  ca. 304 pagina’s 

NUR  302, vertaalde roman

OORSPRONKELIJKE TITEL  Katzencafé

 PRIJS  € 17,99

ISBN  978 94 005 1465 2

 CAP E-BOOK  € 9,49

ISBN E-BOOK  978 90 449 3369 7

 CAP LUISTERBOEK  € 13,99

ISBN LUISTERBOEK  978 90 461 7614 6
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13 APRIL 2022

KIND-OUDERRELATIE  NATUURGEWELD  ENGELAND  MOORD

Op de stranden en kliffen van Noord-Devon vallen jonge 

vrouwen ten prooi aan een zieke geest. De man dwingt hen zich 

uit te kleden en vervolgens hun moeders te bellen, zodat deze 

getuige kunnen zijn van de moord op hun dochters. De eerste 

twee vrouwen weten nog te ontsnappen, maar dan wordt het 

lichaam van een derde slachtoffer gevonden…

De tienjarige Ruby Trick woont met haar neerslachtige moeder 

en werkloze vader in het kustdorpje Limeburn, dat langzaamaan 

in zee verdwijnt. Ruby heeft haar eigen problemen. Pestkoppen 

in de schoolbus. De dreigende scheiding van haar ouders. Maar 

haar vader is haar held en als ze hem kan helpen de moordenaar 

te vinden, komt alles misschien toch nog goed…
VERSCHIJNT  13 april 2022

UITVOERING  paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG  ca. 352 pagina’s 

NUR  305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  The Facts of Life and Death

 PRIJS  € 21,99

ISBN  978 94 005 1448 5

 CAP E-BOOK  € 11,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 3367 3

 CAP LUISTERBOEK  € 15,99

ISBN LUISTERBOEK  978 90 461 7613 9

Iedere moordenaar moet ergens beginnen

Belinda Bauer is de auteur van negen literaire thrillers

en wordt alom gezien als een van de beste Britse 

misdaadauteurs van dit moment. Ze is de winnares van 

de CWA Gold Dagger, de Theakston’s Old Peculier Crime 

Novel of the Year Award en de CWA Dagger in the Library 

(voor haar gehele oeuvre).

• Advertenties

• Onlinecampagne op Hebban.nl en 

 Thrillzone.nl

• Teaserboekjes en A2-posters

• Crosspromotie

MARKETING

Belinda Bauer

Vaderskind
• De nieuwe psychologische thriller van de winnares 

 van de Gold Dagger

• Fascinerende setting en personages

• Altijd goede pers in Nederland en Vlaanderen

10

                        Dat was het enige wat het meisje uit haar 

mond kreeg voordat haar huilbui de overhand kreeg.

Er spoelde onmiddellijk een golf van paniek over het 

gezicht van de vrouw.

‘Kelly, wat is er? Waar ben je?’

‘Mamamamamamamama… ’ Het snot en speeksel van 

het meisje dropen van haar lippen op het mobieltje.

‘Neem afscheid,’ bracht de man haar grimmig in 

herinnering.

‘Kelly, wie is dat? Wie is er bij je? Waar ben je?’

‘Hij gaat me vermoorden, mama. Ik moest jou van 

hem bellen om afscheid te nemen.’

Het gezicht van de vrouw werd slap van angst.

Zo zag hij het graag.

‘Ik hou van je, mama!’

‘Kelly! Brian! Bel de politie. Brian! Kelly, lieverd… 

Wacht! Wie is daar? Wie heb je daar bij je?’

Het meisje draaide het toestel naar de man, 

die grinnikend zwaaide.

‘Hallo,’ zei hij. ‘Ik ga nu je lieve dochter vermoorden 

terwijl jij toekijkt.’

‘Néé!’ gilde de vrouw. ‘Néé! Wacht! Wacht! Stop! 

Brian! Brian! Iemand heeft Kelly ontvoerd! Brian!’

€ 20,99  ISBN 978 94 005 1329 7 € 20,99  ISBN 978 94 005 0764 7

EERDER VERSCHENEN

€ 20,99  ISBN 978 94 005 1074 6

‘Bauer is de enige ware opvolger 

van de grote Ruth Rendell.’

THE MAIL ON SUNDAY

‘Mama?’
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19 APRIL 2022

12

Cilla & Rolf Börjlind

De samaritaan

Wanneer Olivia Rönning wordt vermist, gaat haar collega Lisa 

Hedqvist samen met Tom Stilton – die daarvoor zijn zelfgekozen 

coronaquarantaine in de Stockholm-archipel beëindigt – naar 

haar op zoek. Het spoor leidt naar een afgelegen vakantiehuisje, 

dat echter in lichterlaaie staat wanneer ze er aankomen. In de nog 

nasmeulende resten wordt even later het verkoolde lichaam van 

een vrouw gevonden…

Intussen is Mette Olsäter, de inmiddels gepensioneerde leiding-

gevende van Olivia, benoemd tot nationale veiligheidscoördinator 

rondom de levering van de covidvaccins. Maar iemand lijkt er 

alles aan te doen om de transporten te saboteren. 

VERSCHIJNT  19 april 2022

UITVOERING  paperback, 15 x 22,5 cm

OMVANG  ca. 352 pagina’s 

NUR  305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  Den barmhärtige samariten

 PRIJS  € 22,99

ISBN  978 94 005 1149 1

 CAP E-BOOK  € 13,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 3350 5

 CAP LUISTERBOEK  € 15,99

ISBN LUISTERBOEK  978 90 461 7597 2

Iemand die anderen wil helpen

is niet altijd een goed mens

• Boekhandelsfavoriet

• Het zevende deel in de Rönning & Stilton-reeks

• Meer dan 250.000 boeken verkocht 

ZWEDEN  VERMISSING  COVID-19  MOORD

Cilla en Rolf Börjlind zijn de meest gevierde scenario-

schrijvers van Zweden. Hun tientallen crimeseries en 

fi lms worden gekenmerkt door sterke plots en charis-

matische personages die worstelen met herkenbare

confl icten. Hun inmiddels zevendelige thrillerserie over 

Olivia Rönning en Tom Stilton verschijnt in dertig landen. 

• Advertenties in de dagbladen

• Socialmediacampagne

• A1- en A2-posters en raamstickers

• Uitgebreide pr-campagne

• Ketenpromotie

MARKETING
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€ 12,99  ISBN 978 94 005 1120 0 € 12,99  ISBN 978 94 005 1193 4

€ 12,99  ISBN 978 94 005 1202 3€ 12,99  ISBN 978 94 005 1197 2 € 15,-  ISBN 978 94 005 1467 6 

EERDER VERSCHENEN

€ 12,99  ISBN 978 94 005 1241 2

★★★★★ ‘Naast deze perfect dichtgetimmerde plot zijn de auteurs erin geslaagd 
hun gecompliceerde personages in balans te houden, zodat ze het verhaal dienen. 
Hierdoor is Bevroren goud het beste wat de Börjlinds geschreven hebben.’  
VN DETECTIVE & THRILLERGIDS

Verschijnt 
19 april 

2022
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AMERIKA  RONDREIS  CAMPER  VERDWIJNING

26 APRIL 2022

Paula Visser is met haar man Theo op rondreis langs de Ameri-

kaanse westkust. Met een camper leggen ze de route af waar ze al 

jaren van dromen en eindelijk hebben ze de qualitytime waar ze 

zo aan toe zijn. Maar wanneer Paula in Las Vegas iemand uit haar 

verleden tegenkomt, slaat de vakantiestemming om. Als enkele 

dagen later Theo spoorloos verdwijnt, is ze volledig in paniek. 

Wat volgt is een nachtmerrie die alleen maar groter wordt wan-

neer het lichaam van een vermoorde man wordt gevonden…

VERSCHIJNT  26 april 2022

UITVOERING  paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG  ca.320 pagina’s 

NUR  332, thriller

 PRIJS  € 17,50

ISBN  978 94 005 1449 2

 CAP E-BOOK  € 11,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 3372 7

 CAP LUISTERBOEK  € 13,99

ISBN LUISTERBOEK  978 90 461 7617 7

Ga deze zomer mee op avontuur door Amerika!

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 

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

verschenen en twee titels werden genomineerd voor de NS Publieksprijs.

• Advertentiecampagne

• POS-materiaal: ovale baliedisplays, 

 A2-posters en boekenleggers

• Volop aandacht tijdens de jaarlijkse 

 Suzanne Vermeer-zomerweken 

• Digitaal promotiemateriaal: 

 banners en trailer 

• Crosspromotie 

MARKETING

Suzanne Vermeer

Roadtrip
• De bestverkopende Nederlandse thrillerauteur

• Meer dan 3 miljoen exemplaren van Vermeer verkocht

• Wie droomt er niet van een fi lmische roadtrip door Amerika?

‘Dwaalspoor is een klein cadeautje waarvan menig lezer zal genieten. 
Een minpunt? Je hebt dit boek veel te snel uit.’ 

THRILLZONE.NL

‘Het boek leest alsof je een tv-thriller bekijkt.’  
NRC HANDELSBLAD OVER ZOMERAVOND
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3 MEI 2022

Ragnar Jónasson

Ademloos

Vlak voor Kerstmis wordt onderaan de kliffen van een afgelegen 

baai het lichaam van een jonge vrouw gevonden. Op deze plek, in 

het noorden van IJsland, was ooit een levendig vissersdorp, maar 

tegenwoordig zijn er slechts twee gebouwen van over: een oude 

villa en een vuurtoren.

Rechercheur Ari Thor Arason arriveert de dag voor kerst om 

de zaak te onderzoeken, om er al snel achter te komen dat 

vijfentwintig jaar geleden de moeder en het zusje van het slacht-

offer van dezelfde kliffen hun dood tegemoet zijn gevallen. De en-

kele bewoners die deze verlaten plaats nog heeft, lijken allemaal 

iets te verbergen. En dan slaat het noodlot nogmaals toe…

VERSCHIJNT  3 mei 2022

UITVOERING  paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG  ca. 256 pagina’s 

NUR  305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  Andköf

 PRIJS  € 20,99

ISBN  978 94 005 1470 6

 CAP E-BOOK  € 11,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 3370 3

 CAP LUISTERBOEK  € 15,99

ISBN LUISTERBOEK  978 90 461 7615 3

De internationale bestsellerdetective uit IJsland 

• Ragnar Jónasson is de kroonprins van de IJslandse detective 

• Filmisch, sfeervol en ingenieus

• Wereldwijd meer dan 1,5 miljoen boeken verkocht 

• Vertaalrechten verkocht aan 32 landen 

IJSLAND  BESTSELLER  MOORD  NATUUR  CLAUSTROFOBISCH  SCANDINAVIË

• Display- en socialmediacampagne

• Crosspromotie

• (Digitale) landkaart van IJsland en de 

 belangrijkste locaties uit het boek

MARKETING

‘Ik heb genoten van Poolnacht van Jónasson. 
Prachtig geschreven, goed verhaal. Een literaire thriller. 
Het staat er vaak ten onrechte op, maar dit is er een!’
JOSJE KROL, THE READ SHOP VELP

‘De boeken van Jónasson hebben nieuw leven geblazen 
in de Nordic noir.’ – JAKE KERRIDGE, SUNDAY EXPRESS

★★★★ ‘Waarom hebben we zo lang op deze 
verrukkelijke thriller moeten wachten?’
NRC HANDELSBLAD OVER SNEEUWBLIND

€ 12,99  ISBN 978 94 005 1341 9 € 20,99  ISBN 978 94 005 1158 3

EERDER VERSCHENEN

€ 20,99  ISBN 978 94 005 1366 2

Ragnar Jónasson is de internationale bestsellerauteur 

van een tiental thrillers. Wereldwijd verkocht hij tot 

dusver meer dan 1,5 miljoen boeken in 32 talen. Zijn 

werk werd bekroond met onder andere de Mörda Dead 

Good Reader Award en ontving wereldwijd lovende 

kritieken. Ragnar woont in Reykjavik en geeft daar les 

aan de rechtenfaculteit van de universiteit. Hij groeide 

op in Siglufjörður, waar zijn thrillers zich afspelen.
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3 MEI 2022

Hamburg, 1903: Gertrude en Oscar Troplowitz zijn succesvol 

met hun bedrijf Beiersdorf. Oscar is als zakenman betrokken 

bij de mensen die het minder goed hebben, iets wat in die tijd 

ongebruikelijk is en waarmee hij de rijke Hamburgse kooplieden 

tegen zich in het harnas jaagt. Gertrude organiseert succesvolle 

kunstsalons in haar villa in Eimsbüttel. Bevriend kunstenares 

Irma staat mede dankzij Gertrude aan de vooravond van haar in-

ternationale doorbraak. Arbeidster Antonia heeft eindelijk haar 

geluk gevonden in de liefde. Door het noodlot moet zij plotseling 

voor het dochtertje van haar beste vriendin zorgen. Ze kan niet 

vermoeden welke strijd voor dit kind haar nog wacht.

Tegelijkertijd ondersteunen deze drie krachtige vrouwen Oscar 

bij de ontwikkeling van een nieuwe crème die een revolutie 

teweeg moet brengen in de wereld van cosmetica, maar ook de 

concurrentie volgt dit idee…

VERSCHIJNT  3 mei 2022

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

OMVANG  ca. 480 pagina’s 

NUR  302, vertaalde roman

OORSPRONKELIJKE TITEL  Die Frauen vom Jungfernstieg – 

Antonias Hoffnung

 PRIJS  € 20,99

ISBN  978 94 005 1436 2

 CAP E-BOOK  € 9,49

ISBN E-BOOK  978 90 449 3332 1

 CAP LUISTERBOEK  € 13,99

ISBN LUISTERBOEK  978 90 461 7562 0

Tweede deel van de meeslepende Nivea-trilogie, 

gebaseerd op ware gebeurtenissen

HISTORISCH  STERKE VROUWEN  WAARGEBEURD  NIVEA  ROMANTIEK

• Advertentie in Vriendin

• Socialmediacampagne

• Onderdeel van onze 

 moederdagcampagne

• Crosspromotie 

• A2-posters 

MARKETING

‘Ik was volledig in de ban van dit meeslepende verhaal.’  
SONJAS BÜCHERECKE

‘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

Lena Johannson

De vrouwen van Beiersdorf
Antonia’s hoop

• Meeslepende historische fi ctie van Duitse bestsellerauteur 

• Nivea roept meteen een gevoel op van herkenning en nostalgie 

• Voor liefhebbers van Corina Bomann en Lucinda Riley

Lena Johannson (1967) was boekverkoper voor ze begon 

te schrijven. De geschiedenis van Hamburg en diens pak-

huisdistrict fascineren haar al sinds ze een klein meisje 

was. Ze schreef diverse historische romans, waaronder 

een eerdere trilogie die zich afspeelt in Hamburg.

Met haar boeken over Oscar en Gerda Troplowitz, oprich-

ters van Beiersdorf (bekend van o.a. Nivea, Labello en 

Hansa-plast), schoot ze de bestsellerlijsten in.©
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€ 15,-  ISBN 978 94 005 1420 1 € 20,99  ISBN 978 94 005 1437 9

DE ANDERE DELEN VAN DE TRILOGIE 

Verschijnt 
oktober 

2022
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10 MEI 2022

Privédetective Aloysius Archer viert samen met zijn goede 

vriendin Liberty Callahan oudjaarsavond in Los Angeles, waar 

Liberty naam probeert te maken als actrice. Die avond ontdekt 

Archer dat achter alle pracht en praal van Hollywood een 

duistere wereld schuilgaat. Scenarioschrijfster Ellie Lamb vraagt 

hem uit te zoeken wie haar wil vermoorden, maar wanneer hij 

bij haar langsgaat in Malibu, is de vrouw nergens te bekennen. 

Wat hij wel aantreft, is het lichaam van een vermoorde man. 

En in de uren daarna wordt Archer buiten westen geslagen, 

achtervolgd door smokkelaars en bijna doodgeschoten. Kortom: 

het jaar 1953 had niet beter kunnen beginnen…

VERSCHIJNT  10 mei 2022

UITVOERING  paperback, 15 x 22,5 cm

OMVANG  ca. 400 pagina’s 

NUR  332, thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  Dream Town

 PRIJS  € 22,99

ISBN  978 94 005 1282 5

 CAP E-BOOK  € 13,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7966 4

 CAP LUISTERBOEK  € 15,99

ISBN LUISTERBOEK  978 90 461 7399 2

Het derde deel in de Aloysius Archer-reeks

HOLLYWOOD  JAREN VIJFTIG  PRIVÉDETECTIVE  CORRUPTIE

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 

verschenen en wereldwijd zijn er meer dan 150 miljoen 

exemplaren van zijn boeken verkocht.

• Advertenties in dagbladen

• Online advertising

• Teasercampagne voor verschijnen

• Crosspromotie

• A2-posters 

• Ketenpromotie

MARKETING

David Baldacci

Schaduwstad

• Topthriller voor de zomervakantie

• Meer dan 60.000 exemplaren verkocht van de eerdere 

 Archer-delen

• Dodelijk spel stond drie maanden in de Bestseller 60

★★★★ ‘Hard-boiled, in de traditie van Dashiell Hammett 

en Raymond Chandler.’ – DE TELEGRAAF

‘Een meesterlijke verhalenverteller.’ – PEOPLE

€ 12,99  ISBN 978 94 005 1305 1 € 22,99  ISBN 978 94 005 1371 6

EERDER VERSCHENEN
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17 MEI 2022

Wanneer wetenschapper Liu Wangshu spoorloos verdwijnt uit

zijn appartement in Huludao, China, slaat binnen het ministerie 

van Staatsveiligheid de paniek toe. Liu is verantwoordelijk voor 

de enorme technologische vooruitgang die de Chinese marine in 

de afgelopen jaren heeft geboekt en China is ervan overtuigd dat 

hij is overgelopen naar de Amerikanen. Het probleem is echter: 

niemand in de kringen rondom president Ryan heeft enig idee 

waar Liu zich bevindt. En wat nog erger is: Ryan krijgt te horen 

dat een Chinese mol, codenaam surveyor, zich heeft ingegraven 

in de inlichtingendienst en nu toegang heeft tot Amerika’s top-

geheimen…

CHINA  SPIONAGE  WERELDPOLITIEK  MILITAIRE WEDLOOP

• Advertenties

• Socialmediacampagne 

• Dedicated nieuwsbrief naar Clancy-fans

• Ketenpromotie 

• Crosspromotie in andere actiethrillers

MARKETING

Marc Cameron
Tom Clancy 
Schaduw van de draak

Een nieuwe Koude Oorlog is begonnen…

• Toptitel voor Vaderdag 

• 100 miljoen exemplaren in de reeks verkocht

• Tom  Clancy is populair onder gamers 

Marc Cameron heeft bijna dertig jaar bij de politie gediend, onder meer als 

US Marshal en SWAT-offi cer. Voor zijn werk verbleef hij overal in Noord-Amerika, van 

Alaska tot Manhattan en van Canada tot Mexico. Hij heeft de zwarte band in jiujitsu, 

doet aan diepzeeduiken en is een fervent motorrijder.

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

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

op 1 oktober 2013.

‘Hij grossiert in actiescènes en geeft steeds de technische 
beschrijvingen waarvan Clancy-fans zo houden.’  
VN DETECTIVE & THRILLERGIDS OVER MARC CAMERON

VERSCHIJNT  17 mei 2022

UITVOERING  paperback, 15 x 22,5 cm

OMVANG  ca. 448 pagina’s 

NUR  332, thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  Tom Clancy Shadow of the Dragon

 PRIJS  € 22,99

ISBN  978 94 005 1468 3

 CAP E-BOOK  € 13,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 3368 0

€ 22,99  ISBN 978 94 005 1073 9 € 22,99  ISBN 978 94 005 1310 5

EERDER VERSCHENEN

€ 22,99  ISBN 978 94 005 1217 7
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8 JUNI 2022

Marc Raabe

De horzel

‘I love you all!’

Brad Galloways oerkreet weerkaatst door het Olympiapark in 

Berlijn en wordt beantwoord door de 22.000 fans die zich daar 

verzameld hebben. Op dat moment betreedt een onbekende 

vrouw het podium en overhandigt de verbaasde rockster een en-

velop. Niemand kan dan vermoeden dat een dag later Galloways 

leeggebloede lichaam zal worden gevonden, vastgeketend aan 

zijn bed in een pension.

Rechercheur Tom Babylon wordt op de zaak gezet en gaat samen 

met psychologe Sita Johanns op onderzoek uit. De moord blijkt 

te maken te hebben met een dertig jaar oude ontvoeringszaak. 

Het spoor leidt naar een vrouw die ooit moest kiezen tussen twee 

mannen die allebei bereid waren over lijken te gaan… VERSCHIJNT  8 juni 2022

UITVOERING  paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG  ca. 432 pagina’s 

NUR  332, thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  Die Hornisse

 PRIJS  € 21,99

ISBN  978 94 005 1403 4

 CAP E-BOOK  € 11,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 3308 6

 CAP LUISTERBOEK  € 15,99

ISBN LUISTERBOEK  978 90 461 7535 4

Een nieuwe zaak voor Tom Babylon

• Het derde deel in een nieuwe verslavende thrillerserie 

• Verschijnt bij de start van de  CPNB Zomerlezen-actie

• Combinatie van spanning en recente geschiedenis 

BERLIJN  DDR  ONTVOERING  MOORD

• Advertenties

• Aandacht via Hebban en Thrillzone

• Bannercampagne via De Persgroep

• Boekenleggers en posters

• Digitale materialen

MARKETING

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

redacteur, grafi sch ontwerper en manager van zijn 

eigen 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 best-

sellerlijsten. 
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€ 15,- ISBN 978 94 005 1401 0  Deel 2  15 februari 2022 € 21,99
ISBN 978 94 005 1402 7  

DE EERSTE TWEE DELEN VAN DE SERIE

Over Sleutel 17

‘Een boek is een goed boek als je tijdens het lezen van één deel 
al op zoek gaat naar de verschijningsdatum van het volgende deel!’    
LONNEKE GIELIS, BOEKHANDEL DERIJKS IN OSS

‘Marc Raabe legt een ingenieus verknoopt raadsel voor in dit eerste 
boek van een serie.’ – TROUW

‘Zo goed geschreven dat je blijft lezen.’ – AD MEZZA

★★★★ ‘Een boek vol actie en spanning, een verhaal met een 
sterke plotopbouw, een waar plezier om te lezen.’ – HEBBAN

‘Uitzonderlijk spannend en verslavend.’ – SEBASTIAN FITZEK



John Grisham

Camino boek 3

Bruce Cable, de extravagante boekhandelaar die zijn winkel 

bestiert op Camino Island voor de kust van Florida, is terug. In 

Het eiland bracht zijn handel in zeldzame boekedities hem in aan-

raking met zowel criminelen als de politie. In De storm ging hij 

op zoek naar het ongepubliceerde manuscript van een bevriende 

thrillerschrijver die tijdens een orkaan was vermoord. Nu staan 

Bruce en de groep schrijvers die hij om zich heen heeft verzameld 

voor een nieuwe uitdaging. Ook in dit derde deel in de Camino-

reeks blijkt de literaire wereld namelijk veel gevaarlijker dan je 

op het eerste gezicht zou denken…

VERSCHIJNT  14 juni 2022

UITVOERING  paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG  ca. 320 pagina’s 

NUR  332, thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  Nog niet bekend

 PRIJS  € 20,99

ISBN  978 94 005 1279 5

 CAP E-BOOK  € 11,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 7960 2

Een nieuwe thriller over boekhandelaar 

en verzamelaar Bruce Cable

• De perfecte zomerthriller

• Het derde deel in de Camino-reeks

• Meer dan 100.000 exemplaren in de reeks verkocht

VAKANTIE  BOEKHANDELAAR  ZOMERTHRILLER

• Teasercampagne voor verschijning

• Tafeldisplays, posters en schapkaarten

• Boektrailer

• Display- en socialmediacampagne

• Ketenpromotie

• Advertenties

MARKETING

John Grisham is de auteur van meer dan dertig thrillers 

en romans, waarvan er vele zijn verfi lmd. Hij is de afge-

lopen 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.

26 27

Omslag 
nog niet 
bekend

14 JUNI 2022
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De pers over De storm

‘Zoals vaak bij Grisham, is het gegeven schokkend 
maar helemaal niet zo vergezocht.’ – TROUW

★★★★ ‘Grisham laat vanaf het begin zien dat hij 
nog immer een meesterverteller is.’ – DE TELEGRAAF

‘Het leuke (pardon) aan de Camino-serie is dat een 
fl amboyante boekhandelaar de hoofdrol speelt 

en dat de thrillers op twee niveaus gelezen 
kunnen worden: de literatuurkenner lacht 

ook om de literaire verwijzingen.’

STINE JENSEN IN NRC HANDELSBLAD

€ 10,99  ISBN 978 94 005 0950 4 € 12,99  ISBN 978 94 005 1469 0

EERDER VERSCHENEN
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Verschijnt 
25 mei
2022
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22 JUNI 2022

Rachel Rhys

Eiland van geheimen

1957: Iris Bailey vindt haar werk als typiste ondraaglijk saai en  

woont nog altijd bij haar ouders in Hemel Hempstead. Ze kan 

fantastisch tekenen en werkt soms op feesten om daar portretten 

van de gasten te maken. Ondertussen droomt ze ervan om te 

kunnen leven van haar kunst. Iris kan haar geluk dan ook niet 

op wanneer ze door de rijke socialite Nell Hardman uitgenodigd 

wordt in Havana, om daar te tekenen op de bruiloft van haar 

vader, een beroemde regisseur uit Hollywood.

Het is een droom die uitkomt om te kunnen ontsnappen naar 

zo’n exotische stad aan zee. Maar Iris merkt al snel dat de cock-

tails, bedwelmende geuren en azuurblauwe lucht in Havana iets 

duisters maskeren. Terwijl Cuba aan de vooravond van de revo-

lutie staat en Iris haar hart verliest aan de getroebleerde fotograaf 

Joe, ontdekt ze dat iemand in de charismatische Hardman-familie 

een vreselijk geheim verbergt. Kan ze de waarheid ontdekken 

voor al hun levens op het spel komen te staan?

VERSCHIJNT  22 juni 2022

UITVOERING  paperback, 14 x 21,5 cm

OMVANG  ca. 400 pagina’s 

NUR  302, vertaalde roman

OORSPRONKELIJKE TITEL  Island of Secrets

 PRIJS  € 21,99

ISBN  978 94 005 1471 3

 CAP E-BOOK  € 11,99

ISBN E-BOOK  978 90 449 3371 0

 CAP LUISTERBOEK  € 13,99

ISBN LUISTERBOEK  978 90 461 7616 0 

Romantiek, spanning en intriges 

in het Havana van de jaren vijftig

• Heerlijke setting; alsof je op vakantie bent terwijl je leest

• Richard & Judy Book Club Pick

• Santa Montefi ore, Marian Keyes en Paula Hawkins zijn fan! 

CUBA  JAREN VIJFTIG  HISTORISCHE ROMAN  GLAMOUR  MYSTERIE

• Advertentie in Vriendin

• Socialmediacampagne

• Digitale POS-materialen beschikbaar

• Blogtour

MARKETING

Rachel Rhys is het pseudoniem van een zeer geliefde Britse psychologische 

suspense-auteur. Haar vorige roman, Fatale erfenis, verscheen in 2020 in het 

Nederlands. Rachel Rhys woont met haar gezin in Noord-Londen. 

28

‘Onweerstaanbaar!’ 
SANTA MONTEFIORE

‘Iris is een heldin om van te houden 
in dit heerlijk escapistische verhaal 
vol moord, intrige en romantiek.’  
RED MAGAZINE 

‘Dit betoverende verhaal zal liefhebbers 
van historische romans én lezers die houden 
van een vleugje mysterie zeker aanspreken.’ 
PUBLISHERS WEEKLY

€ 21,99  ISBN 978 94 005 1255 9

EERDER VERSCHENEN
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Topthrillers voor een mooie prijs

VERSCHIJNT  25 mei 2022

UITVOERING  paperback, 12,5 x 20 cm 

OMVANG  320 pagina’s 

NUR  332, thriller

PRIJS  € 8,99 

ISBN  978 94 005 1472 0

CAP E-BOOK  € 6,49 

ISBN E-BOOK  978 90 449 7722 6

 CAP LUISTERBOEK  € 9,49

ISBN LUISTERBOEK  978 90 461 7198 1

‘Een geslaagde zomerthriller waar de 
speurneuzen onder ons hun hart aan 

kunnen ophalen.’ – CHICKLIT.NL

‘Spannend, maar ook heel fi jn op een 
ligbedje in de tuin.’ – BN DESTEM

VERSCHIJNT  30 maart 2022

UITVOERING  paperback, 14 x 21,5 cm 

OMVANG  320 pagina’s 

NUR  332, thriller

PRIJS  € 10,99

ISBN  978 94 005 1473 7

  CAP E-BOOK  € 7,49

ISBN E-BOOK  978 90 449 3256 0

  CAP LUISTERBOEK  € 10,99

ISBN LUISTERBOEK  978 90 461 7475 3

60.000 exemplaren verkocht Ruim 100.000 exemplaren verkocht

Suzanne Vermeer
Zomeravond Het strandhuis

Suzanne Vermeer 

Cold case in de Ardèche Drie vrouwen, drie landen, één stalker

30 MAART 2022 25 MEI 2022

ZOMERVAKANTIE  MOORDZAAK SARDINIË  VRIENDINNEN

VERSCHIJNT  25 mei 2022

UITVOERING  paperback, 14 x 21,5 cm 

OMVANG  320 pagina’s 

NUR  332, thriller

oorspronkelijke titel  Camino Winds

PRIJS  € 12,99 

ISBN  978 94 005 1469 0

CAP E-BOOK  € 9,49

ISBN E-BOOK  978 90 449 7959 6

‘De boeken van Cilla en Rolf Börjlind zijn 
het beste wat het genre scandithriller te 

bieden heeft.’ – THRILLZONE.NL

★★★★ ‘Een Grisham waarin de Amerikaanse 
maestro andermaal laat zien met recht aan de 
wereldtop te staan!’ – DE TELEGRAAF

VERSCHIJNT  19 april 2022

UITVOERING  paperback, 14 x 21,5 cm 

OMVANG  368 pagina’s 

NUR  305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL  Fruset guld

PRIJS  € 15,-

ISBN  978 94 005 1467 6

  CAP E-BOOK  € 9,49

ISBN E-BOOK  978 90 449 7964 0

  CAP LUISTERBOEK  € 13,99

ISBN LUISTERBOEK  978 90 461 7395 4

45.000 exemplaren verkocht Meer dan 50.000 exemplaren verkocht

Cilla en Rolf Börjlind
Bevroren goud De storm

John Grisham

19 APRIL 2022 25 MEI 2022

NOORD-ZWEDEN  WO II FLORIDA  MOORD

Het zesde deel in de 
Rönning & Stilton-reeks

Een boekhandelaar moet een 
moord oplossen
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Verschijnt 
19 april 2022

aparte 
folder
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