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‘Ondraaglijk spannend, uiterst 
origineel. Ik voorspel dat Silje Ulstein 

een glanzende schrijfcarrière 
tegemoet gaat.’ 

dagbladet

‘Een ambitieus, ijzersterk boek met 
krachtig proza zonder clichés en 
een uitstekende compositie. Silje 

Ulstein is erin geslaagd een thriller te 
schrijven die opvalt binnen het genre.’

aFtenPosten

‘Een indrukwekkend thrillerdebuut. 
Dit boek vergeet je niet snel.’ 

lo

Poster (hangend)

Digitaal promotiemateriaal

Ovale baliedisplay

BoekenleggersBoekenleggers
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8 JUNI 2022

NOORWEGEN  WRAAK  OBSESSIE  FAMILIEGEHEIMEN  VERMISSING  PYTHON

Liv woont in een dorpje aan een fjord in het westen van 

Noorwegen. Ze deelt een appartement met twee vrienden en 

een babytijgerpython. Livs band met het dier is intens en in 

haar ontwaakt een beschermend gevoel. Ze is overweldigd 

door haar emoties. Eindelijk voelt ze zich veilig. Eindelijk 

voelt ze zich thuis. 

Dertien jaar later, in het nabijgelegen Kristiansund, gaat 

Mariam Lind winkelen met haar elfjarige dochter Iben. Na 

een ruzie stormt Mariam de winkel uit en laat Iben er achter. 

Ze denkt dat het meisje zelf wel naar huis gaat en besluit een 

stuk te gaan rijden om af te koelen. Maar als ze ’s avonds 

thuiskomt, ontdekt ze dat Iben nooit thuis is aangekomen. 

De zestigjarige rechercheur Roe Olsvik wordt op Ibens 

vermissing gezet. Als hij Mariam ondervraagt, vindt hij 

haar verdacht, maar hij voelt aan dat er meer achter de 

verdwijning van het kind zit. 
verscHijnt  8 juni 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 432 pagina’s 

nur  305, literaire thriller

oorspronKelijKe titel  Krypdyrmemoare

 prijs  € 21,99

isbn  978 94 005 1349 5 

 cap e-booK  € 12,99

isbn e-booK  978 90 449 3248 5

 cap luisterboeK  € 15,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7464 7

Een bijtende, intense thriller vol familiegeheimen, 

obsessie en trauma

Silje Ulstein (1985) haalde een master in litera-

tuur aan de Universiteit van Oslo en studeerde 

creatief schrijven aan de Skrivekunstakademiet 

in Bergen. Haar debuut Serpent was een grote 

bestseller in Noorwegen en de vertaalrechten 

werden aan dertien landen verkocht. 

Silje Ulstein

Serpent
• Razendspannend en verrassend Noors thrillerdebuut

• Duister en verslavend  

• Voor de liefhebbers van Jo Nesbø en Gillian Flynn

• Teasercampagne

• Pos: A1- en A2-posters, baliedisplays 

 en boekenleggers

• Advertenties

• Uitgebreide socialmediacampagne 

• Uitgebreide aandacht via onze 

 Scandinavische thrillers-kanalen

• Ketenpromotie

MarKeting
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€ 20,99  isbn 978 94 005 1365 5

€ 20,99  isbn 978 94 005 1231 3

eerder verschenen

€ 20,99  isbn 978 94 005 1125 5
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‘Aangrijpend en onweerstaanbaar, ik had 
tegen het eind tranen in mijn ogen.’  

the guardian

‘Absurd spannend. Ik heb dit verslonden.’ 
lee child

‘Pageturner!’
boekhandel kramer & van doorn, zeist 

over toen was ze weg 

‘Mijn hemel, Lisa Jewell is on fire. 
Die nacht verdween ze is zo 

ongelooflijk goed.’  
marian keyes
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29 JUNI 2022

Lisa Jewell 

Die nacht verdween ze

Een cold case. Een verlaten landhuis. Een familie met een 

afschuwelijk geheim. Bereid je voor op een verslavende 

leeservaring met deze nieuwe thriller van Lisa Jewell. 

Zomer 2017: tienermoeder Tallulah heeft een date en 

daarom past haar moeder, Kim, op haar zoontje. Om elf 

uur ’s avonds stuurt ze haar moeder nog een berichtje. 

’s Ochtends ontdekt Kim dat Tallulah niet in haar bed ligt. 

Vrienden vertellen dat ze haar voor het laatst gezien hebben 

op weg naar een feestje in een huis in het bos, Dark Place 

genaamd. Tallulah komt nooit meer thuis.

2018: wandelend in de bossen achter de school waar haar 

vriend net als rector is begonnen, ziet Sophie een bordje, 

vastgemaakt aan een hek, waarop staat: graaf hier…

verscHijnt  29 juni 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 416 pagina’s 

nur  305, literaire thriller

oorspronKelijKe titel  The Night She Disappeared

 prijs  € 21,99

isbn  978 94 005 1518 5

 cap e-booK  € 12,99

isbn e-booK  978 90 449 3403 8

 cap luisterboeK  € 15,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7681 8

‘Haar allerbeste thriller tot nu toe.’ – Harlan coben

• De #1 New York Times- en Sunday Times-bestseller 

• Ruim 30.000 boeken van Jewell verkocht in het 

 Nederlands

MOEDER  DOCHTER  PUZZEL  DUISTER  SPANNING  COLD CASE

• Vooruitexemplaren

• Auteursbezoek (ovb)

• A1- en A2-posters

• Advertenties

• Socialmediacampagne

• Boektrailer

• Crosspromotie

• Ketenpromotie

MarKeting

Lisa Jewell (Londen, 1968) schreef haar eerste roman, Ralph’s Party, n.a.v. 

een weddenschap. Het werd in 1999 uitgegeven door Penguin en was dat 

jaar hun bestverkopende debuut. Sindsdien heeft ze 20 boeken geschreven, 

waaronder Toen was ze weg, Ik volg je en De mensen boven ons. Jewell heeft 

wereldwijd meer dan vijf miljoen boeken verkocht en wordt in 29 talen uitge-

geven. Ze woont in Londen met haar man en dochters.
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€ 12,99  isbn 978 94 005 0787 6 € 12,99  isbn 978 94 005 1201 6€ 12,99  isbn 978 94 005 1056 2 € 22,99  isbn 978 94 005 1028 9 

eerder verschenen

‘Een intelligente thriller met verschillende verhaallijnen, 
die vol zit met verrassende plotwendingen en intriges. 

Maatschappijkritiek gaat Jensen niet uit de weg. 
Het verhaal mondt uit in een verrassende en 

enerverende ontknoping. 
Een thriller van hoog niveau.’ 

ad magazine over wolF
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6 JULI 2022

Jens Henrik Jensen

Gladiator

Met tegenzin is voormalig topmilitair Niels Oxen begonnen

aan de behandeling van de Ptss die hem al jaren plaagt.

Als hij thuiskomt van een survivaltrip met een groep 

veteranen wordt hij opgewacht door Axel Mossman van de   

Pet. Mossman is weliswaar met pensioen gegaan, maar is 

door zijn opvolger gestuurd om Oxen om hulp te vragen 

in een explosieve zaak: een aantal oorlogsveteranen is op 

verschillende plaatsen in het land geliquideerd, en de unieke 

vaardigheden van Oxen zijn nodig. 

Wanneer Oxen akkoord gaat wordt hij herenigd met zijn 

voormalige partner Margrethe Franck. Midden in het 

onderzoek verliezen zij plotseling het contact met elkaar. 

Oxen lijkt van de aardbodem verdwenen en zij begint aan 

een wanhopige zoektocht. 

verscHijnt  6 juli 2022

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

omvang  ca. 416 pagina’s 

nur  305, literaire thriller

oorspronKelijKe titel  Gladiator

 prijs  € 22,99

isbn  978 94 005 1485 0

 cap e-booK  € 12,99

isbn e-booK  978 90 449 3413 7

 cap luisterboeK  € 15,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7692 4

Oxen is terug!

• Met de Oxen-reeks belandde Jensen in één klap bij de 

 top van de Scandinavische thrillerauteurs

• Oxen wordt een tv-serie!

• Voor de liefhebbers van Lars Kepler, Max Seeck en 

 Jo Nesbø

DENEMARKEN  PTSS  VERDWIJNING  BLOEDSTOLLEND  VETERAAN

Jens Henrik Jensen (1963), auteur en journalist, 

schreef al diverse thrillers voordat hij defi nitief 

doorbrak met De hondenmoorden, het eerste 

deel van zijn Oxen-serie. Met het tweede boek 

over de getraumatiseerde oorlogsveteraan Niels 

Oxen vestigde hij defi nitief zijn naam als een van 

Denemarkens beste thrillerschrijvers. De boeken 

van Jensen verschijnen in veertien landen.

• A1- en A2-posters

• Socialmedia- en displaycampagne

• Uitgebreide aandacht via onze 

 Scandinavische thrillers-kanalen

• Samenwerking met Hebban en 

 Thrillzone.nl

• Auteursvideo

• Crosspromotie

MarKeting
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‘Een boek met humor en een 

hart. Ik verschoot van keihard 

lachen naar tranen in mijn 

ogen, op één en dezelfde 

bladzijde. Wijs, vreugdevol 

en heel, heel grappig – dit is 

een boek om te verslinden, 

om te delen en om te 

koesteren.’  

katie marsh

‘Stop met alles en lees dit! 

Geestig, teder en zo beeldend 

neergezet. Ik hou, hou, 

hou hiervan.’   

cathy bramley, auteur 

van BrIGhTSIDE CoVE
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12 JULI 2022

Beth houdt nooit lang iets vol. Ze heeft meer baantjes en 

relaties versleten dan ze durft te tellen en ze slaapt nog altijd 

in haar oude kamertje, bij haar ouders dus. Ze heeft het 

echt wel geprobeerd, maar behalve haar vaste pubavond op 

vrijdag wil het gewoon niet lukken met die vastigheid.

Dan, op een doodgewone ochtend, verandert alles. Totaal 

onverwacht krijgt Beth de kinderen van haar zus onder 

haar hoede: tiener Polly en peuter Ted. Zo begint een nieuw 

bestaan met verhaaltjes voor het slapengaan, ouderavonden 

en olifantenknuffels. Maar zonder ooit eerder voor iemand 

verantwoordelijk te zijn geweest, vraagt Beth zich af: wat 

als ik deze taak niet aankan? Met hulp van haar beste 

vriend Jory en haar aandoenlijke, eenzame buurman Albert 

ontdekt Beth dat ze deze keer zal slagen, ook al is het met 

keihard vallen en opstaan.

• Onweerstaanbaar vlotte, frisse en geestige pen 

• Grote thema’s zeer toegankelijk gebracht 

• Goodreads favoriet ★★★★★

• Voor fans van Jenny Colgan en Marian Keyes

• Stond met The Unmumsy Mum op de shortlist van 

 de British Book Awards 2017 

FEELGOOD  FAMILIE  LIEFDE  GROEIEN  VRIENDSCHAP

• Advertenties

• A2-posters, boekenleggers en 

 teaserboekjes

• Socialmedia- en displaycampagne

• Boektrailer

• Crosspromotie

MarKeting

Sarah Turner woont met haar man en drie jonge zonen in Devon. Na een 

studie fi losofi e werkte ze eerst in de fi nanciële wereld en daarna in het 

onderwijs. Ze startte een blog om stoom af te blazen over het ouderschap 

en dit werd zo’n succes dat ze fulltime ging schrijven. 

verscHijnt  12 juli 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 384 pagina’s 

nur  302, vertaalde roman

oorspronKelijKe titel  Stepping Up

 prijs  € 20,99

isbn  978 94 005 1515 4

 cap e-booK  € 12,99

isbn e-booK  978 90 449 3400 7

 cap luisterboeK  € 15,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7676 4

9

Een hartverwarmende roman over het zoeken naar 

kracht en het vinden van de magie in simpele dingen

Sarah Turner  

Vallen en opstaan
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€ 4,99  isbn 978 94 005 0951 1 € 22,99  isbn 978 94 005 1511 6

€ 22,99  isbn 978 94 005 1510 9€ 22,99  isbn 978 94 005 1069 2 € 22,99  isbn 978 94 005 1359 4 

eerder verschenen

€ 22,99  isbn 978 94 005 1509 3 

‘Dit is jouw nieuwe thriller-

verslaving.’ – bertram koeleman, 

broese boekverkopers, 

utrecht over orphan x

‘Wat een heerlijk actieboek. 

Met de snufjes van James Bond 

en de snelheid van Jason Bourne.’ 

nynke de vries, boekhandel 

binnert overdiep, heerenveen
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5 JULI 2022

Gregg Hurwitz 

De machthebbers

Aragón Urrea is een drugsbaron in zuidelijk Texas. 

Hij is tevens een van de steunpilaren van de lokale 

gemeenschap – hij zorgt voor gerechtigheid voor de on-

derdrukten en biedt een toekomst aan de kanslozen. 

Maar hoeveel geld en invloed Aragón ook heeft, hij 

staat machteloos wanneer een drugskartel zijn achttien-

jarige dochter ontvoert en meeneemt naar hun zwaar 

beveiligde hoofdkwartier in Mexico. Om haar te redden, 

ziet hij geen andere mogelijkheid dan de hulp in te roepen 

van ‘de Nergensman’. 

Voor Evan Smoak is het geen uitgemaakte zaak dat hij 

Aragóns dochter veilig thuis kan brengen. Hij moet de 

onneembare vesting van een zwaarbewapend kartel zien 

binnen te dringen. Maar de vraag is: is hij überhaupt 

bereid deze misdadiger te helpen, ook al betreft het een 

goede zaak?
verscHijnt  5 juli 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 544 pagina’s 

nur  332, thriller

oorspronKelijKe titel  Dark Horse

 prijs  € 22,99

isbn  978 94 005 1410 2

 cap e-booK  € 14,99

isbn e-booK  978 90 449 3317 8

 cap luisterboeK  € 15,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7693 1

De beste actiereeks van dit moment

• Het zevende deel van de Orphan X-thrillerserie 

• Voor liefhebbers van Jack Reacher en Jason Bourne

• Internationale bestsellerauteur

DRUGSKARTEL  MEXICO  ACTIE  MISDAADBESTRIJDING

• A2-poster

• Bannercampagne op ad.nl

• Onlinecampagne met lezersacties

• Crosspromotie

MarKeting

Gregg Hurwitz heeft eenentwintig thrillers 

geschreven, waarvan er tot nu toe elf in het 

Nederlands zijn verschenen. Zijn boeken werden 

genomineerd voor diverse prijzen, zoals de cWa 

Ian Fleming Steel Dagger, en zijn vertaald in 

tweeëndertig talen. Hij schrijft ook comics voor 

Marvel en Dc, scripts voor de grote fi lmstudio’s 

en opiniestukken voor The Guardian.
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‘Wat heb ik genoten van De stilte van de witte stad! 
De vertelkunst van deze schrijfster is heel zeldzaam.’ 

sjoerd agterhof, boekhandel jasPers, badhoevedorP

‘Een waardige opvolger. Herlees alle delen of zet alle 
personages op een rij voor de beste leeservaring.’ 

boekhandel van der meer, noordwijk over de heren van de tiJd

‘Voor mij de ontdekking van het jaar: goed geschreven, fi jne 
plot en boeiende mix van geschiedenis, cultuur en spanning.’

moniQue eskens, de drvkkery, middelburg 
over de stilte van de witte stad

‘Deze keer niet één boek van de maand, maar drie! 
De combinatie van de spannende plot en de beschrijving van 

het intrigerende Baskenland maakt deze serie onweerstaanbaar.’

de larense boekhandel, laren

‘Prachtige historische roman over het ontstaan van het huidige 
Frankrijk. Vol intrige en vuil spel.’ 

suzanne willekens, boekhandel den boer, baarn over 
aQuitaniË, land van water

‘Onlangs dit spannende boek uitgelezen. Dit boek bracht mij 
terug naar de Middeleeuwen en hield mij daar vast. 

Ik moest door! Heel knap gedaan.’

onno huiberts, het keizerrijk, maassluis over 
aQuitaniË, land van water

‘De stilte van de witte stad is een boek dat je als lezer niet 
loslaat en veel van je vergt. Je kunt niet verslappen, 

maar zeker ook niet stoppen.’  

wim krings in de limburger
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DE WERELDWIJDE BESTSELLER

Mijn naam is Unai. Ze noemen me Kraken.
Jouw jacht eindigt hier. De mijne begint…

HET ZWARTE 
BOEK VAN 
DE UREN

EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI
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€ 15,-  isbn 978 94 005 1122 4 € 15,-  isbn 9978 94 005 1413 3

EERDER VERSCHENEN

€ 15,-  isbn 978 94 005 1414 0

• Fragmentboekje met samenvattingen 

van de eerste drie delen

• A1- en/of A2-posters (gepersonaliseerd)

• Tafeldisplays

• Boekenleggers met alle boeken

• Uitgebreide seo- en socialmediacampagne

• Teasercampagne voor verschijning

• Bannercampagne via De Persgroep

• Advertenties in diverse dagbladen 

en magazines

• Ketenpromotie

• Teasercampagne met digitaal 

materiaal (op aanvraag beschikbaar)

grote MarKeting- en 
PUBliciteitscaMPagne

GRATIS LEESFRAGMENT

GRATIS LEESFRAGMENT

GRATIS
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De wereldwijde 
bestseller
Het nieuwe deel 
in de serie van 
De witte stad

Mijn naam is Unai. Ze noemen me Kraken.
Jouw jacht eindigt hier. De mijne begint…

Poster (hangend)

Teaserboekjes

Baliedisplay
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19 JULI 2022

Eva García Sáenz de Urturi  

Het zwarte boek van 
de uren

Vitoria, 2022. Voormalig inspecteur Unai López de Ayala 

– alias Kraken – krijgt een anoniem telefoontje dat alles zal 

veranderen aan wat hij denkt te weten over zijn familie. Hij 

heeft een week de tijd om het legendarische Zwarte boek 

van de uren te vinden, een exclusief bibliografi sch juweel, en 

dan zal zijn moeder niet sterven. Zijn moeder, die al tiental-

len jaren op het kerkhof rust. Hoe is dit mogelijk?

Er volgt een race tegen de klok tussen Vitoria en Madrid om 

het belangrijkste criminele profi el van zijn leven te maken, 

een profi el dat het verleden voor altijd kan veranderen.

Wat als je moeder de grootste vervalser van oude boeken 

aller tijden was?
verscHijnt  19 juli 2022

uitvoering  paperback, 15 x 22,5 cm

omvang  ca.352 pagina’s 

nur  305, literaire thriller

oorspronKelijKe titel  El Libro Negro de las Horas

 prijs  € 22,99

isbn  978 94 005 1527 7

 cap e-booK  € 12,99

isbn e-booK  978 90 449 3412 0

 cap luisterboeK  € 15,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7691 7

Een nieuw deel van de succesvolle reeks 

De witte stad!

• Van de Witte stad-serie zijn al 150.000 boeken verkocht 

• Veel vaart, veel spanning, personages om mee mee te 

 leven 

• Wederom een heerlijke mix van thriller, cultuur en 

 geschiedenis!

SPANJE  SPANNING  MYSTERIE  BOEKEN  BASKENLAND

Eva García Sáenz de Urturi (1972) werd geboren in Vitoria en woont sinds 

haar vijftiende in Alicante, waar ze aan de universiteit werkt. Haar eerste 

boek heeft ze in eigen beheer uitgegeven en het werd online een grote 

bestseller. De serie van De witte stad verschijnt in het Spaans bij Planeta en 

deze boeken zijn inmiddels in alle vormen en via alle platforms een fenome-

nale bestseller geworden.

Wereldwijd 2 miljoen 
exemplaren verkocht
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‘Baldacci blijft goede 
plots en dito personages 

bedenken.’  
het laatste nieuws

‘Een meesterlijke 
verhalenverteller.’

PeoPle

‘Zonder meer verslavend.’   
de telegraaF

€ 22,99  isbn 978 94 005 1371 6
Aloysius Archer-serie (2 delen)

€ 22,99  isbn 978 94 005 1283 2
Atlee Pine-serie (4 delen)

€ 22,99  isbn 978 94 005 1216 0
Amos Decker-serie (6 delen)
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52.000 ex. verkocht 89.000 ex. verkocht 160.000 ex. verkocht

DE BESTSELLERSERIES VAN BALDACCI
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26 JULI 2022

David Baldacci 

De 6:20-man

Voormalig Army Ranger Travis Devine werkt als fi nancieel 

analist op Wall Street. Zes dagen per week neemt hij de trein 

van 6:20 om naar New York te forenzen.

Wanneer op een dag een van zijn collega’s wordt vermoord, 

wordt Travis aangemerkt als verdachte. Tegelijkertijd wordt 

hij door Homeland Security onder druk gezet om zijn baas, 

multimiljonair Bradley Cowl, te bespioneren. Weigeren is 

geen optie, want de geheime dienst dreigt de duistere reden 

naar buiten te brengen waarom Travis het leger heeft moe-

ten verlaten. Langzaam maar zeker komt Travis erachter 

dat de fi nanciële wereld waarin hij verstrikt is geraakt, net 

zo dodelijk is als de oorlogen waarin hij als Ranger vocht. 

En veel verraderlijker…

verscHijnt  26 juli 2022

uitvoering  paperback, 15 x 22,5 cm

omvang  ca. 400 pagina’s 

nur  332, thriller

oorspronKelijKe titel  The 6:20 Man

 prijs  € 22,99

isbn  978 94 005 1513 0

 cap e-booK  € 14,99

isbn e-booK  978 90 449 3398 7

 cap luisterboeK  € 15,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7674 0

Wall Street meets The Firm

• Eerste deel van een nieuwe reeks

• Speelt zich af in de fi nanciële wereld 

• IJzersterke vakantiethriller 

• Baldacci weet zichzelf en zijn personages keer op keer

 te vernieuwen 

WALL STREET  MOORD  CHANTAGE  HOMELAND  SECURITY 

• Advertenties in dagbladen en 

 tijdschriften

• A2-posters en backcards

• Ketenpromotie

• Display– en socialmediacampagne

• Boektrailer

• Teasercampagne voor verschijning

MarKeting

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 

150 miljoen exemplaren van zijn boeken verkocht.
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De minithrillers 
– vervolgen op de zomerthrillers –

zijn enorm populair

★

★ ★ ★

45.000 
exemplaren

verkocht

50.000 
exemplaren

verkocht
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26 JULI 2022

Suzanne Vermeer

Koraalrif

Paula Visser wordt door de weduwe van haar kennis Jim 

om hulp gevraagd. Zeven jaar geleden werd Jim in verband 

gebracht met de verdachte dood van zijn assistent Lucy. Om 

Jims naam te zuiveren moet Paula er tijdens haar reis door 

Amerika samen met privédetective Stuart achter komen wat 

er met Lucy is gebeurd.

Terwijl Paula en Stuart het leven van een vrouw die zo 

onzichtbaar mogelijk door het leven ging proberen te ont-

rafelen, worden zij met harde hand tegengewerkt. Wanneer 

hun zoektocht hen van L.A. naar Mexico leidt, komt een 

noodlottige confrontatie steeds dichterbij…

verscHijnt  26 juli 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 192 pagina’s 

nur  332, thriller

 prijs  € 12,50

isbn  978 94 005 1517 8

 cap e-booK  € 7,99

isbn e-booK  978 90 449 3402 1

 cap luisterboeK  € 11,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7680 1

Het avontuur van Roadtrip gaat verder 

• Alle thrillers komen binnen in de top 3 van de Bestseller 60

• Prachtige stranden en azuurblauwe zee: Mexico is 

 een droombestemming 

• De bestverkopende Nederlandse thrillerauteur

• Ook los te lezen van Roadtrip

• Iedere titel verkoopt meer dan 50.000 exemplaren

MEXICO  PRIVÉDETECTIVE  MOORD ONDERZOEK

• Outdoorcampagne – Zomerse 

 (ont)spanning met Suzanne Vermeer

• Advertenties in dagbladen en 

 tijdschriften

• A2-poster ‘met Suzanne Vermeer 

 op vakantie!’, raamstickers en 

 boekenleggers

• Online campagne: 

 Suzanne Vermeer-zomerweken

• Crosspromotie

MarKeting

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 bestseller-

lijst verschenen en twee titels werden genomineerd voor de NS Publieksprijs. 

Inmiddels zijn er in Nederland en België al ruim 3,5 miljoen boeken verkocht.
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‘Engberg bewijst eens te meer dat ze 
gerekend mag worden tot een van de 
betere Scandinavische thrillerauteurs.’ 
vrouwenthrillers.nl

‘Naar het einde toe raakt het verhaal 
in een superspannende stroom-
versnelling. […] Prima thriller.’   
vn detective & thrillergids

‘Duikt in de diepten van de menselijke 
ziel. Stijgt ver uit boven de gemiddelde 
Scandinavische thriller.’  
kölner stadt-anzeiger

€ 20,99  isbn 978 94 005 0986 3 € 20,99  isbn 978 94 005 0987 0

eerder verschenen

€ 20,99  isbn 978 94 005 1353 2
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2 AUGUSTUS 2022

Katrine Engberg

Wintereiland

Een man wordt wakker van het weerzinwekkende geluid 

van een kettingzaag. Hij is vastgebonden, kan zich niet 

bewegen en hij kan niets anders dan toezien hoe het blad 

dichterbij komt.

Jeppe Kørner is met verlof van de politie en houdt zich 

tijdens de winter schuil op het eiland Bornholm. Wanneer 

hij een helpende hand biedt bij de zagerij op het eiland,

belandt hij onbedoeld midden in een sinister mysterie. 

Hij zal opnieuw met Anette Werner en Esther de Laurenti 

moeten samenwerken als ze de geheimen van het eiland 

willen onthullen en de moordenaar stoppen voor hij 

opnieuw toeslaat.

verscHijnt  2 augustus 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 352 pagina’s 

nur  305, literaire thriller

oorspronKelijKe titel  Isola

 prijs  € 21,99

isbn  978 94 005 1354 9

 cap e-booK  € 12,99

isbn e-booK  978 90 449 3253 9

 cap luisterboeK  € 15,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7474 4

Een nieuw deel van de spannende 

Bureau Kopenhagen-serie!

• De spannende opvolger van Glazen vleugels en 

Dodenmasker

• Meeslepende pageturner vol verrassende wendingen 

• Deense bestsellerauteur wordt met elk boek beter

SCANDINAVIË  DUO  RECHERCHE  KOPENHAGEN  MOORD  

• A2-poster

• Socialmediacampagne met 

 auteursvideo

• Uitgebreide aandacht via onze 

 Scandinavische thrillers-kanalen

• Crosspromotie

MarKeting

Katrine Engberg (1975) was in Denemarken reeds bekend als danser en 

choreograaf toen ze in 2006 haar schrijfdebuut maakte met een non-fi ctie-

boek. Sinds 2017 schrijft ze fulltime. Haar thrillers over Jeppe Kørner en 

Anette Werner belanden steevast in de top 3 van de Deense bestsellerlijst, 

en ook is haar ster nu internationaal rijzende.
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‘Het begint met een blik is een fantastisch 
feelgoodverhaal met meer diepgang dan je van 
dit soort verhalen gewend bent. Vanwege de 

heerlijke schrijfstijl kan je niet stoppen met lezen.’  
chicklit.nl

‘Personages van vlees en bloed, echte emoties 
en een heerlijk verhaal maken dit boek 

onmogelijk om weg te leggen.’ 
library Journal

‘Een liefdevolle romance met levensechte 
hoofdpersonen en een invoelbaar verhaal.’ 

rt book reviews 

€ 12,99  isbn 978 94 005 1167 5 € 12,99  isbn 978 94 005 1168 2

eerder verschenen

€ 12,99  isbn 978 94 005 1169 9 € 12,99  isbn 978 94 005 1400 3 € 12,99  isbn 978 94 005 14041
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3 AUGUSTUS 2022

Kelly Moran  

Wildfl ower Summer
In jouw armen

Een eindeloze hemel, besneeuwde bergtoppen die glinsteren 

in de zon, wilde bloemenweides. Dit is wat Nate Roldan 

verwacht te zien als hij aankomt bij de Wildfl ower Ranch. 

Tegelijk weet hij zeker dat hij hier niet thuishoort. Met zijn 

motor en tatoeages is hij als een lelijke olievlek op deze 

prachtige, vredige plek. Maar dat lijkt Olivia Cattenach 

niet te deren. Nate is hier voor haar. Hij heeft Olivia’s broer 

voor hij stierf beloofd voor haar te zorgen. En Nate wil deze 

belofte nakomen. Ook al kost het hem zijn hart… 

verscHijnt  3 augustus 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 352 pagina’s 

nur  302, vertaalde roman

oorspronKelijKe titel  Redemption

 prijs  € 15,99

isbn  978 94 005 1519 2

 cap e-booK  € 9,99

isbn e-booK  978 90 449 3404 5

 cap luisterboeK  € 13,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7682 5

Onweerstaanbare romantiek in een 

prachtige setting!

• Heerlijke feelgoodroman

• Wederom een prachtige setting 

• Groeiende schare fans voor Kelly Moran! 

• Goodreads favoriet: gemiddeld meer dan 4 sterren 

ROMANCE  FEELGOOD  NATUUR  VEERKRACHT  EMOTIE

• Advertentie in Vriendin

• Socialmediacampagne

• Pos-materiaal op aanvraag

• Uitgebreide aandacht in onze 

 romannieuwsbrief

MarKeting

Kelly Moran is een Amerikaanse bestsellerauteur in het romantische gen-

re. Ze won eerder de Catherine Award, was een Readers’ Choice-fi naliste, 

Holt Medallion-fi naliste, en stond in de top 10 van de USA Today HEA (Happy 

Ever After).

Het tweede deel van de 

Wildfl ower Summer-serie 

verschijnt maart 2023
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‘Onweerstaanbaar! Ik heb genoten.’
santa montefiore

‘Elke zin fonkelt.’    
my weekly

‘Een verhaal als een innige omhelzing.’ 
joanne harris

‘Een emotioneel verhaal over liefde, 
vriendschap en moed, waar je echt 

doorheen vliegt.’  
women’s weekly
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9 AUGUSTUS 2022

Carol Drinkwater  

Een daad van liefde

Frankrijk, 1943. Nadat ze het door oorlog verwoeste Polen 

moesten ontvluchten, vinden Sara en haar ouders onderdak 

in een prachtig, maar vervallen huis in de Franse Alpen. 

Het lijkt de perfecte schuilplaats, ondanks de sporen van 

de vorige bewoners, die duidelijk in alle haast moesten 

vertrekken. 

Maar er begint al snel een schaduw te vallen over Sara’s 

mooie zomer en haar ontluikende romance met buurjongen 

Allain. Wanneer de nazi’s steeds dichter naderen, moet het 

gezin een vreselijke keuze maken die hen voorgoed uiteen 

zou kunnen drijven, waarna Sara’s vlucht naar vrijheid 

meerdere levens op het spel zet. Zal Sara ooit weer herenigd 

worden met haar dierbaren? En zal ze haar weg terug naar 

Allain vinden?

verscHijnt  9 augustus 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 432 pagina’s 

nur  302, vertaalde roman

oorspronKelijKe titel  An Act of Love

 prijs  € 20,99

isbn  978 94 002 1503 1

 cap e-booK  € 9,99

isbn e-booK  978 90 449 3405 2

 cap luisterboeK  € 13,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7683 2

Een adembenemende en liefdevolle oorlogsroman 

over moed in de donkerste momenten

• Sfeervol, emotioneel en meeslepend

• Voor liefhebbers van sfeervolle couleur locale-romans, 

 maar ook van historische romans

• Santa Montefi ore is fan! 

WOII  LIEFDE  FRANKRIJK  HISTORISCH  DRAMA

• Advertenties in o.a. ZIN en tv-gidsen

• Displaycampagne op Hebban.nl

• Socialmediacampagne

• Winacties

MarKeting

Carol Drinkwater werd bekend door haar rol 

als Helen Herriot in de bbc-serie James Herriot. 

Als schrijfster kreeg ze wereldwijd succes met 

haar memoires over de olijfgaard die ze samen 

met haar man bewoonde in Zuid-Frankrijk. Na 

drie korte (e-book only) romans die in Amerika 

en Engeland op nummer 1 kwamen, was De 

vergeten zomer haar eerste volledige roman die 

overal verscheen.
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Jørn Lier Horsts werk is een unieke mix van spanning en 
realisme, hij toont zich een uitstekend observator van 
menselijke interactie. Voordat hij zich fulltime aan het 
schrijven wijdde, werkte Horst als hoofd van de recher-
che in het Noorse district Vestfold. 

‘Achter het afzetlint ben ik in aanraking gekomen met 
slachtoffers van serieuze misdaad – en plegers ervan. 
Ik ben geconfronteerd met de frustratie, de woede en 
de pijn die aan moord verbonden zijn, en dat heeft bij-
gedragen aan de ontwikkeling van een authentieke 
toon, aan fi ctie met de waarachtigheid van true crime.’ 
In Vrij Nederland Detective & Thrillergids zegt Horst over 
zijn beslissing om zich fulltime op het schrijven te richten: 
‘In Noorwegen stond ik al snel bekend om die dubbele 
rol – auteur en agent ineen. Toen werd het moeilijk. Ik wist 
wel welke pet ik op welk moment droeg, maar het publiek 
niet. En ik had als rechercheur te maken met mensen die 
echt met moord moesten dealen, terwijl ik moord ook als 
een vorm van vermaak verkocht. Dat knaagde aan me.’

★★★★★ ‘Een psychologisch schaakspel, 
waarin de karakters en de dialogen excelleren.’ 

vn detective & thrillergids

★★★★ ‘De fjord is een Scandi-thriller zoals 
die behoort te zijn. Met een geweldige hoofd-

persoon, een spannende plot en een mooie 
schrijfstijl, schrijft Jørn Lier Horst zich steeds 

dichter naar de absolute Scandi-top.’
thrillzone

‘Een klassieke speurdersroman van 
hoog niveau!’  

marlous mutsaers, gianotten mutsaers 
boekverkoPers, tilburg, over de FJord
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6 SEPTEMBER 2022

Jørn Lier Horst

De Onbekende

Wanneer in het bos het verminkte lichaam van een jonge 

vrouw wordt gevonden, lijkt de modus operandi op die van 

seriemoordenaar Tom Kerr. Maar Kerr zit al vier jaar in de 

gevangenis en kan de misdaad nooit hebben gepleegd. De 

politie richt haar pijlen dan ook op een andere verdachte, 

een man die de pers ooit ‘de Onbekende’ doopte – Kerrs 

nooit gevonden partner. 

Dan weet Kerr, tijdens een reconstructie die bedoeld was 

om het lichaam van een van zijn slachtoffers te vinden, te 

ontsnappen. William Wisting wordt verantwoordelijk ge-

houden voor het fi asco en met zowel Kerr als de Onbekende 

op vrije voeten, is het een kwestie van tijd voor er meer 

slachtoffers vallen…

verscHijnt  6 september 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 384 pagina’s 

nur  305, literaire thriller

oorspronKelijKe titel  Illvilje

 prijs  € 22,99

isbn  978 94 005 1399 0

 cap e-booK  € 14,99

isbn e-booK  978 90 449 3304 8

 cap luisterboeK  € 15,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7530 9

Het derde deel van het zeer succesvolle 

Cold Case Kwartet 

• Van de eerste twee delen zijn 35.000 exemplaren 

 verkocht

• Horsts boeken verschijnen in 23 landen 

• Bekend van de tv-serie Wisting

COLD CASE  SERIEMOORDENAAR  NOORWEGEN  WISTING  POLITIEONDERZOEK 

• A2-posters

• Advertenties

• Volop aandacht via de 

 Scandinavische thrillers-kanalen

• Crosspromotie via Scandi-fl yer

• Online campagne via socials, 

 Google en bannering

• Auteursweek op ThrillZone.nl

MarKeting

€ 20,99  isbn 978 94 005 1265 8 € 20,99  isbn 978 94 005 1398 3

eerder verschenen
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Een brute moord in een door oorlog en verlies 
geteisterd Barcelona dreigt een lang 

verborgen familiegehein te onthullen
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Een brute moord in een door oorlog en verlies 
geteisterd Barcelona dreigt een lang 

verborgen familiegehein te onthullen

‘Een boek geschreven in de traditie 
van De schaduw van de wind, met 

levensechte personages, hechte 
vriendschappen en sterke, doorleefde 

vrouwen. Een groots eerbetoon aan 
de cinema, die de verbeelding van 

de inwoners van een door ellende en 
terreur belegerde stad de vrije loop liet.’ 

librería noviembre
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‘Een roman met daarin vele andere 
romans. Verhalen die zich vrij bewegen 
tussen liefde, solidariteit, vriendschap, 

schande, haat, wreedheid, wraak, 
spionage en verraad.’ 

the moon magazine

‘Een fascinerend verhaal over dromen
die nooit hun kracht verliezen.’ 

entre mis libros y io
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13 SEPTEMBER 2022

Pere Cervantes  

Op zoek naar mijn vader

Barcelona, 1945. De twaalfjarige Nil Roig, die ervan droomt  

om ooit fi lmoperateur te worden, fi etst door de hele stad om 

fi lmspoelen van de ene naar de andere, voor hem magische, 

bioscoop te brengen.

Op de dag dat hij dertien jaar wordt, is hij in het trappenhuis 

bij zijn woning getuige van een moord. Nadat de moorde-

naar heeft gedreigd hem ook te doden als hij hier ooit ie-

mand over verteld, geeft het stervende slachtoffer Nil een 

mysterieus en naar later blijkt uiterst zeldzaam verzamel-

plaatje met de foto van een vooroorlogse fi lmacteur. Met zijn 

laatste krachten fl uistert hij de jongen een naam toe: David. 

Dat is ook de naam van Nils vader, die verdween op de dag 

dat Barcelona bezet werd door de regering van Franco.

Nil gaat op zoek naar de waarheid achter zijn vaders ver-

dwijning en achter het mysterieuze fi lmplaatje. Een zoek-

tocht waarvoor hij een hoge prijs zal moeten betalen.
verscHijnt  13 september 2022

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

omvang  ca. 528 pagina’s 

nur  302, vertaalde roman

oorspronKelijKe titel  El chico de las bobinas

 prijs  € 24,99

isbn  978 94 005 1356 3

 cap e-booK  € 14,99

isbn e-booK  978 90 449 3255 3

 cap luisterboeK  € 15,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7501 9

Een onweerstaanbare historische roman tegen 

de achtergrond van naoorlogs Barcelona

• Cinema, literatuur en Barcelona – Cervantes verweeft

 drie geliefde ingrediënten tot een onweerstaanbaar boek 

• Voor de liefhebbers van Carlos Ruiz Zafón

• Meeslepend, groots en verslavend

BARCELONA  CINEMA  FRANCO  HISTORISCH

• Vooruitexemplaren

• Uitgebreide pr-campagne

• Pos: A1- en A2-posters, boeken-

 leggers en baliedisplays

• Advertenties in ZIN, de Boekenkrant

 en Trouw

• Socialmediacampagne

• Ketenpromotie

MarKeting

Pere Cervantes (Barcelona, 1971) is auteur en scenarioschrijver. Na zijn 

studie rechten aan de universteit van Barcelona, werkte hij als Peace-

keeping Observer voor de Verenigde Naties in Kosovo (van 1999 tot 2001) 

en in Bosnië-Herzegovina (van 2002 tot 2003). Hij is de veelbekroonde 

auteur van tien romans, waarvan Op zoek naar mijn vader de eerste is die in 

het Nederlands verschijnt. Het boek werd in Spanje direct na verschijnen 

een enorme bestseller.



Recherche, journalistiek en politiek komen samen 
in deze razendspannende thrillerreeks

32

najaar
2023

najaar
2024
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Journalist Lyn Riley sluit zich aan bij een nieuw 

rechercheteam dat onder druk van politiek Den Haag

cold cases moet oplossen. Van langdurige vermissingen 

tot uit het water geviste lichamen en onbekende doden: 

het team deinst nergens voor terug. Maar niet alleen van 

buitenaf neemt de druk op het team toe: ook onderling 

lopen de spanningen op. En terwijl er in elk deel van de 

trilogie een grote zaak moet worden opgelost, dreigt 

Rileys diep weggestopte verleden steeds verder aan 

de oppervlakte te komen… 

Carina
VAN LEEUWENS
Cold Case-trilogie
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de volgende delen van de trilogie

Deel 2  paperback, najaar 2023 

€ 20,99  isbn 978 94 005 1540 6 
Deel 3  paperback, najaar 2024
€ 20,99  isbn 978 94 005 1541 3 
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4 OKTOBER 2022

Carina van Leeuwen

Magma – Cold Case 1

Twee meisjes van uiteenlopende sociale klassen verdwij-

nen in dezelfde week. Het lichaam van een jarenlang 

vermiste docent wordt uit het water gevist. Een politicus 

voelt hoe de grond hem te heet onder de voeten wordt.

De vondst van de vermiste docent Roger van Merle resul-

teert in een vernietigend rapport over het politieonderzoek 

destijds. Als reactie wordt in Den Haag een nieuw recherche-

team voor vermissingen opgericht. Hierin zit een vreemde 

eend in de bijt: journalist Lyn Riley, die na dertig jaar in 

oorlogs- en rampgebieden terug in Nederland is.

Het team duikt in de verdwijning van de 18-jarige Sasha, die 

in tegenstelling tot een in dezelfde week verdwenen meisje 

uit hogere kringen al snel werd vergeten. In hun onderzoek 

stuiten zij op tegenstand vanuit politieke hoek. Ondertussen 

staat er voor Riley persoonlijk ook nogal wat op het spel…

verscHijnt  4 oktober 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 320 pagina’s 

nur  332, thriller

 prijs  € 20,99

isbn  978 94 005 1479 9

 cap e-booK  € 12,99

isbn e-booK  978 90 449 3406 9 

 cap luisterboeK  € 15,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7684 9

Een nieuwe thrillerserie van dé cold case-expert 

van Nederland

• Carina van Leeuwen is een graag geziene gast in de media

• Realistisch, sfeervol en vakkundig geschreven

COLD CASE  VERMISSING JOURNALISTIEK  RECHERCHE  DEN HAAG

• Uitgebreide pr-campagne 

 met interviews

• Pos-materialen: 

 voorpublicatieboekjes en A2-posters

• Facebook- en Instagram-advertising

• Bannercampagne gericht op sites 

 van dagbladen en tijdschriften

MarKeting

Carina van Leeuwen is forensisch rechercheur in het coldcaseteam 

van Amsterdam, spreker en auteur. Wat begon als een weddenschap, 

resulteerde in de trilogie Unit Plaats Delict. Hierna publiceerde ze het non-

fi ctieboek Onbekend maar niet vergeten. In de media verschijnt ze regel-

matig als dé coldcase-expert en ze geeft bevlogen lezingen en master-

classes over forensisch onderzoek. 



36

‘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

€ 15,-  isbn 978 94 005 1420 1 € 20,99  isbn 978 94 005 1436 2

eerder verschenen
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4 OKTOBER 2022

Lena Johannson  

De vrouwen van Beiersdorf
Irma’s geheim

Hamburg, 1912. Oscar en Gertrude Troplowitz zijn gelukkig

samen en als bedenkers van de Nivea-crème hebben ze groot 

succes. Samen besluiten ze hun lang gekoesterde wens waar 

te maken: een reis naar Amerika. Inmiddels zijn er over de 

hele wereld fi lialen van hun bedrijf, Beiersdorf, te vinden 

en ook het aantal werknemers is enorm gegroeid. Irma, een 

goede vriendin van Gertrude en kunstenares, gaat voor het 

bedrijf een van de eerste reclameposters ontwerpen; een 

voor die tijd revolutionair idee. Het wordt een sensatie. 

Maar er pakken zich donkere wolken samen boven Irma: 

ze wordt verdacht van medeplichtigheid bij een vervalsings-

schandaal. Bovendien staat de Eerste Wereldoorlog voor de 

deur. Het bedrijf raakt in een crisis en sleurt Irma en haar 

vriendinnen mee… verscHijnt  4 oktober 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

omvang  ca. 496 pagina’s 

nur  302, vertaalde roman

oorspronKelijKe titel  Die Frauen vom Jungfernstieg –

Irmas Geheimnis 

 prijs  € 20,99

isbn  978 94 005 1437 9

 cap e-booK  € 9,99

isbn e-booK  978 90 449 3333 8

 cap luisterboeK  € 13,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7563 7

Het derde en laatste deel van de meeslepende 

Nivea-trilogie

• Voor liefhebbers van Corina Bomann en Lucinda Riley

• Meeslepende historische fi ctie van Duitse 

 bestsellerauteur 

• Gebaseerd op ware gebeurtenissen

HISTORISCH  STERKE VROUWEN  WAARGEBEURD  NIVEA  ROMANTIEK

• Advertentie in Vriendin

• Socialmedia- en displaycampagne

• Onderdeel van onze 

 Moederdagcampagne

• A2-posters

• Crosspromotie

MarKeting

Lena Johannson was boekverkoper voor ze be-

gon te schrijven. De geschiedenis van Hamburg 

en diens pakhuisdistrict fascineren haar al sinds 

ze een klein meisje was. Ze schreef diverse his-

torische romans, waaronder een eerdere trilogie 

die zich afspeelt in Hamburg. Met haar boeken 

over Oscar en Gerda Troplowitz, oprichters van 

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

Hansaplast), schoot ze de bestsellerlijsten in.
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Topauteurs voor een mooie prijs

verscHijnt  6 september 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm 

omvang  400 pagina’s 

nur  305, literaire thriller

prijs  € 15,- 

isbn  978 94 005 1531 4

cap e-booK  € 9,99 

isbn e-booK  978 90 449 7944 2

 cap luisterboeK  € 13,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7385 5

‘Een van de opvallendste literaire 
detectives.’ – the washington Post

★★★★★ ‘Diep onder de indruk zijn we 
van deze politieroman.’ – vn detective & 

thrillergids

verscHijnt  28 juni 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm 

omvang  416 pagina’s 

nur  332, thriller

prijs  € 15,-

isbn  978 94 005 1466 9

  cap e-booK  € 14,99

isbn e-booK  978 90 449 7884 1

  cap luisterboeK  € 13,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7341 1

50.000 exemplaren verkocht 25.000 exemplaren verkocht

David Baldacci
Ondergronds De Katharinacode

Jørn Lier Horst 

Een Amos Decker-thriller Deel 1 van het Cold Case Kwartet

28 JUNI 2022 6 SEPTEMBER 2022

COMPLOT  MOORD  MIJNBOUW COLD CASE  NOORWEGEN
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Topauteurs voor een mooie prijs

verscHijnt  10 mei 2022

uitvoering  paperback, 14 x 21,5 cm 

omvang  240 pagina’s 

nur  302, vetaalde roman

prijs  € 12,99 

isbn  978 94 005 1529 1

cap e-booK  € 7,99

isbn e-booK  978 90 449 7093 7

 cap luisterboeK  € 9,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7092 2

‘Een fi jn boek om lekker bij de verwarming 
uit te lezen.’ – chicklit.nl

‘Brengt de echte Vermeer en de fi ctieve muze 
tot leven in dit juweel van een roman.’ 
time magazine

verscHijnt  20 september 2022

uitvoering  pocket, 12,5 x 20 cm 

omvang  304 pagina’s 

nur  332, thriller

prijs  € 8,99

isbn  978 94 005 1521 5

  cap e-booK  € 6,99

isbn e-booK  978 90 449 7843 8

  cap luisterboeK  € 9,99

isbn luisterboeK  978 90 461 7308 4

75.000 exemplaren verkocht Everseller

Suzanne Vermeer
Sneeuwexpress Meisje met de parel

Tracy Chevalier 

20 SEPTEMBER 2022 10 MEI 2022

VERMISSING  OOSTENRIJK JOHANNES VERMEER

Nederlands bestverkopende 
thrillerschrijver

Vanaf 2023 grote Vermeer-
tentoonstelling in Rijksmuseum
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De beste thrillers nu €15,-

isbn 978 94 005 1371 6 isbn 978 94 005 1292 4 isbn 978 94 005 1426 3 isbn 978 94 005 1276 4

isbn 978 94 005 1396 9isbn 978 94 005 1302 0isbn 978 90 5672 678 2isbn 978 94 005 1023 4

Actieperiode: 14 juni t/m 31 augustus 2022

DE PIJLERS VAN DE ACTIE

• 8 thrillers van bestsellerauteurs

• Uitgebreide marketingondersteuning

• Inhakend op cPnB-zomerlezencampagne

Zomerlezen

Vraag uw vertegenwoordiger naar de voorwaarden
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De Maand van de 
SCANDINAVISCHE Thriller 
was een groot succes

Bedankt voor jullie enthousiasme!
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