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HET VIERDE DEEL VAN DE

RAZENDSPANNENDE

DUITSE BESTSELLERSERIE

‘Marc Raabe legt een ingenieus verknoopt raadsel voor 

in dit eerste boek van een serie.’  

TROUW
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‘Raabe is zonder twijfel een van Duitslands 
beste thrillerauteurs. De Tom Babylon-serie 

heeft een ware cultstatus verworven. 
De kelder is intens en verslavend.’  

kriMi-coUch

‘Een goed 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

over sleutel 17

€ 15,-  ISBN 978 94 005 1401 0 € 21,99  ISBN 978 94 005 1402 7

DE EERSTE DRIE DELEN VAN DE SERIE

€ 22,99  ISBN 978 94 005 1403 4

Poster

Digitaal promotiemateriaal
BoekenleggersBoekenleggers
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14 FEBRUARI 2023

Marc Raabe

De kelder

Tom Babylon is al meer dan twintig jaar op zoek naar zijn 

zusje Viola (‘Vi’), die in 1998 spoorloos verdween. Opeens 

is er een aanwijzing: een recente foto van Vi, die zich verbor-

gen houdt in de kelder van zijn vader. Heeft Werner Babylon 

iets te maken met haar verdwijning?

Niet veel later wordt Toms vader gedood bij een mysterieuze 

aanval op de Berlijnse metro. Uit getuigenverklaringen 

blijkt dat de dader ook op zoek is naar Vi. Tom denkt te 

weten wie erachter zit: zijn voormalige mentor dr. Walter 

Bruckmann, die zwoer zijn leven tot een hel te maken.

Maar hoe kan een man die sinds zijn veroordeling in een 

bewaakte psychiatrische inrichting in de Alpen zit een 

moord plegen in Berlijn?

versCHijnT  14 februari 2023

uiTvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

oMvang  ca. 512 pagina’s 

nur  332, thriller

oorsPronKelijKe TiTel  Violas Versteck

 Prijs  € 22,99

isbn  978 94 005 1568 0

 CaP e-booK  € 12,99

isbn e-booK  978 90 449 3447 2

 CaP luisTerboeK  € 15,99

isbn luisTerboeK  978 90 461 7729 7

Duitslands beste misdaadschrijver

• Een fi lmische thriller met hedendaags Berlijn, Londen 

 én de ddr als decor 

• Een verslavende pageturner voor de liefhebbers van 

 Karin Slaughter, M.J. Arlidge en Horst & Enger

• Combinatie van spanning en recente geschiedenis 

BERLIJN  DDR  ONTVOERING  MOORD  FAMILIE

• Boektrailer

• Pos: gepersonaliseerde A1- en 

 A2-posters en boekenleggers

• Advertenties

• Uitgebreide socialmediacampagne

• Crosspromotie

• Ketenpromotie

markeTinG

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

redacteur, grafi sch ontwerper en manager van 

zijn eigen fi lmproductiebedrijf. In 1990 startte 

hij zijn eigen fi lmproductiebedrijf. 

Zijn serie over Tom Babylon is een enorm succes 

in Duitsland – alle delen stonden wekenlang in 

de top 10 van de Duitse bestsellerlijsten. ©
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€ 22,99  isbn 978 94 005 1279 5 € 22,99  isbn 978 94 005 1277 1

eerder verschenen

€ 22,99  isbn 978 94 005 1276 4 € 15,-  isbn 978 94 005 1415 7

GROTE MARKETING- EN PR-CAMPAGNE

• Advertenties in landelijke dagbladen 

 en magazines

• Campagne met Fd & Bnr

• Bannercampagnes via ThrillZone, 

 Hebban en De Persgroep

• Uitgebreide socialmediacampagne 

 via de Grisham-kanalen

• Feestdagencampagne

• Ketenpromotie

• Pos: tafeldisplay, plafondhangers en 

 stoepbordposters
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18 OKTOBER 2022

John Grisham

De nieuwe legal thriller

Dit najaar komt John Grisham weer met een onvervalste 

legal thriller. Met het kritisch zeer goed ontvangen Een tijd 

voor genade (VN’s Detective & Thrillergids sprak van ‘een 

verpletterende legal thriller’) en het buitengewoon succes-

volle De lijst van de rechter (18 weken non-stop in De Best-

seller 60) liet de meester de afgelopen twee jaar zien nog 

altijd een van de beste verhalenvertellers ter wereld te zijn. 

De verwachtingen voor zijn nieuwe thriller zijn dan ook 

weer hooggespannen. Maatschappijkritisch, meeslepend en 

magistraal uitgewerkt: John Grisham verveelt nooit.

versCHijnT  18 oktober 2022

uiTvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

oMvang  ca. 400 pagina’s 

nur  332, thriller

oorsPronKelijKe TiTel  Nog niet bekend

 Prijs PaPerbaCK  € 24,99

isbn PaPerbaCK  978 94 005 1561 1

 Prijs gebonden  € 27,99

isbn gebonden  978 94 005 1562 8

 CaP e-booK  € 14,99

isbn e-booK  978 90 449 8511 5

Al meer dan 30 jaar aan de top

• Gegarandeerde bestseller 

• De meester van de legal thrillers

LEGAL THRILLER  VERENIGDE STATEN  BESTSELLER  PAGETURNER

‘Ik ben gek op de thrillers van John Grisham. 
Die kan je op twee manieren lezen: 

rechttoe, rechtaan, als een whodunit, 
of zoekend naar de meerdere lagen. 

Want dat is iets wat Grisham graag aanbrengt.’  
stine jensen in mezza (algemeen dagblad)

John Grisham is de auteur van bijna vijftig thrillers, romans, korte verhalen-

bundels en jeugdthrillers, waarvan er vele zijn verfi lmd. Hij is de afgelopen 

decennia uitgegroeid tot een van de succesvolste thrillerschrijvers aller 

tijden. In zowel zijn boeken als in zijn eigen leven voert hij strijd tegen 

onrecht en trekt hij zich het lot aan van diegenen in de samenleving die er 

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

‘Grisham op zijn best in delicaat 
rechtbankdrama.’ – nrc

OMSLAG 

VOLGT
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€ 22,99  isbn 978 94 005 1152 1 

eerder verschenen

‘Wesolowski toont dat een intelligent gebruik van moderne 
communicatievormen een klassiek genre als de misdaad- of 

horrorroman nieuw leven kan inblazen.’  
de standaard over siX stories

‘Een ongewone, intelligente en zelfs hartverscheurende thriller.’  
knack over siX stories

‘Prachtig geschreven, slim, aangrijpend en ondraaglijk spannend. 
Matt Wesolowski is een van de origineelste en opwindendste 

thrillertalenten van dit moment.’ – aleX north

‘Met de unieke structuur, de ingenieuze plot en zoveel spanning 
dat je het niet kunt neerleggen, is dit de belichaming van een 

must-read.’ – heat over siX stories

Donker en beklemmend, zowel een klassiek 
moordmysterie als een adembenemende 

thriller: Hydra neemt je mee naar plaatsen 

die je nooit in het echt zou willen zien…
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19 OKTOBER 2022

Matt Wesolowski  

Hydra

Op een avond in 2014 slaat Arla Macleod haar moeder, 

vader en zusje dood met een hamer. Een verbijsterende daad 

die sindsdien bekendstaat als de Macleod-moorden. Nu ze 

vastzit in een inrichting, weigert Arla om iemand te spreken. 

Behalve Scott King, wiens Six stories-podcast een internet-

sensatie is. Maar King is bezig met een complexe zaak. Hij 

interviewt niet alleen Arla maar ook vijf getuigen, en vraagt 

zich af of Arla wel zo ontoerekeningsvatbaar was als haar 

advocaten altijd hebben beweerd. 

Terwijl hij de zes verhalen ontleedt, wordt Scott een wereld 

in getrokken van dodelijke, verboden ‘spelletjes’ en mys-

terieuze ‘black-eyed kids’, die niet alleen in de waanideeën 

van een moordenares lijken te bestaan. 

versCHijnT  19 oktober 2022

uiTvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

oMvang  ca. 384 pagina’s 

nur  305, literaire thriller

oorsPronKelijKe TiTel  Hydra

 Prijs  € 22,99

isbn  978 94 005 1452 2

 CaP e-booK  € 12,99

isbn e-booK  978 90 449 3443 4

 CaP luisTerboeK  € 15,99

isbn luisTerboeK  978 90 461 7725 9

Een gezinsmoord. Vijf getuigen. Zes verhalen.

Wie spreekt de waarheid?

• Origineel: een misdaadverhaal in podcastvorm

• Voor de liefhebbers van truecrimepodcasts en de lezers 

 van M.J. Arlidge 

• Audioboek in podcastvorm met meerdere stemmen 

• De tweede thriller met Scott King in de hoofdrol

MOORD  PSYCHOLOGISCHE THRILLER  PODCAST  ENGELAND  INTERNET

Matt Wesolowski (1981) woont in Newcastle upon 

Tyne. Hij geeft bijles aan jongeren die extra zorg 

nodig hebben. Hij verdiende een uitgeefcontract toen 

hij de schrijfwedstrijd van het literaire festival Bloody 

Scotland won. De fi lmrechten voor zijn internationale 

bestsellerdebuut Six stories zijn aangekocht door een 

grote Hollywoodstudio. 

• Contentmarketing

• Socialmediacampagne

• Crosspromotie

• Winacties

markeTinG
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lynn1980 over zomeravond

HHHHH ‘In één dag uitgelezen. Vanaf de eerste bladzijde 
zat ik in het verhaal en kon niet meer stoppen met lezen.’  

nipper1 over nachtvorst

HHHHH ‘Lekker spannend boek voor de koude dagen. 
Gezellig met een warme chocolademelk.’  

esbribi over het strandhuis

HHHHH ‘Een boek van Suzanne Vermeer is 
altijd ontspannend!’  

lanny62 over dwaalspoor

HHHH ‘Spannend en verassend tot het einde.’

lezers over suzanne vermeer



versCHijnT  11 oktober 2022

uiTvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

oMvang  ca. 320 pagina’s 

nur  332, thriller

 Prijs  € 17,50

isbn  978 94 005 1450 8

 CaP e-booK  € 12,99

isbn e-booK  978 90 449 3448 9

 CaP luisTerboeK  € 13,99

isbn luisTerboeK  978 90 461 7730 3

11 OKTOBER 2022

Maaike en haar zus Judith zijn samen op skivakantie in 

Duitsland. Vroeger gingen ze jaarlijks naar het gebied 

Garmisch-Partenkirchen, maar door Judiths politieke 

carrière zijn zulke tripjes onmogelijk geworden.

Wat begint als een weekje optimale zussentijd, verandert 

in een regelrechte ramp wanneer Judith verongelukt. Maar 

was het daadwerkelijk een samenloop van omstandigheden? 

Maaike gelooft er niks van en gaat op onderzoek uit.

• Roadtrip kwam binnen op #1 in De Bestseller 60!

• De bestverkopende Nederlandse thrillerauteur

• Meer dan 3,7 miljoen exemplaren verkocht

SKIVAKANTIE  ZUSSEN  ONGELUK  MYSTERIE  DUITSLAND

• Advertentiecampagne in de 

 landelijke media

• GoogleAds en socialmedia-advertenties

• Joint promotion

• Ketenpromotie 

• Ook gedurende de feestdagen 

 volop aandacht

• Opvallende Pos-materialen beschikbaar: 

 poster, backcard en boekenleggers 

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 

bestsellerlijst verschenen en twee titels werden genomineerd voor de 

NS Publieksprijs.

9

De piste op met Suzanne Vermeer!

Suzanne Vermeer

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

EERDER VERSCHENEN IN DE REDWOOD RIDGE-REEKS

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

‘Lekker wegdromen en genieten van de liefde. Ik raad deze serie dan 
ook zeker aan bij iedereen die van feelgood houdt!’ 

deleesclUbvanalles

‘Meer diepgang dan je van dit soort verhalen gewend bent. 
Vanwege de heerlijke schrijfstijl kun je niet stoppen met lezen.’ 

chicklit.nl
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26 OKTOBER 2022

Kelly Moran    

Het begint met de geur 
van sneeuw

De Dragonders. Zo noemen de inwoners van Redwood Ridge, 

een pittoresk stadje in de bergen van Oregon, de burgemeester 

en haar twee zussen. En eerlijk is eerlijk: deze bijnaam is niet 

onverdiend. Marie heeft de gewoonte om zich fl ink te bemoeien 

met de levens – en in het bijzonder de liefdeslevens – van

haar stadsgenoten. Al mag niemand klagen, want als 

koppelaarster heeft ze een onberispelijke staat van dienst. 

Maar wanneer haar jeugdliefde Preston Masterson terugkeert 

naar Redwood Ridge om het oude Freemont-landgoed om 

te toveren tot hotel, net op tijd voor de feestdagen, draaien 

de inwoners van Redwood Ridge de rollen om. En dan 

ondervindt Marie zelf eens hoe zenuwslopend zulke koppel-

pogingen kunnen zijn. Vooral als die je in een complete 

chaos storten…

versCHijnT  26 oktober 2022

uiTvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

oMvang  ca. 144 pagina’s 

nur  302, vertaalde roman

oorsPronKelijKe TiTel  Redwood Lights: 

Es beginnt mit dem Duft nach Schnee

 Prijs  € 12,99

isbn  978 94 005 1539 0

 CaP e-booK  € 9,99

isbn e-booK  978 90 449 3432 8

 CaP luisTerboeK  € 11,99

isbn luisTerboeK  978 90 461 7714 3

Hartverwarmende romance voor de koude donkere 

dagen

• Goodreads-favoriet: gemiddeld meer dan 4 sterren

• Voor liefhebbers van feelgoodromans en van tv-series 

 als Virgin River van Robyn Carr

• Kerst in Redwood Ridge, dit is waar de fans van smullen!

• Grote bestseller in e-bookvorm: al 27.500 e-books verkocht

ROMANTIEK  KERST  VRIENDSCHAP  NATUUR  FEELGOOD

• Advertenties in vrouwenbladen

• Boekenleggers, A2-posters 

 en digitaal materiaal

• Onderdeel van de feestdagen-

 campagne

• Blogtour met kerstthema

markeTinG

Kelly Moran is een Amerikaanse bestseller-

auteur in het romantische genre. 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). 

Haar serie over het pittoreske stadje Redwood 

Ridge heeft wereldwijd een grote schare fans.



‘Jack Ryan is een soort 
Amerikaanse James Bond.’ 

de volkskrant

‘Bloedstollende actie… heel erg actueel…  
Clancy heerst nog altijd!’ 

the washington post

12

€ 22,99  isbn 978 94 005 1468 3 € 22,99  isbn 978 94 005 1438 6 

eerder verschenen
meer dan
10.000

exemplaren
verkocht



8 NOVEMBER 2022

Don Bentley

Tom Clancy Doelwit

Jack Ryan jr. helpt als een vriendendienst de cia bij een 

operatie in Tel Aviv. Het zou een simpel klusje voor een 

ervaren spion als Jack moeten zijn, totdat een man met een 

mes een Amerikaanse vrouw en haar zoontje aanvalt. Jack 

redt haar leven, maar verraadt daarmee zijn identiteit. De 

aanvaller blijkt bovendien deel uit te maken van een inter-

nationaal team van huurmoordenaars. Om te achterhalen 

wie er achter de aanslag zit en waarom moeder en zoon 

moesten worden gedood, gaat Jack het gevecht aan met 

een levensgevaarlijke tegenstander. Zonder dekmantel en in 

vijandig gebied is hij volledig op zichzelf aangewezen…

versCHijnT  8 november 2022

uiTvoering  paperback, 15 x 22,5 cm

oMvang  ca. 400 pagina’s 

nur  332, thriller

oorsPronKelijKe TiTel  Tom Clancy Target Acquired

 Prijs  € 24,99

isbn  978 94 005 1555 0

 CaP e-booK  € 14,99

isbn e-booK  978 90 449 3442 7

De jacht op Jack Ryan jr. is geopend…

• Van Tom Clancy’s boeken zijn meer dan 100 miljoen 

 exemplaren verkocht

• Hernieuwde interesse door populaire games en de 

 Amazon Prime-serie Jack Ryan

AMERIKA  ISRAËL  SPIONAGE  AANSLAG TERREUR

• Advertentie in tv-gidsen

• Socialmediacampagne

• Crosspromotie in andere thrillers 

• Campagne op Hebban.nl

• Dedicated nieuwsbrief naar 

 Tom Clancy-fans

• Ketenpromotie

• Feestdagencampagne

markeTinG

Don Bentley vloog gedurende tien jaar Apache-helikopters voor het 

Amerikaanse leger. Hij ontving de Bronze Star Medal en de Air Medal. 

Na zijn tijd in het leger was Bentley werkzaam als special agent voor de 

Fbi en maakte hij deel uit van het Special Weapons and Tactics-(sWaT-)team.

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.

13
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€ 12,99  isbn 978 94 005 1070 8 € 12,99  isbn 978 94 005 1181 1

eerder verschenen in de amos decker-reeks

€ 12,99  isbn 978 94 005 1291 7 € 15,-  isbn 978 94 005 1466 9
Verschijnt 28 juni 2022

De pers over de Amos Decker-thrillers

‘Baldacci doet wat Baldacci goed kan: 
stoere kerels, een hoop doden, een plot 

die tot in de puntjes is uitgewerkt 
en vlotjes is opgeschreven.’ 

vn’s detective & thrillergids

‘Met veel fantasie én psychologie weet 
Baldacci hem als een weliswaar 
gedeukt, maar ook aandoenlijk 

personage neer te zetten.’ 
knack

‘Een van de opvallendste 
literaire detectives.’ 

the washington post

©
 g

u
y

 b
e

ll



10 NOVEMBER 2022

David  Baldacci

De lange schaduw

Samen met zijn nieuwe partner Frederica White onderzoekt 

fbi-agent Amos Decker de brute moord op een federale 

rechter en haar bodyguard in haar woning in Florida. 

Rechter Julia Cummins had naar het zich laat aanzien geen 

vijanden en er zijn ook geen sporen van braak aangetroffen 

in haar woning. Buren en vrienden die in de buurt wonen 

hebben niks gezien of gehoord, en ex-man Barry en tiener-

zoon Tyler hebben beiden een sterk alibi.

Decker moet antwoord zien te vinden op twee vragen. 

Waarom had de rechter behoefte aan een bodyguard en 

wat is de betekenis van de boodschap die de moordenaar 

heeft achtergelaten? Naarmate het onderzoek vordert, loopt 

het dodental op. Het spoor leidt naar een vroegere presi-

dentscampagne en een onopgeloste misdaad. En naar heb-

zucht, bedrog en corruptie in het centrum van de macht. 
versCHijnT  10 november 2022

uiTvoering  paperback, 15 x 22,5 cm

oMvang  ca. 400 pagina’s 

nur  332, thriller

oorsPronKelijKe TiTel  The Long Shadows

 Prijs  € 24,99

isbn  978 94 005 1563 5

 CaP e-booK  € 14,99

isbn e-booK  978 90 449 8512 2

 CaP luisTerboeK  € 15,99

isbn luisTerboeK  978 90 461 7731 0

De terugkeer van de man met het perfecte geheugen

• Het 7e deel van de Amos Decker-reeks

• Meer dan 450.000 exemplaren van de eerdere delen 

 verkocht

• Al meer dan 25 jaar bestsellerstatus in Nederland

MISDAAD  FBI  SAMENZWERING  AMERIKA  GEHEUGEN

• Advertenties in dagbladen

• Display- en socialmediacampagne

• Posters en boekenleggers

• Feestdagencampagne

• Crosspromotie

• Ketenpromotie

markeTinG

David Baldacci schrijft al van kinds af, vanaf het moment dat zijn 

moeder hem een schrift gaf om zijn verhaaltjes in op te tekenen. Vele 

jaren later, toen David haar bedankte voor het aanzwengelen van zijn 

schrijverscarrière, onthulde zij dat ze hem het schrift alleen maar had 

gegeven om hem stil te krijgen, ‘want iedere moeder verdient af en toe 

een momentje rust’. Anno 2022 heeft Baldacci meer dan 40 thrillers 

op zijn naam die in 45 talen zijn vertaald en in meer dan 80 landen worden 

uitgegeven. Wereldwijd zijn er meer dan 150 miljoen exemplaren van zijn 

boeken verkocht.

15
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‘Een meeslepende mystery/romance, fans van historische fictie zullen 
hiervan smullen. Zo verslavend als chocolade, en met een lekker 

modern, bevredigend einde.’ 
publishers weekly

‘Deze historische fictie is zo rijk als donkere chocolade, vol 
intriges, romantiek en met prachtige historische details.’ 

buzzfeed

‘Hughes’ verhaal over geheimen, verraad, liefde en cacao zal worden gekoesterd 
door liefhebbers van fictie die op zoek zijn naar iets extra’s.’ 

booklist
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8 FEBRUARI 2023

Lorena Hughes  

De Spaanse dochter

Opgroeiend in Spanje wist Puri dat ze haar passie voor 

chocolade van haar vader had geërfd. Na zijn dood ontdekt 

ze dat hij haar ook iets anders heeft nagelaten – een ca-

caoplantage in Vinces, Ecuador. Hoopvol over een nieuwe 

start na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, 

maken Puri en haar man Cristobal de oversteek naar 

Ecuador. Maar het wordt snel duidelijk dat iemand niet blij 

is met haar aanspraak op de plantage.

Als onderweg een aanslag op Puri mislukt en Cristobal 

wordt neergestoken, neemt Puri in zijn kleding de identiteit 

van haar man aan, om zo veilig verder te kunnen reizen en 

de waarheid te ontdekken over haar vaders nalatenschap. 

Hoewel ze nu bevrijd is van de strikte regels die vrouwen 

moeten volgen, komt ze voor andere uitdagingen te staan 

– nieuw gevonden familie, verborgen affaires en haar vaders 

donkere geheimen. 

versCHijnT  8 februari 2023

uiTvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

oMvang  ca. 352 pagina’s 

nur  302, vertaalde roman

oorsPronKelijKe TiTel  The Spanish Daughter

 Prijs  € 21,99

isbn  978 94 005 1544 4

 CaP e-booK  € 12,99

isbn e-booK  978 90 449 3444 1

 CaP luisTerboeK  € 15,99

isbn luisTerboeK  978 90 461 7726 6

‘Een historisch drama vol familiegeheimen 

en verraad.’ – THE WASHINGTON POST

• Historische fi ctie in een prachtige, exotische setting 

• Sterke vrouwelijke hoofdpersoon in een steeds 

 populairder genre

• Amazon Editor’s Pick: Best of the Month, 

 PopSugar Best Books of the Month, 

The Washington Post Books to Read Now 

• Advertentie in Vriendin

• Socialmediacampagne

• Lezersacties

• Blogtour

• Pos-materiaal

markeTinG

Lorena Hughes, geboren en getogen in 

Ecuador, verhuisde op haar achttiende naar de 

Verenigde Staten om communicatie en journa-

listiek te studeren. Ze schreef meerdere his-

torische romans en is werkzaam voor de unM

Writers Conference. Ze schrijft momenteel een 

vervolg op De Spaanse dochter.

HISTORISCHE ROMAN  FAMILIEGEHEIMEN  INTRIGES  CACAO  ECUADOR
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de pers over alice feeney:

‘Feeney toont zich een meester in misleiding.’ – knack

‘Een ingenieuze, duistere thriller.’ – margriet

€ 21,99  isbn 978 94 005 0975 7 € 21,99  isbn 978 94 005 1078 4

eerder verschenen

€ 21,99  isbn 978 94 005 1355 6

Tien jaar huwelijk.
Tien jaar geheimen.
Een jubileum om nooit te vergeten…
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Alice Feeney

Tot de dood ons scheidt

Adam en Amelia zitten in een fl inke huwelijkscrisis. Als ze 

een weekendje in de Schotse Hooglanden winnen, zien ze 

een kans om nader tot elkaar te komen.

Elk jaar op hun trouwdag geven ze elkaar een nostalgisch 

cadeau – en elk jaar schrijft Amelia een brief aan Adam, die 

ze hem nooit laat lezen. Tot nu. 

Ze weten allebei dat dit weekend hun huwelijk kan maken 

of breken. Maar ze hebben de reis niet zomaar gewonnen. 

Een van hen liegt, en er is bovendien iemand die hun geen 

‘eind goed, al goed’ gunt…

versCHijnT  15 februari 2023

uiTvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

oMvang  ca. 320 pagina’s 

nur  332, thriller

oorsPronKelijKe TiTel  Rock Paper Scissors

 Prijs  € 21,99

isbn  978 94 005 1516 1

 CaP e-booK  € 12,99

isbn e-booK  978 90 449 3401 4

 CaP luisTerboeK  € 15,99

isbn luisTerboeK  978 90 461 7679 5

Elk stel vertelt weleens leugentjes om bestwil, 

maar wat als de waarheid levensgevaarlijk is?

• Wordt een Netfl ix-serie, geproduceerd door de makers 

 van The Crown

• Voor de liefhebbers van Gillian Flynn en Ruth Ware

• Psychologische locked-inthriller

PLOTTWIST  JUBILEUM  GEHEIMEN  HUWELIJK  SCHOTLAND

• Online campagne met lezersacties

• Digitale (gepersonaliseerde)

 materialen beschikbaar 

• Crosspromotie 

• Uitgebreide pr-campagne

markeTinG

Alice Feeney werkte 15 jaar bij de bbC als ver-

slaggever, nieuwsredacteur en producer. Ze 

woonde in Londen en Sydney, maar heeft zich 

nu gesetteld op het Britse platteland. Haar de-

buut Soms lieg ik werd een internationale best-

seller. De tv-serie, met in de hoofdrol Sarah 

Michelle Gellar en als uitvoerend producent 

Ellen Degeneres, is in de maak.

15 FEBRUARI 2023
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• Advertenties in de landelijke dagbladen

• Uitgebreide socialmediacampagne

• Online advertising

• Ketenpromotie

• Contentmarketingcampagne

• Aanvullende activiteiten – 

 meer informatie volgt

Grote crossmediale marketingcampagne

• Gratis glossy magazine Scandi voor 

 uw klanten – oplage 40.000 exemplaren 

• Posters (A0-/A1-/A2-formaat)

• Baliedisplays (A3-formaat)

• Plafondhanger (100x50 cm)

• Digitale ondersteuning: online editie, 

 banners, socialmedia-uitingen en 

 auteursvideo’s
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JANUARI
Maand van de 

Scandinavische
Thriller

A.W. Bruna Uitgevers en Uitgeverij Cargo 
brengen voor de derde keer het glossy magazine Scandi uit, 

boordevol korte verhalen, interviews, tips van boekverkopers 
en nog veel meer. Dit jaar met bijdragen van onder anderen 

Lars Kepler, Søren Sveistrup, Hans Rosenfeldt 
en Thomas Enger.  

Actieperiode: 5 januari t/m 13 februari 2023

Deze titels staan centraal in onze campagne:

Zet in januari Scandinavische thrillers in de 
spotlights en verras uw klanten wederom 

met het magazine. 



GroTe markeTinGcamPaGne

• Advertenties

• Display- en socialmediacampagne

• Pos-materiaal: A2-posters, 

 plafondhangers en boekenleggers

• Ruime aandacht in de Scandinavische

 Thriller-nieuwsbrief

• Ketenpromotie

• Auteur staat centraal in Scandi #3

Boekenleggers

‘Een van de beste 
schrijvers van Nordic 
Noir. Fenomenaal.’ 

raGnar JÓnasson
‘Een van de beste 

schrijvers van Nordic 

Noir. Fenomenaal.’ 

raGnar JÓnasson

‘Een van de beste 

schrijvers van Nordic 

Noir. Fenomenaal.’ 

raGnar JÓnasson

‘Een van de beste 
schrijvers van Nordic 
Noir. Fenomenaal.’ raGnar JÓnasson

Boekenleggers

‘Een van de beste 
schrijvers van Nordic 
Noir. Fenomenaal.’ raGnar JÓnasson ‘Een van de beste 

schrijvers van Nordic 

Noir. Fenomenaal.’ 

raGnar JÓnasson

Ovale display

Advertentie

Poster



Na het succes van de Horst & Enger-thrillers

verwelkomt A.W. Bruna Uitgevers vanaf 2023 

met trots de Noorse topauteur Thomas Enger, 

met zijn moderne Nordic Noir-thrillers,

rauw en realistisch.

Ons Scandi-fonds is sterker dan ooit!
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‘Een van de beste schrijvers van 
Nordic Noir. Fenomenaal.’ 

ragnar jónasson

‘Een van de origineelste en 
indrukwekkendste thrillerschrijvers 

van dit moment.’ 
the independent 
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3 JANUARI 2023

Thomas Enger

Het boek van de galg

Een aanslag: Eva overleeft een moordaanslag in haar eigen 

huiskamer. Op de grond naast haar ligt een dode man die 

ze niet kent. In de gang zit een doodsbang meisje van 8 jaar 

dat niet kan praten.

Een verdwijning: Peter, een stille, depressieve man, betaalt 

zijn hypotheek af en neemt grote geldbedragen op. Dan ver-

dwijnt hij zonder enig spoor achter te laten. Anderhalf jaar 

later geeft hij een teken van leven en zet daarmee een proces 

in gang met verschrikkelijke gevolgen voor hemzelf en zijn 

naasten. 

Een moordenaar: Chris groeit op in een ontwricht gezin 

dat getekend is door een verdrinkingsongeluk net na zijn 

geboorte. Hij ontwikkelt een ongezonde levenshouding ten 

aanzien van de dood en een verstoorde verstandhouding 

met andere mensen. Maar hij leert zichzelf aan om zich net 

zo normaal voor te doen als anderen, zodat hij kan doen 

wat hij het liefst doet: moorden.
versCHijnT  3 januari 2023

uiTvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

oMvang  ca. 352 pagina’s 

nur  305, literaire thriller

oorsPronKelijKe TiTel  Galgens bok

 Prijs  € 22,99

isbn  978 94 005 1536 9 

 CaP e-booK  € 12,99

isbn e-booK  978 90 449 3445 8

 CaP luisTerboeK  € 15,99

isbn luisTerboeK  978 90 461 7727 3

‘De nieuwe King of Crime.’ – NETTAVISEN

• De nieuwe solothriller van de bestsellerauteur van 

 de Blix & Ramm-serie 

• Een Scandi-thriller van het hoogste niveau

NOORWEGEN  SERIEMOORDENAAR  ONTWRICHTE JEUGD  DEPRESSIE 

Thomas Enger (Oslo, 1973) is de auteur van diverse thrillers, en hij is voor-

malig journalist en turnleraar. Zijn handelsmerk is zijn rauwe stijl in combinatie 

met een voorliefde voor maatschappelijke thematiek. Enger werkt ook als 

componist. 

Samen met Jørn Lier Horst schrijft hij de zeer succesvolle Blix & Ramm-

thrillerserie, waarvan inmiddels drie boeken verschenen: Nulpunt, 

Rookgordijn en Slagzij. 
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‘Extreem spannend vanaf de eerste bladzijde.’   
dagens nyheter
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Mikaela Bley

Sterf voor mij

Caroline en Gustav hebben het perfecte leven. Ze hebben 

alles waar ze ooit van droomden: kinderen, geluk, succes, 

geld en vrienden – en talloze volgers op social media, waar 

ze de hoogtepunten van hun jaloersmakende leven delen. 

Maar wat zou er gebeuren als ze opeens niets meer zouden 

hebben?

Op een ochtend in augustus verdwijnen de zwangere 

Caroline en haar twee jonge dochters spoorloos. De omstan-

digheden rond hun verdwijning zijn vreemd en een massale 

zoektocht wordt gestart onder leiding van Henrik Hedin 

en Leia Kaplan, twee van Zwedens beste criminele onder-

zoekers. Algauw wordt duidelijk dat niets is wat het lijkt. 

De klok tikt, en Henrik en Leia hebben nog maar weinig 

tijd om uit te vinden wat er gebeurde in het leven van dit 

volmaakte stel. 

versCHijnT  3 januari 2023

uiTvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

oMvang  ca. 400 pagina’s 

nur  305, literaire thriller

oorsPronKelijKe TiTel  Död för dig

 Prijs  € 22,99

isbn  978 94 005 1514 7

 CaP e-booK  € 12,99

isbn e-booK  978 90 449 3446 5

 CaP luisTerboeK  € 15,99

isbn luisTerboeK  978 90 461 7728 0

Een echte Scandinavische pageturner

• Eerste deel van de razendspannende Henrik Hedin-serie

• Voor de liefhebbers van B.A. Paris en Nicci French

ZWEDEN  MALMÖ  SCANDI-THRILLER  MOORD  VERMISSING 

• Socialmediacampagne

• Uitgebreide aandacht in Scandi #3

• Digitaal promotiemateriaal

• Crosspromotie

• Auteur beschikbaar voor interviews

markeTinG

Mikaela Bley (1979) is geboren in Stockholm 

en woont daar samen met haar man en drie kin-

deren. Ze werkte als inkoper voor het tv-station 

Tv4, maar schrijft nu fulltime. Haar thrillerserie 

over misdaadverslaggeefster Ellen Tamm telt 

vier delen. Sterf voor mij is het eerste boek van 

haar nieuwe thrillerserie, met in de hoofdrol de 

stuurse inspecteur Henrik ‘Killer’ Hedin. 

3 JANUARI 2023
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‘Wat een debuut! Dit boek kruipt 
onder je huid, daarom ook de 

volgende waarschuwing: 
lees dit boek niet als het donker 

is, als je alleen thuis bent of 
als je een kelder hebt.’

nynke de vries, boekhandel 
binnert overdiep, heerenveen

‘Als dit geen kandidaat is voor 
het debuut van het jaar, weet ik 

het ook niet meer! 
Want wát een boek heeft Fredrik 

P. Winter geschreven!’  
boksann over de das
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€ 21,99  isbn 978 94 005 1299 3 

eerder verschenen
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Fredrik Persson Winter

Karma

Een meisje verdwijnt in de bossen aan de voet van de 

waterkrachtcentrale in Trollhättan. Haar rode windjackje 

wordt gevonden in het bos, zo gepositioneerd alsof ze bij de 

wortels van een boom zit te wachten. Maar het jasje bevindt 

zich niet om het lichaam van het vermiste meisje, maar om 

de stoffelijke resten van een ander, onbekend kind. 

Vier vrienden hebben 25 jaar lang een verschrikkelijk onge-

luk verborgen dat een van hun vrienden het leven kostte. 

In plaats van de waarheid te vertellen zeiden ze dat ze was 

verdronken in de sterke stroming van Göta älv. Sinds-

dien heeft de leugen hen langzaam verteerd en hun levens, 

die anders vast succesvol en vloeiend waren verlopen, op 

verschillende manieren geruïneerd. 

Nu heeft iemand een van hun dochters ontvoerd, en dreigt 

die de waarheid na al die jaren te onthullen.

versCHijnT  3 januari 2023

uiTvoering  paperback, 14 x 21,5 cm

oMvang  ca. 288 pagina’s 

nur  332, thriller

oorsPronKelijKe TiTel  Olycksfåglar

 Prijs  € 21,99

isbn  978 94 005 1300 6

 CaP e-booK  € 12,99

isbn e-booK  978 90 449 7992 3

 CaP luisTerboeK  € 15,99

isbn luisTerboeK  978 90 461 7420 3

Er zijn hier geheimen. Binnenkort wordt alles 

onthuld…

• Winters tweede thriller na zijn spectaculaire debuut De Das 

• Filmisch geschreven pageturner 

• Voor de liefhebbers van Max Seeck en Lars Kepler

ZWEDEN  MOORD  VERMISSING  ONTVOERING  VRIENDSCHAP

• Socialmediacampagne

• Displaycampagne

• A2-posters 

• Digitaal Pos-materiaal 

• Crosspromotie

markeTinG

Fredrik Persson Winter is schrijver en podcastmaker. Hij schreef eerder 

jeugdliteratuur onder het pseudoniem Fredrik Persson en is een van de 

vaste medewerkers van de succesvolle Zweedse podcast Fantastisk Podd

over het schrijven van sciencefi ction, fantasy en horror. 

3 JANUARI 2023
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Topauteurs voor een mooie prijs

versCHijnT  19 oktober 2022

uiTvoering  paperback, 14 x 21,5 cm 

oMvang  512 pagina’s 

nur  302, vertaalde roman

Prijs  € 15,-

isbn  978 94 005 1557 4

CaP e-booK  € 9,99 

isbn e-booK  978 90 449 7599 4

 CaP luisTerboeK  € 9,99

isbn luisTerboeK  978 90 461 7089 2

‘Zonder meer verslavend en gewoon een erg 
lekker boek in deze donkere dagen.’

– de telegraaf

versCHijnT  19 oktober 2022

uiTvoering  paperback, 14 x 21,5 cm 

oMvang  400 pagina’s 

nur  332, thriller

Prijs  € 15,-

isbn  978 94 005 1552 9

  CaP e-booK  € 9,99

isbn e-booK  978 90 449 7965 7

  CaP luisTerboeK  € 13,99

isbn luisTerboeK  978 90 461 7398 5

50.000 exemplaren verkocht

David Baldacci
Daglicht

Het derde deel van de 
Atlee Pine-reeks

19 OKTOBER 2022 19 OKTOBER 2022

ONTVOERING  TWEELINGZUS VRIENDSCHAP  KEUZES

‘Je zult deze personages niet snel vergeten. 
Moriarty is weer op haar best.’ 
– the huffington post

15.000 exemplaren verkocht

Liane Moriarty  
Bijna echt gebeurd

Nu in nieuwe vormgeving
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Topauteurs voor een mooie prijs

‘De koningin van de winterthriller.’

Meer dan 50.000 exemplaren verkocht

Nachtvorst
Suzanne Vermeer 

Inclusief het korte verhaal 
‘Sterrennacht’

versCHijnT  3 januari 2023

uiTvoering  paperback, 14 x 21,5 cm 

oMvang  336 pagina’s 

nur  305, literaire thriller

Prijs  € 15,- 

isbn  978 94 005 1558 1

CaP e-booK  € 11,99

isbn e-booK  978 90 449 3205 8

 CaP luisTerboeK  € 12,99

isbn luisTerboeK  978 90 461 7429 6

‘Twee grootmachten uit de Scandinavische thriller-
wereld, dat kan bijna niet misgaan. En dat klopt! 
Deze serie moet je volgen.’ – thrillZone

versCHijnT  8 november 2022

uiTvoering  paperback, 14 x 21,5 cm 

oMvang  320 pagina’s 

nur  332, thriller

Prijs  € 10,99

isbn  978 94 005 1560 4

  CaP e-booK  € 9,99

isbn e-booK  978 90 449 3257 7

  CaP luisTerboeK  € 10,99

isbn luisTerboeK  978 90 461 7476 0

25.000 exemplaren verkocht

Rookgordijn
Horst & Enger    

8 NOVEMBER 2022 3 JANUARI 2023

COLD CASE  NOORWEGEN SCANDI-THRILLER  RAUW REALISME

Het succesvolle Scandinavische duo



SLECHTS ÉÉN PERSOON 
KAN DE WERELD REDDEN

Een hogesnelheidstrein op weg naar Moskou.
Een CIA-vliegtuig dat neerstort in de jungle van de Gouden Driehoek.

Een door de nazi’s geroofde buit, begraven in de afgelegen bergen van Polen.
Een verdwenen schat – het achtste wereldwonder – 

die al zeventig jaar wordt vermist.

VERSCHIJNT 17 NOVEMBER 2022
ZIE DE APARTE FOLDER

die al zeventig jaar wordt vermist.



T H R I L L E R S  D I E  J E  N I E T  M A G  M I S S E NSLECHTS ÉÉN PERSOON 
KAN DE WERELD REDDEN

Een hogesnelheidstrein op weg naar Moskou.
Een CIA-vliegtuig dat neerstort in de jungle van de Gouden Driehoek.

Een door de nazi’s geroofde buit, begraven in de afgelegen bergen van Polen.
Een verdwenen schat – het achtste wereldwonder – 

die al zeventig jaar wordt vermist.
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