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‘De perfecte thriller, elk woord, elke seconde,
een meesterwerk. Nadat ik het boek uit
had gelezen, bleef mijn mond nog een tijdje
openstaan uit puur ontzag.’ Lisa Jewell
‘Absoluut geweldig. De plot is
verbazingwekkend, origineel en ingenieus.’
Marian Keyes
‘De meest intrigerende thriller die ik in lange
tijd heb gelezen. En de slimme plot maakt de
verwachtingen meer dan waar!’ Ian Rankin
‘Een briljant genre-overstijgend,
breinbrekend antwoord op de vraag: hoe ver
zou jij gaan om je kind te redden?’ Ruth Ware
‘Een volledig originele thriller, hartbrekend
en prachtig geschreven met een plottwist die
me naar adem deed happen. Dit is werkelijk
een tour de force!’ Claire Douglas

Hoever zal een moeder gaan om de
toekomst van haar zoon te redden?

Gillian McAllister studeerde
Engelse taal- en letterkunde
voordat ze als advocaat ging
werken. Ze woont in Birmingham,
waar ze fulltime schrijft en
meewerkt aan diverse podcasts.
Haar eerdere thrillers werden in
Engeland bestsellers. Verkeerde
plaats, verkeerde moment wordt
haar grote internationale doorbraak.

marketing & promotie
Auteursinterviews » Socialmediacampagne » Booktrailer en teaser
Retailcampagne » Opvallend pos-materiaal » Leesexemplaren

Absoluut mindblowing.
Een thriller om te beleven!

In de nacht dat de wintertijd ingaat staat Jen te wachten tot haar zeventienjarige
zoon thuiskomt. Als hij eindelijk de straat in loopt, kan ze niet geloven wat ze
ziet. Haar grappige, lieve tienerzoon vermoordt een vreemdeling, vlak voor hun
huis. Ze heeft geen idee wat er gebeurt, maar weet wel dat haar zoon diezelfde
nacht in de gevangenis belandt, en dat zijn toekomst voorbij is.
Jen valt in een onrustige slaap, en als ze de volgende ochtend wakker wordt… is
het gisteren. En na de volgende nacht… is het de dag daarvoor. Elke dag die ze
wakker wordt, is het een dag eerder, een andere dag voor de moord. Een dag die
haar de kans biedt om de moord te voorkomen en haar zoon te redden. Want
ergens in het verleden kan ze misschien de toekomst veranderen.

oktober 2022 • paperback, 352 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 0392 1
nur 305 • oorspronkelijke titel Wrong Place, Wrong Time • vertaling Els Franci-Ekeler
omslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Bill Waters •
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Richard Osman is presentator van populaire
programma’s op de bbc. De moordclub (op donderdag)
was zijn debuut en het bestverkochte boek van Engeland
in 2020. Ook het vervolg, De man die twee keer
doodging, was zeer succesvol, en van beide boeken zijn
inmiddels wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht.

‘Amusante verwikkelingen
volgen elkaar in hoog
tempo op, maar ook
ontnuchterende en
ontroerende scenes
à la Hendrik Groen. Een
puike mix.’ vn detective
& thrillergids

‘Heel Brits, heel oldskool
en heel goed gedaan.’
de volkskrant

‘Knus spionagedrama.’
 de telegraaf

Meer dan twee miljoen
exemplaren verkocht

ISBN 978 94 031 6091 7

ISBN 978 94 031 5131 1

marketing & promotie
Socialmediacampagne » Opvallend pos-materiaal » Booktrailer
Retailcampagne » Onlinecampagne bij dpg Media

Het derde deel in de populairste en
grappigste misdaadserie ter wereld

De hoogbejaarde leden van de moordclub verheugen zich op eindelijk weer eens een normale
donderdag om bij te kletsen. Maar helaas, hun rust is van korte duur. Een plaatselijke televisieberoemdheid is op zoek naar een sensationele scoop en de amateurspeurders laten zich maar al
te graag inzetten om twee onopgeloste moorden te onderzoeken.
Ondertussen hoopt Elizabeth, de officieuze leider van de moordclub, haar verleden bij de inlichtingendienst eindelijk achter zich te laten. Maar dat blijkt nog niet zo makkelijk, want ze
krijgt onverwachts bezoek van een oude vijand, die haar een ultimatum stelt: ze moet iemand
vermoorden, anders wordt ze zelf vermoord.
Terwijl Elizabeth worstelt met haar geweten, duiken de andere leden van de moordclub in het
mysterie van de twee oude moorden. Ze worden geholpen door een bonte stoet aan nieuwkomers (onder wie televisiesterren, witwassers en voormalig kgb’ers) en ontdekken een verband
tussen de moordenaar en de missie van Elizabeth. Zullen ze de zaak op tijd oplossen om haar
te redden?

november 2022 • paperback, 352 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 6961 3
nur 305 • oorspronkelijke titel The Bullet That Missed • vertaling Jan Pieter van der Sterre
& Reintje Ghoos • omslagontwerp Moker Ontwerp • auteursfoto Penguin Books uk •
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Over eerdere titels uit de
Joona Linna-serie:
‘De perfecte thriller.’ de telegraaf
‘Alles klopt: de gecompliceerde plot,
de diepgang van de personages
en het intrigerende einde.’
 vn detective & thrillergids

‘Categorie: niet weg te leggen.’
de volkskrant

marketing & promotie
Auteursbezoek » Socialmediacampagne » Booktrailer en teaser
Retailcampagne » Opvallend pos-materiaal » Onlinecampagne
bij dpg Media » Exterion-outdoorcampagne

DE GROTE NIEUWE BESTSELLER
VOOR DIT NAJAAR!
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Lars Kepler is het pseudoniem van het Zweedse
schrijversechtpaar Ahndoril. Met hun bloedstollende
thrillers rond Joona Linna veroverden ze de wereld.
Inmiddels zijn er van hun boeken in Nederland en
Vlaanderen een miljoen exemplaren verkocht.

MEER DAN EEN MILJOEN EXEMPLAREN
VERKOCHT IN NEDERLAND EN VLAANDEREN

Joona Linna en Saga Bauer zijn terug
in een afschuwwekkende jacht op een
nietsontziend roofdier

Drie jaar geleden ontving Saga Bauer een ansichtkaart met een dreigende boodschap over een
pistool met negen witte kogels. Een daarvan was bedoeld voor Joona Linna, en Saga zou de
enige zijn die hem kon redden. Inmiddels is er zoveel tijd verstreken dat de dreiging verbleekte
tot een vreemde actie. Tot nu.
Aan een boom in Kapellskär wordt een zak gevonden met een bijna volledig vergaan lichaam,
in de buurt ligt een melkwit patroon. Met complexe raadsels geeft de dader de politie de mogelijkheid om het moorden te stoppen.
Joona Linna en Saga Bauer strijden zij aan zij om de puzzel op te lossen en levens te redden,
maar de jacht wordt steeds gevaarlijker. Misschien is het wel onmogelijk om de moordenaar te
stoppen, misschien zijn ze al gevangen in zijn web.

November 2022 • paperback, 512 pag. • 15 x 23 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 0751 6
nur 305 • oorspronkelijke titel Spindeln • vertaling Edith Sybesma
omslagontwerp Villa Grafica • auteursfoto Karl Nordlund •
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Eerder schreef James Patterson twee succesvolle presidentsthrillers
met Bill Clinton: President vermist en De dochter van de president.
Nu waagt hij zich opnieuw achter de voordeur van het Witte Huis
met een akelig actuele thriller over het Amerikaanse presidentschap.

James Patterson (1947)
is de succesvolste heden–
daagse thrillerauteur ter
wereld. Van zijn boeken
zijn meer dan 240 miljoen
exemplaren verkocht.
James Patterson woont
en werkt in Florida.

In Amerika heeft de slimste president
ooit de verkiezingen gewonnen. Helaas is hij
ook onbetrouwbaar en onvoorspelbaar

Keegan Barrett is president van Amerika geworden vanwege zijn succes als directeur
van de cia. Maar zes maanden na zijn eerste termijn bedenkt hij een machtsgreep
met dodelijke gevolgen.
Barrett geeft special agents Liam Grey en Noa Himel het bevel om zijn plan uit te
voeren, maar het is onzeker waar hun loyaliteit ligt. De cia volgt normaliter de
orders van de president, maar ze hebben gezworen de Amerikaanse grondwet te
verdedigen tegen alle vijanden, zowel internationaal als nationaal.
Wanneer de dreiging rechtstreeks vanuit het Oval Office komt, lijkt dit het begin
van het einde.

November 2022 • paperback, 512 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 1022 6
nur 305 • oorspronkelijke titel Blowback • vertaling Waldemar Noë
omslagontwerp Studio Jan de Boer • auteursfoto Deborah Feingold •
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‘Meesterverteller Michael Robotham introduceert met
Evie en Cyrus een geweldig nieuw speurderspaar. Topthriller!’
 gazet van antwerpen
‘Robotham bouwt zijn spannende plot langzaam maar
dwingend uit.’  het nieuwsblad
‘Aangrijpend en griezelig.’ Karin Slaughter
‘Robotham is een absolute meester.’ Stephen King
‘Robotham is een briljant schrijver. Zinnen wil je vaak nóg een
keer lezen, zo ingenieus is zijn taalgebruik.’ friesch dagblad

De Australische journalist Michael
Robotham (1960) reisde jarenlang de
wereld rond en maakte reportages voor
diverse kranten en tijdschriften. Van zijn
hand verschenen de zeer succesvolle
thrillers De verdenking, Het verlies,
Gebroken en Leven of dood. Zijn werk
is bekroond met de Ned Kelly Award.

Een nieuw deel in de thrillerserie rond
het fascinerende duo Evie en Cyrus

Twintig jaar geleden werd de familie van Cyrus Haven vermoord. Alleen hij en zijn broer
Elias overleefden. Cyrus omdat hij zich verstopte, Elias omdat hij, zoals later bleek, de moordenaar was. Nu komt Elias vrij uit de gesloten psychiatrische inrichting waar hij was opgenomen,
en forensisch psycholoog Cyrus moet besluiten of hij de man die hem zijn jeugd ontnam kan
vergeven.
Ondertussen wordt Cyrus opgeroepen bij een zaak in Nottingham. Een man is vermoord
en diens dochter Maya is ontvoerd. Even later wordt een tweede vrouw ontvoerd. De enige
getuige is Evie Cormac, de getroebleerde tiener met een gave en een oude bekende van Cyrus.
Om de twee vrouwen te vinden, zullen ze samen op zoek moeten naar antwoorden uit het
verleden, en ze weten beiden dat dat nooit zonder gevaar is.

November 2022 • paperback, 352 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 6511 0
nur 305 • oorspronkelijke titel Lying Beside You • vertaling Danielle Stensen
omslagontwerp Villa Grafica • auteursfoto Stefan Erhard •
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‘Ik werd volledig opgeslokt door dit boek.
Malin Stehn is briljant.’ Blekinge Läns Tidning
‘Een geweldig debuut, en een verslavend
spannende roman.’ deckardårarna
‘Verslavend!’ smålandsposten
‘Het is niet echt een gelukkig nieuwjaar in dit geweldig
geschreven boek van Malin Stehn. Elke keer als er een
familiegeheim wordt onthuld neemt de spanning toe.
Dit is heerlijk escapistisch leesvoer voor de fans van
Liane Moriarty.’ m-magasin

HE T AF TELLEN K AN BEGINNEN

De meeslepende Zweedse bestseller
voor de fans van Esther Verhoef

Een gelukkig
nieuwjaar is een
spannende en
onvoorspelbare
psychologische
roman waarin de
lezer vanuit drie
gezichtspunten
een eigen oordeel
zal moeten vellen
over de waarheid
achter de verdwijning van het jonge
tienermeisje
Jennifer.

Malin Stehn is een gelauwerde auteur van meer dan veertig
romans voor jongere lezers.
Een gelukkig nieuwjaar is haar
debuut voor volwassenen en
werd meteen een grote
bestseller in Zweden. Het boek
zal in heel Europa in vertaling
verschijnen.

marketing & promotie
Socialmediacampagne » Booktrailer » Retailcampagne
Onlinecampagne bij dpg Media » Leesexemplaren

Een verslavende debuutroman met een spannende
twist – oud en nieuw zal nooit meer hetzelfde zijn

Het is oud en nieuw, en de zeventienjarige Jennifer verlaat vroegtijdig het feestje van haar
beste vriendin Smilla. Onderweg naar huis verdwijnt ze spoorloos in de ijskoude en donkere nacht. Aan de andere kant van de stad vieren de ouders van de twee tieners samen het
begin van het nieuwe jaar zonder enig idee te hebben van de ellende die hun te wachten
staat. In de angstige dagen die volgen verdwijnen al hun zekerheden als sneeuw voor de
zon. De moeder van Jennifer merkt dat ze geen idee heeft wat haar dochter allemaal uitspookte, terwijl Nina, de moeder van Smilla, stiekem helemaal niet verbaasd is. De lage
dunk die Nina van Jennifer heeft, wordt echter niet gedeeld door haar man Fredrik, en hij
is waarschijnlijk de laatste persoon die Jennifer nog in leven heeft gezien.
Wat is er die avond precies gebeurd, en waarom ging Jennifer zo vroeg weg? Door haar
vermissing komen de levens van haar ouders en die van Smilla onder druk te staan, en
lang verborgen geheimen kunnen niet langer verhuld blijven.

oktober 2022 • paperback, 352 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 8141 7
nur 302 • oorspronkelijke titel Ett gott nytt år • vertaling Edith Sybesma
omslagontwerp Villa Grafica • auteursfoto Emil Malmborg •
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Gill Hornby is de auteur van
verschillende romans, waaronder
het bijzondere Miss Austen, over
Cassandra Austen, de zus van Jane.
Ze woont met haar man Robert
Harris in Kintbury, in de parochie
waar Jane Austen ooit regelmatig
op bezoek kwam.

‘Zonder de tijdsperiode te verheerlijken of de
kwetsbare positie van vrouwen in die tijd te
veronachtzamen, is Miss Austen een roman over
gewone levens, zussenliefde en vriendschap en
loyaliteit.’ the sunday times
‘Een mooi epistel over vrouwen, zusterliefde
en familiebanden.’ elegance
‘Het is een kostelijk boek voor ieder die wat
heeft met Austen: ik heb ervan genoten.’
nederlands dagblad
‘Een meeslepende roman in een
heerlijke negentiende-eeuwse Britse setting.’
jan magazine

isbn 978 94 031 0691 5

Hornby schetst een prachtig portret van de
familie Austen in Godmersham Park en de liefdes en
problemen van een jonge vrouw in de 19de eeuw

Op 21 januari 1804, een ijskoude avond, arriveert Anne Sharp om halfzeven op
de trappen van het landhuis Godmersham Park. Hoewel ze een verwende en stadse
opvoeding heeft genoten, heeft ze geen andere keuze dan haar diensten aan te bieden
als gouvernante van de jonge Fanny Austen.
Ze maakt daarna deel uit van de familie boven, maar ook van de vele bedienden
beneden in het huis, terwijl ze steeds weer moet bewijzen dat ze de ideale docent is
voor het meisje. Ze geniet van de uitjes en de feesten, valt voor de charmes van oom
Henry, en bouwt een langdurige en warme vriendschap op met tante Jane.
Maar hoelang houdt Anne Sharp haar façade vol: wanneer zal ze moeten laten zien
wie ze echt is?

Oktober 2022 • Paperback, 368 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 9721 0
nur 302 • oorspronkelijke titel Godmersham Park • vertaling Hi-en Montijn
omslagontwerp bij Barbara • auteursfoto Gavin Smith •
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Een sterk en origineel thrillerconcept
in de geweldige setting van de Zweedse
scherenkust. Zwarte zeilen is een
onheilspellend psychologisch drama,
een geweldige start van een serie die
de wereld zal veroveren.

Kristalhelder water, duizenden
eilandjes met pittoreske haventjes
en de mooiste zwemplekken maken de
Stockholm-archipel een populaire vakantie
bestemming voor toeristen en vaste zomergasten.
De kustwacht is gestationeerd op een van de
eilanden en bestaat uit een hechte groep
vrijwilligers die de zee en de eilanden als geen
ander kennen. Zij kennen de gevaren van
de zee, maar worden ook geconfronteerd
met de donkere kant van de bezoekers
van hun kust.
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Rebecka E. Aldén is een fervent
zeiler en samen met haar man is ze vaak
te vinden in de Stockholm-archipel, die
de inspiratie vormde voor haar nieuwe
thrillerserie. ‘Tijdens het zeilen word je
altijd geconfronteerd met de onvoorspelbaarheid van de natuur. Onder het
gladde oppervlak van het kristalheldere
water gaan de grootste geheimen
schuil en binnen de kortste keren kan
wat een vakantieparadijs lijkt, veranderen in een hel.’

Het begin van een ijzersterke thrillerserie die zich
afspeelt langs de Zweedse scherenkust

Op een verstikkend hete dag in juli komen Annika en haar collega Nadia van de vrijwillige
kustwacht een op drift geslagen zeilboot tegen op het open water van de Möja-fjord. Er is
duidelijk iets niet in orde en ze besluiten aan boord te gaan van het mysterieuze schip.
Enkele dagen eerder varen Joanna en haar broer Zack uit met de boot die ooit van hun vader
was. Ze hebben elkaar in geen jaren gezien, en halen nu herinneringen op aan hun kindertijd.
Joanna rouwt om de dood van haar dochter, die tegelijk met haar oma, de moeder van Joanna
en Zack, omkwam bij een tragisch ongeval. Joanna en Zack moeten de boedel van hun ouders
verdelen en doen een poging weer dichter bij elkaar te komen.
Zwarte zeilen is het begin van een aangrijpende psychologische thrillerserie die zich afspeelt in
een van de mooiste en meest geliefde Zweedse landschappen, de scherenkust voor Stockholm.

Januari 2023 • paperback, 368 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 21,99 • isbn 978 94 031 0982 4
nur 305 • oorspronkelijke titel Svarta segel • Vertaling Clementine Luijten & Jasper Popma
omslagontwerp Villa Grafica • auteursfoto Linda Broström •
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Elina Backman (1984) is creatief
directeur van een groot media
bedrijf. Ze woont met haar gezin
in Helsinki. Ze debuteerde met
Als de koning sterft, het eerste
deel van een serie die in Finland
zeer populair is. Backmans boeken
verschijnen in heel Europa in
vertaling.

isbn 978 94 031 1951 9

‘Een pakkend debuut dat mede het
begin is van een serie waarin Saana
de politie ondersteunt om een
mysterie op te lossen. IJzersterk.’
elegance

‘Een boeiende, sfeervolle
thriller.’ knack
‘Een verrassende psycholo
gische thriller.’ 
vrouwenthrillers.nl

Een mysterieuze verdwijning blijkt een eerste
zet te zijn in een spel op leven en dood op een
eiland voor de kust van Helsinki

Drie jonge mannen maken een documentaire over een charismatische kluizenaar die op
Lammassaari woont, het ‘Schapeneiland’, dicht bij het centrum van Helsinki. In korte tijd
verdwijnen twee van de drie mannen, en als het lichaam van een van hen wordt gevonden
in een nabijgelegen natuurreservaat komt de politie in actie. Rechercheur Jan Leino en zijn
team worden op de zaak gezet.
Voormalig journaliste Saana Havas hoort over de verdwijningen op Lammassaari en ze
besluit een true-crimepodcast te beginnen om de zaak te bestuderen. In eerste instantie
wijst alles op een ongeluk, of misschien zelfmoord, maar dan vinden ze een aanwijzing dat
de man is vermoord en komen ze op het spoor van iemand die jaagt op jonge mannen en
op zoek is naar een nieuw slachtoffer.
Als het spoor doodloopt is het spectaculaire en los te lezen vervolg op Als de koning sterft.
Elina Backman is een van de beste Finse thrillerschrijvers van dit moment.

januari 2023 • paperback, 464 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 24,99 • isbn 978 94 031 2001 0
nur 305 • oorspronkelijke titel Kun jäljet katoavat • Vertaling Sophie Kuiper
omslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Jonne Räsänen, Otava •
29

Meer dan 60.000 exemplaren verkocht

NU IN

€ 15,EDITIE

‘De nieuwe magistrale thriller van Jo Nesbø gaat over
twee broers en rivaliteit van oudtestamentische proporties.
Een meesterproef.’ de volkskrant
‘Geweldige setting, een ijzersterk plot en personages
waarvoor elke scenarist een moord zou willen plegen.’
 gazet van antwerpen

december 2022 • paperback, 512 pag. • 15 x 23 cm • € 15 • isbn 978 94 031 1042 4
nur 305 • oorspronkelijke titel Kongeriket • Vertaling Annelies de Vroom
omslagontwerp Buro Blikgoed • auteursfoto Stian Broch •
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MARKETINGCAMPAGNE
• Uitgebreide socialmediacampagne
via onze Scandinavische thrillers-kanalen
• Nieuwsbrieven
• Live-event

ONDERSTEUNING OP DE WINKELVLOER
• Posters (A0/A1/A2-formaat)
• Baliedisplays (A3-formaat)
• Plafondhanger (100 x 50 cm)
• Digitale ondersteuning: online-editie, banners,
socialmedia-uitingen en auteursvideo’s

32

Januari – Maand van de
Scandinavische thriller
Inmiddels wordt er naar uitgekeken: januari,
de Maand van de Scandinavische thriller. A.W. Bruna 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.
Zet daarom in januari Scandinavische thrillers in de
spotlights en verras uw klanten met dit prachtige magazine.
Deze titels staan centraal in onze campagne:

Actieperiode: 5 januari t/m 13 februari 2023
33

De vlucht van de
vierde oktober is een
van de klassiekers
uit het oeuvre van
Tomas Ross.
Nu, dertig jaar na
de Bijlmerramp, is
deze factionthriller
weer leverbaar.

September 2022 • paperback, 336 pag. • 13,6 x 21,5 cm • € 22,99 • isbn 978 94 031 8891 1
nur 305 • omslagontwerp Wil Immink Design • AUTEURSFOTO Ben Kleyn •
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