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UITGEBREIDE MARKETINGCAMPAGNE

• Advertentiecampagne in de landelijke media

• Socialmedia- en Google-advertising

• Digitale PoS-materialen, o.a. trailer

• Joint promotion

• Opvallend PoS-materiaal: posters,

 raamstickers en boekenleggers

• Veel aandacht gedurende de succesvolle 

 onlinecampagne van de Suzanne 

 Vermeer-zomerweken 

Meer dan 3,7 miljoen exemplaren verkocht van Nederlands 

succesvolste thrillerauteur
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25 APRIL 2023

Suzanne Vermeer  

Strandfeest

Hanneke is met haar stiefkinderen Vera en Max op een 

prachtig resort aan het Meer van Ohrid. Het is hun eerste 

vakantie sinds het overlijden van hun vader en Hannekes

grote liefde. Hier kunnen ze weer ontspannen en op het 

resort zijn veel Nederlandse leeftijdsgenoten bij wie Vera en 

Max aansluiting vinden.

Maar de sfeer op het resort slaat om wanneer een van de 

leiders van het animatieteam op tragische wijze om het 

leven komt. Als Hanneke hoort dat hij niet de eerste jongere 

is die daar is verdronken, ontstaan er twijfels over het onge-

luk. En wat hebben de beruchte plaatselijke strandfeesten 

hiermee te maken?

VeRschiJnT  25 april 2023 

UiTVOeRinG  paperback, 14 x 21,5 cm

OmVanG  ca. 320 pagina’s 

nUR  332, thriller

 PRiJs  € 17,50

isbn  978 94 005 1579 6 

 caP e-bOOk  € 12,99

isbn e-bOOk  978 90 449 3463 2

 caP lUisTeRbOek  € 14,99

isbn lUisTeRbOek  978 90 461 7745 7 

‘Suzanne Vermeer is een fenomeen.’ – hebban

• Roadtrip kwam binnen op #1 en Koraalrif op #2 in 

 De Bestseller 60

• Gouden Luister Oorkonde van Storytel voor audio-

 original Mayday vanwege het behalen van 50.000 

 luisteruren

MACEDONIË  VAKANTIEWERK  RESORT  FEEST  ONDERZOEK

Meer dan 3,7 miljoen exemplaren verkocht van Nederlands 

succesvolste thrillerauteur

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 drie titels werden genomineerd voor de 

NS Publieksprijs.

‘Altijd fi jn, een nieuw boek 
van Suzanne Vermeer.’ 

de telegraaF
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‘Een indrukwekkende roman over onderwerpen 
als ras, ongelijkheid en mishandeling. 

Het zal me nog lang, heel lang bij blijven.’
tracy chevalier

‘Een ambitieuze roman, perfect uitgevoerd. 
Het is hartverscheurend maar ook 

ijzersterk, en zo, zo mooi. Dikembe is 
een held die ik nooit zal vergeten.’

tracy rees

‘Een emotionele maar ook hoopvolle, epische 
roman. Zolderkind is een beeldend en krachtig 

verhaal over trauma, identiteit en overleven.’ 
daily mail
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12 APRIL 2023

Lola Jaye    

Zolderkind

1907: De twaalfjarige Celestine zit vast op de zolder van 

een statig huis aan zee. Hij werd als jongetje meegenomen 

vanuit zijn geboorteland en werkt nu als een onbetaalde be-

diende, terwijl hij droomt over zijn familie in Afrika. Ook al 

wordt het elk jaar moeilijker om zich zijn moeders gezicht te 

herinneren, of soms zelfs zijn eigen, echte naam…

Tientallen jaren later wordt Lowra, een meisje dat op 

jonge leeftijd haar ouders verloor, verbannen naar diezelfde 

zolderkamer. Onder de vloer vindt ze een oude pop en een 

opvallende, geregen ketting, en op de muur achter een oude 

kast staat iets gekrast in een onbekende taal. Het zijn dingen 

die haar troost brengen, die haar het idee geven dat ze niet 

het enige kind is geweest op deze zolder…

Twee kinderen. Een eeuw van elkaar verwijderd, met elkaar 

verbonden door een geheim.
VeRschiJnT  12 april 2023

UiTVOeRinG  paperback, 14 x 21,5 cm

OmVanG  ca. 480 pagina’s 

nUR  302, vertaalde roman

OORsPROnkeliJke TiTel  The Attic Child

 PRiJs  € 22,99

isbn  978 94 005 1549 9

 caP e-bOOk  € 12,99

isbn e-bOOk  978 90 449 3471 7

 caP lUisTeRbOek  € 15,99

isbn lUisTeRbOek  978 90 461 7752 5

‘Een prachtig geschreven verhaal dat zich uitstrekt 

over continenten en zich verplaatst door de tijd. 

Je hart zal breken, maar… ook zingen.’ – mike GaYle

• De foto van een jongen die 150 jaar geleden uit Congo 

 werd meegenomen inspireerde Jaye voor deze roman

• Indrukwekkend en toegankelijk verhaal over identiteit, 

 ongelijkheid en hoop

HISTORISCHE ROMAN  FAMILIEGEHEIMEN  ONGELIJKHEID  INNERLIJKE KRACHT

Lola Jaye is auteur, psychotherapeut en publiek spreker. Ze is geboren en 

getogen in Londen, en heeft in Nigeria en de VS gewoond. Ze schreef voor 

cnn, HuffPost, Essence en de bbc, en ze spreekt regelmatig over onderwer-

pen als mentale gezondheid en racisme. Ze heeft een non-fi ctieboek en 

diverse lichtere romans op haar naam staan. Zolderkind is haar eerste grote, 

historische roman.

• Voorpublicatie in tijdschrift (o.v.b.)

• Advertentie in ZIN

• poS-materiaal: A2-posters en 

 teaserboekjes

• Onderdeel van Moederdagcampagne

• Uitgebreide pr-campagne

MarkeTiNG
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Kelly Moran  

Wildfl ower Summer
In dit moment

Nakos Hunt zal de aanblik nooit vergeten. Zijn beste 

vriendin Amy ligt bloedend op de grond, geslagen door haar 

eigen man. Het lijkt volkomen onmogelijk. Dit is tenslotte 

Amy. Luide, sterke, uitdagende Amy. Zelfs maanden later, 

lang nadat Amy’s ex-man de gevangenis ingegaan is, heeft 

Nakos nog steeds moeite om niet te grommen naar iemand 

die te dicht bij haar komt.

Dat ene moment verandert alles voor Nakos. Omdat hij beseft 

dat het beeld van een sterke, zelfverzekerde vrouw dat Amy 

van zichzelf schildert maar al te vaak een façade is. Nakos is 

vastbesloten om die muur tussen hen af te breken. Steen voor 

steen. Gesprek na gesprek. En tot slot, kus na kus...

VeRschiJnT  21 maart 2023

UiTVOeRinG  paperback, 14 x 21,5 cm

OmVanG  ca. 320 pagina’s 

nUR  302, vertaalde roman

OORsPROnkeliJke TiTel  Benediction

 PRiJs  € 15,99

isbn  978 94 005 1534 5

 caP e-bOOk  € 9,99

isbn e-bOOk  978 90 449 3428 1

 caP lUisTeRbOek  € 13,99

isbn lUisTeRbOek  978 90 461 7703 7

Onweerstaanbare romantiek in een schitterende 

prairiesetting

• Tweede en laatste boek van de Wildfl ower Summer-reeks

• Romantische feelgoodroman met veel emotie

• Groeiende schare fans voor Kelly Moran

ROMANCE  FEELGOOD  NATUUR  VEERKRACHT VRIENDSCHAP

Kelly Moran is een Amerikaanse bestsellerauteur in het romantische 

genre. Ze won eerder de Catherine Award, was een Readers’ Choice-fi na-

liste, hOlT Medallion-fi naliste, en stond in de top 10 van de USA Today HEA

(Happy Ever After). Ze won de harten van vele fans met haar ‘Het begint 

met’-reeks.

21 MAART 2023

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

onmogelijk om weg te leggen.’ 
library journal

€ 15,99  isbn 978 94 005 1519 2 

eerste 
deel
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Marc Cameron

Tom Clancy 
Commandocentrum

Talloze patiënten, zowel in ziekenhuizen als thuis, sterven 

nadat zij medicijnen toegediend hebben gekregen die slecht-

werkende imitaties blijken te zijn. Intussen doneert de 

verantwoordelijke farmaceut miljoenen dollars aan radicale 

groeperingen om Amerika in chaos te storten, waardoor nie-

mand oog heeft voor zijn praktijken. Maar voor een miljardair 

met torenhoge ambities is geld niet genoeg. Wat hij echt wil is 

macht en om die in handen te krijgen, moet hij de man elimi-

neren die hem daarbij in de weg staat: president Jack Ryan.

De vraag is alleen: hoe schakel je de best beveiligde man 

ter wereld uit? Het antwoord is even simpel als schokkend: 

je kidnapt de fi rst lady.

VeRschiJnT  14 maart 2023

UiTVOeRinG  paperback, 15 x 22,5 cm

OmVanG  ca. 448 pagina’s 

nUR  332, thriller

OORsPROnkeliJke TiTel  Tom Clancy Chain of Command

 PRiJs  € 24,99

isbn  978 94 005 1583 3

 caP e-bOOk  € 14,99

isbn e-bOOk  978 90 449 3467 0

Amerika wordt aangevallen… van binnenuit

• Marc Camerons vijfde boek in de Jack Ryan-reeks 

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

 exemplaren verkocht

• Tip voor Vaderdag 

AMERIKA  FARMACEUTISCHE INDUSTRIE  RADICALISERING  BIG MONEY

Marc Cameron is afkomstig uit Texas en heeft bijna dertig jaar bij de politie 

gediend, onder meer als Us Marshal en sWaT-offi cer. Voor zijn werk verbleef 

hij overal in Noord-Amerika, van Alaska tot Manhattan en van Canada tot 

Mexico. Hij heeft een zwarte band in jiujitsu, doet aan diepzeeduiken en is 

een fervent motorrijder.

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

schreef hij enkele non-fi ctieboeken over de Amerikaanse strijdkrachten. 

Tom Clancy overleed op 1 oktober 2013.

14 MAART 2023

‘Marc Cameron grossiert 
in actiescènes en geeft 
steeds de technische 

beschrijvingen waarvan 
Clancy-fans zo houden.’

vn detective & thrillergids
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€ 22,99 Verschijnt in 2024

Een van de grootste bestsellerauteurs uit het Duitse 
taalgebied eindelijk vertaald in het Nederlands 

€ 22,99 Verschijnt in 2025
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21 MAART 2023

Andreas Gruber

Stervensuur

‘Als je er binnen 48 uur achter komt waarom ik deze vrouw 

heb ontvoerd, zal ze in leven blijven. Zo niet, dan sterft 

ze.’ Met dit bericht begint het perverse spel van een serie-

moordenaar. Hij hongert zijn slachtoffers uit, verdrinkt ze 

in inkt of giet ze levend in beton. 

Rechercheur Sabine Nemez uit München is wanhopig 

op zoek naar een verklaring, een motief. Pas als ze een 

Nederlandse collega binnenhaalt, de markante Maarten S. 

Sneijder, ontdekken ze in elk geval één patroon: een oud 

kinderboek dient als wrede inspiratiebron voor de dader – 

en dat herbergt nog veel meer sinistere ideeën...

Stervensuur is het bloedspannende eerste deel van de Duitse 

bestsellerreeks over rechercheurs Sneijder en Nemez.

VeRschiJnT  21 maart 2023

UiTVOeRinG  paperback, 14 x 21,5 cm

OmVanG  ca. 448 pagina’s 

nUR  332, thriller

OORsPROnkeliJke TiTel  Todesfrist

 PRiJs  € 15,00

isbn  978 94 005 1574 1

 caP e-bOOk  € 9,99

isbn e-bOOk  978 90 449 3472 4

 caP lUisTeRbOek  € 13,99

isbn lUisTeRbOek  978 90 461 7753 2

Meer dan 3 miljoen Grubers in Duitsland verkocht 

• Loeispannende pageturner barstensvol actie 

• Voor liefhebbers van Karin Slaughter en Mo Hayder

• Advertentie in Vrij Nederland

• Samenwerking met Hebban en 

 Thrillzone.nl

• Mooi vormgegeven PoS-materiaal met 

 origineel beeld (A2-posters, boeken-

 leggers en teaserboekjes)

• Socialmedia- en displaycampagne

• Boektrailer

• Crosspromotie

MarkeTiNG

Andreas Gruber (Wenen, 1968) schreef sinds 

1996 al verschillende succesvolle en bekroonde 

boeken. Zijn serie over de stoere, maar briljante 

Nederlandse profi ler Maarten S. Sneijder schokt 

en fascineert zijn fans in gelijke mate en is een 

bestsellersensatie in Duitsland. Gruber woont 

met zijn vrouw in Grillenberg, Neder-Oostenrijk.

SERIEMOORDENAAR  DUITSLAND  PROFILER  MÜNCHEN  SINISTER
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‘C.J. Tudor is briljant.’  
harlan coben

‘Als je van mijn werk houdt, vind je dit geweldig.’  
stePhen king

‘De Krijtman is een verbazingwekkend debuut, 
huiveringwekkend spannend en geweldig geschreven!’ 

sJoerd agterhoF, boekhandel JasPers, 
badhoevedorP over de krijtman

‘Een zeer geslaagde mix van een heel sterke plot, 
veel spanning, een vleugje mysterie en een dosis humor.’   

moniQue eskens, boekhandel de drvkkery, 
middelburg over de krijtman
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14 MAART 2023

C.J. Tudor

De dwaling

Een gekantelde bus vol studenten.

Een gestrande kabelbaan vol vreemden.

Een afgelegen chalet vol onderzoekers.

In een van de groepen verschuilt zich een moordenaar – 

maar in welke groep?

Buiten raast een sneeuwstorm en de hulpdiensten komen 

niet opdagen. Er is geen levende ziel te bekennen, ieder-

een is op de vlucht. Maar waarvoor? Niemand weet wat er 

aan de hand is, maar één ding weten ze zeker: overleven is 

moordend.

VeRschiJnT  14 maart 2023

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

OmVanG  ca. 416 pagina’s 

nUR  305, literaire thriller

OORsPROnkeliJke TiTel  The Drift

 PRiJs  € 22,99

isbn  978 94 005 1584 0

 caP e-bOOk  € 12,99

isbn e-bOOk  978 90 449 3468 7

 caP lUisTeRbOek  € 15,99

isbn lUisTeRbOek  978 90 461 7749 5 

Bereid je voor op ijzingwekkende kou

• Bloedstollende locked-room-thriller van de auteur 

 van De Krijtman

• Voor de liefhebbers van Stephen King, M.J. Arlidge 

 en Thomas Harris 

• Socialmediacampagne

• Aandacht op Thrillzone.nl en Hebban

• Auteur is beschikbaar voor interviews

• Crosspromotie

MarkeTiNG

Voordat C.J. Tudor debuteerde, werkte ze onder 

meer voor radio en tv, publiceerde ze korte ver-

halen in tijdschriften en runde ze haar eigen 

hondenuitlaatservice. Dit is Tudors vijfde boek. 

Haar debuut De Krijtman werd een internationale 

bestseller en bezorgde haar de bijnaam ‘de Britse 

vrouwelijke Stephen King’. 

GROOT-BRITTANNIË  BEKLEMMEND  MOORD  LOCKED-ROOM
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‘Zo moet een thriller zijn! Vanaf de eerste 
pagina spannend, met een ingenieuze plot 

en fijne hoofdpersonen.’ 
marlous mutsaers, boekhandel gianotten 

mutsaers, tilburg over rookgordijn

HHHH ‘Ondanks de gekozen vertelvorm, 
waarin een groot deel van het verhaal 
achteraf wordt gereconstrueerd, is het 

boek simpelweg neerlegresistent.’ 
vn detective & thrillergids

€ 15,-  isbn 978 94 005 1446 1 € 15,-  isbn 978 94 005 1558 1

ook leverbaar

€ 22,99  isbn 978 94 005 1139 2
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2 MEI 2023

Jørn Lier Horst & Thomas Enger

Stigma

Sinds Alexander Blix veroordeeld is voor het wreken van de 

dood van zijn dochter, zit hij vast in Noorwegens zwaarst 

bewaakte gevangenis. Zijn oud-collega’s zijn intussen op 

jacht naar een gevreesde moordenaar. Walter Kroos is in 

Duitsland ontsnapt uit de gevangenis en heeft de grenzen 

noordwaarts overgestoken. De enige connectie die de poli-

tie met Noorwegen heeft gevonden, is een medegevangene 

op de afdeling van Blix. Daarom wordt de oud-politieman 

ingeschakeld voor hulp van binnenuit.

Journalist Emma Ramm is een van de weinige personen op 

de bezoekerslijst van Blix. Als hij de draden moet verbin-

den tussen heden en verleden, wordt ze zijn bondgenoot 

buiten de gevangenismuren. De sporen die ze vinden leiden 

naar Osen, een bosrijke nederzetting ten noorden van Oslo, 

waar verschillende inwoners dodelijke geheimen en diepe 

littekens met zich meedragen.
VeRschiJnT  2 mei 2023

UiTVOeRinG  paperback, 14 x 21,5 cm

OmVanG  ca. 368 pagina’s 

nUR  305, literaire thriller

OORsPROnkeliJke TiTel  Arr

 PRiJs  € 22,99

isbn  978 94 005 1585 7

 caP e-bOOk  € 14,99

isbn e-bOOk  978 90 449 3469 4

 caP lUisTeRbOek  € 15,99

isbn lUisTeRbOek  978 90 461 7750 1 

De vierde, bloedstollende Blix & Ramm-thriller

• Al meer dan 40.000 boeken van Horst & Enger verkocht 

• Perfect gebalanceerde samenwerking tussen twee 

 Scandi-toppers 

• Voor de fans van Lars Kepler en Cilla & Rolf Börjlind

• A2-posters

• Advertenties

• Bannercampagnes bij DPG Media en 

 GoogleAds

• Socialmedia-advertising GoogleAds

• Samenwerking met Hebban en 

 Thrillzone.nl

• Volop aandacht via de Scandinavische- 

 thrillerkanalen

MarkeTiNG

NOORWEGEN  BLIX & RAMM  SERIEMOORDENAAR  POLITIE  

Voormalig rechercheur moordzaken Jørn Lier Horst

(1970) is bekend van zijn misdaadserie over inspecteur

Wisting. Zijn werk is een unieke mix van spanning 

en realisme, en hij is een uitstekend observator van 

menselijke interactie. 

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

thrillers. Zijn handelsmerk is zijn rauwe stijl in combina-

tie met een voorliefde voor maatschappelijke thematiek.©
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De beste thrillers tijdelijk 
slechts € 17,50 per stuk

ZOMERLEZEN

1 juli t/m 30 september 2023

MARKETING
POS-materiaal voor de boekhandel

Advertenties

Online advertising

Ketenpromotie

Een van de best gelezen 
genres op vakantie!



15Vraag uw vertegenwoordiger naar de voorwaarden

isbn 978 94 005 1377 8 isbn 978 94 005 1468 3 isbn 978 94 005 1403 4

isbn 978 94 005 1425 6 isbn 978 94 005 1513 0isbn 978 94 005 1149 1

isbn 978 94 005 1527 7 isbn 978 94 005 1561 1 isbn 978 94 005 1479 9



‘Weldoordacht en prachtig geschreven. 
Bennett geeft een uniek kijkje in een samenleving vol 

tegenstellingen, zoals alleen de allerbeste fictie dat kan. 
Ik heb dit verslonden.’ 

deon meyer

‘Bomvol Maori-geschiedenis en -cultuur, een lekker spannend 
en meeslepend verhaal en als kers op de taart een nieuwe 

detective waar we hopelijk nog veel van gaan horen.’  
daily mail

‘Bloedstollend.’ 
crime monthly

16
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Michael Bennett  

Liever het bloed

Hana Westerman is alleenstaande moeder, Maori en poli-

tie-inspecteur bij de afdeling Zware Delicten in Auckland. 

Wanneer ze een anoniem fi lmpje ontvangt, leidt dit haar 

naar een vervallen appartement, waar ze een man aantreft 

die is opgehangen. Hana en haar team zetten alles op alles 

om de moordenaar te vinden, en de druk neemt toe als een 

aantal nieuwe doden doet vermoeden dat ze te maken heb-

ben met Nieuw-Zeelands eerste seriemoordenaar ooit. 

Het lijkt onmogelijk om een motief te vinden voor de ogen-

schijnlijk willekeurige moorden. Tot Hana ontdekt dat er een 

verband is met een oude misdaad uit de tijd van de bloederige 

kolonisatie van Nieuw-Zeeland. De zoektocht begint haar 

steeds persoonlijker te raken en Hana beseft dat haar afkomst 

en kennis essentieel zijn voor het vinden van de moordenaar. 

Maar met elke nieuwe moord lijkt het erop dat de wraak die 

de moordenaar zoekt ook Hana en haar familie treft...
VeRschiJnT  18 april 2023

UiTVOeRinG  paperback, 14 x 21,5 cm

OmVanG  ca. 368 pagina’s 

nUR  305, literaire thriller

OORsPROnkeliJke TiTel  Better the Blood

 PRiJs  € 22,99

isbn  978 94 005 1547 5

 caP e-bOOk  € 12,99

isbn e-bOOk  978 90 449 3440 3

 caP lUisTeRbOek  € 15,99

isbn lUisTeRbOek  978 90 461 7723 5

‘Een sfeervolle pageturner met authentiek inzicht 

in de Maori-cultuur.’ – Val mcDeRmiD

• Top of the Lake meets Val McDermid en Jane Harper 

• Bijzondere setting, een thriller vol sfeer van auteur met 

 Maori-roots

• Televisierechten verkocht

THRILLER  HISTORISCH  POLITIE  WRAAK  MAORI

• Plafondbanieren

• Unieke vooruitexemplaren

• Advertenties in diverse magazines

• Grote teasercampagne via eigen 

 en externe platformen

• Boektrailer

• Onlinecampagne via social media 

 en bannering

MarkeTiNG

Michael Bennett is auteur, scenarioschrijver en 

regisseur. Zijn fi lms werden geselecteerd voor 

o.a. Cannes, Berlijn, Toronto en New York. Zijn 

non-fi ctieboek, In Dark Places, over een van 

Nieuw-Zeelands grootste gerechtelijke dwalin-

gen, won de prijs voor Beste Non-Fictieboek bij 

de Ngaio Marsh Awards. Hij woont in Auckland, 

Nieuw-Zeeland.

18 APRIL 2023
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‘Een verhaal vol emotie, dat je na elk 
hoofdstuk naar adem doet happen.’   

il libraio

‘Een meeslepend verhaal dat de 
gevoelens van (jonge) mensen 

analyseert, hun liefde en verdriet.’  
domani

‘Een moderne variant van het 
feuilleton. Een weergaloos succes 

voor een nieuwe generatie.’ 
il Fatto Quotidiano

‘Het uitgeeffenomeen 
van 2022.’

LA REPUBBLICA
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De intensiteit van Wuthering Heights, 
het verslavende van Colleen Hoover, 

de spanning van Twilight

Dé BookTok-sensatie uit Italië

Verlangend naar een familie. Een onmogelijke liefde.

En maar één zekerheid: je kunt nooit liegen tegen 

de ‘tranenmaker’.
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UITGEBREIDE MARKETINGCAMPAGNE

• Samenwerking met boektokkers

• Display- en socialmediacampagne

• Opvallend digitaal materiaal, o.a. 

boektrailer en bannerset

• Contentcampagne

• Blogtour

• Uitgebreide pr-campagne

• Origineel PoS-materiaal: 

boekenleggers, vlinderpost-it’s, 

bedrukte zakdoekjes

• Ketenpromotie

SCAN DE BOEKTRAILER

Digitaal promotiemateriaal

Vlinderpost-it’s

Bedrukte zakdoekjes

BoekenleggersBoekenleggersBoekenleggersBoekenleggers
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Erin Doom  

De tranenmaker

Binnen de muren van Grave, het weeshuis waar Nica op-

groeide, werden altijd al verhalen verteld bij het kaarslicht. 

De bekendste was die van de tranenmaker, een mysterieus 

fi guur met ogen zo helder als glas, en de veroorzaker van 

alle angsten die mensen voelen.

Op haar zeventiende lijkt het moment gekomen om de ver-

halen uit haar kindertijd achter zich te laten. Nica’s droom 

wordt werkelijkheid wanneer Mr. en Mrs. Milligan haar 

adopteren. Maar ze is niet de enige. Rigel, een rusteloze, 

mysterieuze wees, wordt ook uit Grave weggehaald. En hij 

is de laatste persoon die Nica als adoptiebroer zou wensen. 

Rigel is intelligent, speelt betoverend piano en is onvoor-

stelbaar knap, maar heeft een donkere, onaangename kant.

Hoewel Nica en Rigel een verleden delen vol verdriet en 

gebrek aan liefde, is het onmogelijk om samen te wonen. 

Vooral als de legende hen achtervolgt en de tranenmaker 

echt lijkt te bestaan. Maar Nica heeft er alles voor over om 

haar droom te beschermen.

VeRschiJnT  13 juni 2023

UiTVOeRinG  gebonden, 15 x 22,5 cm

OmVanG  ca. 448 pagina’s 

nUR  340, populaire fi ctie algemeen

OORsPROnkeliJke TiTel  Fabbricante di lacrime

 PRiJs  € 24,99

isbn  978 94 005 1608 3

 caP e-bOOk  € 12,99

isbn e-bOOk  978 90 449 3479 3

 caP lUisTeRbOek  € 15,99

isbn lUisTeRbOek  978 9 0461 7761 7

Italiës bestverkochte boek van 2022

• Mede dankzij TikTok een bestseller in Italië

• Meer dan 400.000 verkochte exemplaren in Italië 

• Filmrechten verkocht 

• Ruim 6 miljoen lezers op Wattpad 

ONBEREIKBARE LIEFDE  GEVAAR  VERLANGEN  THUISKOMEN

13 JUNI 2023

Erin Doom is het pseudoniem van een Italiaanse schrijfster die haar 

carrière begon met korte verhalen op het platform Wattpad en hier 

meer dan 6 miljoen lezers vond, wier harten ze veroverde. Hierna is bij 

uitgeverij Magazzini Salani haar debuutroman verschenen: De tranen-

maker. Dit werd een enorme bestseller, waarvan ook de fi lmrechten 

zijn verkocht. De auteur is een rechtenstudente die bij haar ouders in de 

regio Emilia-Romagna woont.

Luxe editie met 
bedrukt boekblok
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€ 22,99  isbn 978 94 005 1518 5 € 22,99  isbn 978 94 005 1365 5

ook leverbaar

€ 15,-  isbn 978 94 005 1591 8
Verschijnt 2 mei 2023

€ 20,99  isbn 978 94 005 1125 5

‘Door De mensen die bleven weet ik waarom ik steeds weer naar haar 
boeken grijp… Omdat Lisa Jewell een waanzinnig goede schrijfster is, 

op de toppen van haar kunnen.’ 
karin slaughter

‘Een sterke standalone thriller, en iedereen die De mensen boven ons 
nog niet gelezen heeft zal dat hierna ook razendsnel willen doen.’ 

publishers weekly

‘De koningin van de verslavende psychologische thrillers is terug, 
met opnieuw een hele-nacht-doorlezen-pageturner.’ 

metro

‘Een boek van Lisa Jewell lees je niet gewoon, maar daar verlies je je in.’ 
erin kelly
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Lisa Jewell  

De mensen die bleven

Londen, in de vroege ochtend van juni 2019: langs de oever 

van de Theems wordt een zak met menselijke overblijfselen 

gevonden. Inspecteur Samuel Owusu laat de resten onder-

zoeken en ze blijken al jaren oud te zijn. Ze behoren toe 

aan een jonge vrouw die om het leven is gekomen door 

een zware klap op het hoofd. Ook bevinden zich in de zak 

enkele zaden van een zeldzame boom. Dit leidt inspecteur 

Owusu naar een huis in Chelsea, waar dertig jaar geleden 

drie mensen dood werden aangetroffen in de keuken, terwijl 

boven een baby lag te huilen, en naar een broer en zus in 

Chicago, die wanhopig op zoek zijn naar de enige persoon 

die hun iets kan vertellen over hun verleden.

Vier doden. Een onopgelost mysterie. Een familie waarvan 

de geheimen niet eeuwig begraven kunnen blijven…

VeRschiJnT  2 mei 2023

UiTVOeRinG  paperback, 14 x 21,5 cm

OmVanG  ca. 464 pagina’s 

nUR  305, literaire thriller

OORsPROnkeliJke TiTel  The Family Remains

 PRiJs  € 22,99

isbn  978 94 005 1586 4

 caP e-bOOk  € 12,99

isbn e-bOOk  978 90 449 3470 0

 caP lUisTeRbOek  € 15,99

isbn lUisTeRbOek  978 90 461 7751 8

‘Ik kon niet stoppen met lezen, het moest gewoon 

in één keer uit.’ – cOlleen hOOVeR

• Ruim 40.000 verkochte boeken in het Nederlands 

• #1-bestseller in Engeland en vS

• Absolute lezersfavoriet

FAMILIE  VERLEDEN  PSYCHOLOGISCHE SPANNING  GEHEIMEN

• Advertenties in o.a. Vriendin

• A2-poster en ovale tafeldisplay

• Crosspromotie

• Socialmediacampagne

• Lezersacties

MarkeTiNG

Lisa Jewell (Londen, 1968) schreef haar eerste 

roman, Ralph’s Party, door een weddenschap. 

Het werd in 1999 uitgegeven door Penguin en 

was dat jaar hun bestverkopende debuut. Sinds-

dien heeft Jewell wereldwijd meer dan tien mil-

joen boeken verkocht en wordt ze in 29 talen 

uitgegeven. Ze woont in Londen met haar man 

en dochters.

2 MEI 2023
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Lof voor Die zomer

‘Ik ben een grote fan van Sharon Bolton. 
Dit is een van haar állerbeste thrillers!’ 
lee child

‘Een broeierig kat-en-muisspel, waarin 
niemand elkaar nog vertrouwt. Bolton 
weet de spanning hoog op te laten lopen.’ 
noordhollands dagblad 

 
‘De zoveelste nagelbijter van Sharon Bolton, 
die haar naam van “Britse koningin van de 
psychothriller” nog maar eens waarmaakt.’  
het laatste nieuws

 
HHHH ‘Werkelijk geweldig geschreven.’  
vn detective & thrillergids

€ 20,99  isbn 978 94 005 1126 2 € 20,99  isbn 978 94 005 0515 5

ook leverbaar

€ 20,99  isbn 978 94 005 0806 4€ 20,99  isbn 978 94 005 1409 6
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Sharon Bolton  

In het duister

Als een baby vanuit een kinderwagen de Theems in wordt 

gegooid is politieagent Lacey Flint precies op tijd om een 

tragedie te voorkomen. Maar wie wil er een onschuldig kind 

iets aandoen?

Inspecteur Mark Joesbury vreesde al dat er iets ging 

gebeuren. Bij onderzoek op het darkweb heeft zijn team 

een reële dreiging vastgesteld vanuit de vrouwenhatende 

groepering die bekendstaat als ‘incels’. Joesbury’s team 

probeert de kern van de groep binnen te dringen, maar op 

de websites is iedereen anoniem, en het incel-leger is einde-

loos groot.

De aanval op de baby is slechts het begin van een reeks 

aanvallen op vrouwen, met als enige doel om hen te 

terroriseren. En de leiders van de incels lijken Lacey Flint 

inmiddels te zien als de belichaming van alles wat zij haten 

– iets wat haar in groot gevaar brengt…
VeRschiJnT  23 mei 2023

UiTVOeRinG  paperback, 14 x 21,5 cm

OmVanG  ca. 432 pagina’s 

nUR  305, literaire thriller

OORsPROnkeliJke TiTel  The Dark

 PRiJs  € 22,99

isbn  978 94 005 1551 2

 caP e-bOOk  € 12,99

isbn e-bOOk  978 90 449 3474 8

 caP lUisTeRbOek  € 15,99

isbn lUisTeRbOek  978 90 461 7755 6

‘Wat een boek! Een slimme, spannende en actuele thriller. 

Ik heb van elke minuut genoten!’ – Rachel abbOTT

• Een nieuwe, ijzersterke Lacey Flint!

• Sunday Times-top 10-bestseller

• De laatste Bolton, Die zomer, verkocht meer dan 

 11.000 exemplaren 

LACEY FLINT  PSYCHOLOGISCHE THRILLER  LONDEN  GEVAAR

• Samenwerking met Thrillzone.nl en 

 Hebban

• Socialmediacampagne

• Online PoS-materiaal beschikbaar

• Crosspromotie

MarkeTiNG

Sharon Bolton (Lancashire, 1960) is winnaar van 

de Mary Higgins Clark Award en genomineerd 

voor de iTW Thriller Award, de cWa Gold Dagger 

en de Barry Award. Ze werkte in marketing en pr 

voordat ze fulltime ging schrijven. Ze woont met 

haar man en zoon in de omgeving van Oxford.

23 MEI 2023
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Bestsellerauteur 
Baldacci 

 blijft zichzelf opnieuw uitvinden

TRAVIS DEVINE 
(2022) 

De financiële wereld 
waarin hij verstrikt 

is geraakt, is net 
zo dodelijk als de 

oorlogen waarin hij als 
Army Ranger vocht.

ALOYSIUS ARCHER 
(2019)

‘Hard-boiled, in de 
traditie van Dashiell 

Hammett en Raymond 
Chandler.’ 

– de telegraaf

ATLEE PINE 
(2018) 

Een fbi-agent onder-
zoekt de verdwijning 
van haar tweelingzus 
dertig jaar geleden.

180.000 EXEMPLAREN VERKOCHT

NU AL 30.000 EXEMPLAREN VERKOCHT

MEER DAN 100.000 EXEMPLAREN VERKOCHT
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David Baldacci

Simpele leugens

Ex-politieagent Mickey Gibson is pas sinds kort aan de slag 

bij ProEye. Haar werk bestaat uit het online traceren van 

de bezittingen van schatrijke oplichters die hun schuldeisers 

in de kou laten staan. Op een dag wordt ze gebeld door 

Arlene Robinson die zegt ook voor ProEye te werken. 

Ze krijgt opdracht naar de woning van de beruchte en 

gevluchte wapenhandelaar Rutger Novak te gaan om de in-

boedel te inventariseren. 

Maar in plaats van pracht en praal vindt Mickey in een 

geheime kamer het in verregaande staat van ontbinding 

verkerende lichaam van een man. Het slachtoffer is niet 

Rutger Novak, wiens huis het ook helemaal niet blijkt te 

zijn, maar een zeer op zijn privacy gestelde miljonair. En 

wat nog veel verontrustender is: niemand bij ProEye heeft 

ooit van Mickeys opdrachtgever Arlene Robinson gehoord.

VeRschiJnT  18 april 2023

UiTVOeRinG  paperback, 15 x 22,5 cm

OmVanG  ca. 400 pagina’s 

nUR  332, thriller

OORsPROnkeliJke TiTel  Simply Lies

 PRiJs  € 24,99

isbn  978 94 005 1581 9

 caP e-bOOk  € 14,99

isbn e-bOOk  978 90 449 3465 6

 caP lUisTeRbOek  € 16,99

isbn lUisTeRbOek  978 90 461 7747 1

De start van een nieuwe serie

• Baldacci introduceert telkens met succes nieuwe 

 seriepersonages

• Een gegarandeerde bestseller voor de zomermaanden

• Verkoop Baldacci in 2022 fl ink in de plus 

ALLEENSTAANDE MOEDER  EX-POLITIEAGENT  KAT-EN-MUISSPEL  CORRUPTIE

• Advertenties in dagbladen en 

 tijdschriften

• Online (teaser)campagne via socials, 

 Google Ads en bannering

• Boektrailer

• Posters en boekenleggers

• 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 zijn moeder bedankte voor het aanzwengelen van zijn schrijvers-

carrière, 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. Wereld-

wijd zijn er meer dan 150 miljoen exemplaren van zijn boeken verkocht.

18 APRIL 2023
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Topauteurs voor een mooie prijs

VeRschiJnT  12 april 2023

UiTVOeRinG  paperback, 14 x 21,5 cm 

OmVanG  320 pagina’s 

nUR  332, thriller

PRiJs  € 12,50

isbn  978 94 005 1590 1

caP e-bOOk  € 9,99 

isbn e-bOOk  978 90 449 3372 7

 caP lUisTeRbOek  € 13,99

isbn lUisTeRbOek  978 90 461 7617 7

VeRschiJnT  14 maart 2023

UiTVOeRinG  paperback, 14 x 21,5 cm 

OmVanG  640 pagina’s 

nUR  332, thriller

OORsPROnkeliJke TiTel  A Time for Mercy

PRiJs  € 15,-

isbn  978 94 005 1589 5

caP e-bOOk  € 9,99

isbn e-bOOk  978 90 449 7957 2

40.000 exemplaren verkocht Wereldwijd al 10 miljoen 
verkochte boeken

John Grisham

Een tijd voor genade De mensen boven ons

Lisa Jewell  

De derde Jake Brigance-thriller Nieuwe editie, nieuw omslag!

14 MAART 2023 12 APRIL 2023

DOODSTRAF  MINDERJARIG VERENIGDE STATEN  OVERSPEL

VeRschiJnT  2 mei 2023

UiTVOeRinG  paperback, 14 x 21,5 cm 

OmVanG  368 pagina’s 

nUR  305, literaire thriller

OORsPROnkeliJke TiTel  The Family Upstairs

PRiJs  € 15,-

isbn  978 94 005 1591 8

caP e-bOOk  € 9,99

isbn e-bOOk  978 90 449 9871 9

 caP lUisTeRbOek  € 13,99

isbn lUisTeRbOek  978 90 461 7358 9

70.000 exemplaren verkocht

Suzanne Vermeer 

Roadtrip

2 MEI 2023

FAMILIE  GEHEIMEN  MYSTERIE

De bestverkopende 
Nederlandse thrillerauteur
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Topauteurs voor een mooie prijs

VeRschiJnT  13 juni 2023

UiTVOeRinG  paperback, 14 x 21,5 cm 

OmVanG  400 pagina’s 

nUR  332, thriller

OORsPROnkeliJke TiTel  A Gambling Man

PRiJs  € 15,- 

isbn  978 94 005 1587 1

caP e-bOOk  € 9,99

isbn e-bOOk  978 90 449 3270 6

 caP lUisTeRbOek  € 13,99

isbn lUisTeRbOek  978 90 461 7523 1

40.000 exemplaren verkocht

Dodelijk spel

David Baldacci

13 JUNI 2023

PRIVÉDETECTIVE  POLITIEK

Een Aloysius Archer-thriller

VeRschiJnT  2 mei 2023

UiTVOeRinG  paperback, 14 x 21,5 cm 

OmVanG  560 pagina’s 

nUR  302, vertaalde roman

OORsPROnkeliJke TiTel  Apples Never Fall

PRiJs  € 15,- 

isbn  978 94 005 1607 6

caP e-bOOk  € 9,99

isbn e-bOOk  978 90 449 3338 3

 caP lUisTeRbOek  € 13,99

isbn lUisTeRbOek neDeRlanDs  978 90 461 7704 4

isbn lUisTeRbOek Vlaams  978 90 461 7572 9

27.000 exemplaren verkocht

Liane Moriarty

Appels vallen niet

De #1 New York Times-
bestsellerauteur

FAMILIEGEHEIMEN  INTRIGES

2 MEI 2023

VeRschiJnT  13 juni 2023

UiTVOeRinG  paperback, 14 x 21,5 cm 

OmVanG  448 pagina’s 

nUR  305, literaire thriller

OORsPROnkeliJke TiTel  Donkerdrif

PRiJs  € 15,-

isbn  978 94 005 1592 5

caP e-bOOk  € 9,99 

isbn e-bOOk  978 90 449 7994 7

 caP lUisTeRbOek  € 13,99

isbn lUisTeRbOek  978 90 461 7422 7

WIJN  ZUID-AFRIKA

20.000 exemplaren verkocht

Deon Meyer

Donkerdrif

Een Bennie Griessel-
thriller

13 JUNI 2023
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