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In een wereld waarin fake news, big data en social media de 
dienst uitmaken, gaan drie personen op zoek naar de waarheid. 

En alles draait daarbij om die ene mythische figuur:

DE MAN MET DUIZEND GEZICHTEN

Een soldaat zonder naam op zoek naar een man
die niemand ooit heeft gezien.

Een studente met een verleden dat ze
zich niet kan herinneren.

En een echtgenoot die een liefhebbende vader is…
of een meedogenloze despoot.
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Lex Noteboom (1987) studeerde moderne geschiedenis 
aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte 
hij als merkstrateeg voor verschillende reclame bureaus, 
terwijl hij de sciencefictionthriller The Deca Tapes schreef. 
Om het verhaal uit te kunnen brengen, maakte hij er een 
audiodramapodcast van. Toen het script af was, ging hij 
voor zichzelf aan de slag en produceerde de show op zijn 
zolderkamer: van de compositie van de soundtrack tot 
de regie van de stemacteurs.

The Deca Tapes werd genomineerd voor een Webby 
Award en won de grootste prijs voor digitale creativiteit 
in Europa: een Lovie Award. In eigen land werd de pod
cast geno mineerd voor BNR’s Dutch Podcast Award. De 
man met duizend gezichten is zijn debuut als auteur en 
tevens zijn eerste Nederlandstalige verhaal. Hij werkte 
ruim drie jaar aan het boek.

‘Doordacht tot in de 
kleinste details, gemaakt 
met een onuitputtelijke 
dosis liefde en aandacht. 

Grote klasse.’ 
MARVIN JACOBS, JURYLID 
DUTCH PODCAST AWARDS 

OVER  THE DECA TAPES

Marketingcampagne
• A1- en A2-posters, baliedisplays 

en raamstickers

• Ketenpromotie

• Auteur aanwezig op Libris 
Inspiratiedag

• Speerpunt Thriller Weken (18 mei 
t/m 18 juni)

• Uitgebreide pr-campagne

• Spraakmakende online campagne

• Display- en socialmedia-advertising

• Crosspromotie
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23 MEI  2023THRILLER

LEX NOTEBOOM 

De man 
met duizend 
gezichten
• Een mix van Ik ben Pelgrim, Black Mirror en 

House of Cards
• Auteur is prijswinnende podcastmaker
• Verwijzingen naar het boek in de 8-delige 

audiodramapodcast
• The Deca Tapes werd meer dan 500.000 keer 

beluisterd

Wanneer Vigo Lechkov, president van de Democra-
tische Republiek Kazichië, wordt vermoord, keert 
zijn tweelingbroer Daniel na twintig jaar terug naar 
het vaderland voor de begrafenis. Maar al snel blijken 
Daniel en zijn vrouw Michelle de voormalige Sovjet-
staat niet meer te kunnen verlaten. Er heerst grote on-
rust in het land, waar in het oostelijke deel de roep om 
onafhankelijkheid steeds luider klinkt en in de hoofd-
stad sommige oligarchen definitief willen af rekenen 
met de familie Lechkov.

Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft Daniels 
familie met ijzeren vuist over Kazichië geheerst. Nu 
Vigo dood is, zou Daniel middels zogenaamd vrije 
verkiezingen tot de nieuwe president moeten worden 
verkozen. Dit is het laatste wat Daniel wil, maar wan-
neer er een staatsgreep wordt gepleegd en de Russische 
geheime dienst en de CIA zich ermee gaan bemoeien, 
begrijpt hij dat hij gevangen zit in een dodelijk web. 

De man met duizend gezichten verschijnt tegelijk met 
de 8-delige audiodramapodcast De vrouw met duizend 
gezichten. Boek en podcast spelen zich in dezelfde 
wereld af, maar vertellen afzonderlijke verhalen die 
los van elkaar te lezen/beluisteren zijn. 

In oorlog sneuvelt de waarheid
als eerste

volksopstand dig itale  oorlog dictatuur k auk asus

verschijnt 23 mei 2023 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 400 pagina’s

nur 332, thriller

 prijs € 22,99

isbn 978 94 005 1313 6 

 cap e-book € 14,99

isbn e-book 978 90 449 3211 9

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7435 7 

Luister de trailer 

van de podcast
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‘Een waanzinnig oncomfortabele, compleet
verslavende leeservaring.’ 

PubliSHErS WEEkly

‘Een pageturner bomvol leugens en bedrog en met een 
zeer griezelige moeder-zoonrelatie. De kracht zit hem in 

Nugents onderzoek van moederschap, mentale gezondheid 
en datgene wat een mens kan drijven tot moord…’

kirkuS rEviEWS

Winnaar Publieksprijs Irish Book Awards

Shortlist Crime Novel of the Year 

Winnaar Readers’ Choice Award 

Richard and Judy’s Bookclub Pick

Winnaar James Joyce Medal

Winnaar Irish Woman of the Year Award 
for Literature

VEELVULDIG BEKROONDE AUTEUR
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24 MEI  2023LITERAIRE THRILLER

LIZ  NUGENT 

In de schaduw
• Vertaalrechten aan 20 landen verkocht, 

filmrechten verkocht
• Voor fans van Lisa Jewell en Gillian Flynn

Mijn man wou Annie Doyle niet vermoorden. Maar dat 
leugenachtige kreng verdiende het.
 
Op het eerste gezicht heeft Lydia Fitzsimons een 
perfect leven: echtgenote van een gerespecteerde, 
succesvolle rechter, moeder van een geliefde zoon, 
wonend in een statig huis in Dublin. Maar dat mooie 
huis verbergt een geheim. En wanneer Lydia’s zoon 
Laurence dit geheim ontdekt, komen er krachten 
in werking die langzaam maar zeker leiden tot een 
claustrofobische en vernietigende climax.

#1 bestsellerauteur in Ierland en 
Engeland

moeder-zoon relatie  psychologische spanning ierland bestseller Famil ie

Liz Nugent schrijft psychologi
sche thrillers en won hiermee di
verse literaire prijzen. In Ierland en 
Engeland belanden haar thrillers 
rechtstreeks op nummer 1. Haar 
boeken worden verfilmd en ver
schijnen in vertaling in meer dan 
twintig landen. Ook schrijft ze voor 
radio en televisie. 

verschijnt 24 mei 2023 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 400 pagina’s

nur 305, literaire thriller

oorspronkelijke titel Lying in Wait

 prijs € 22,99

isbn 978 94 005 1550 5 

 cap e-book € 12,99

isbn e-book 978 90 449 3522 6

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7798 3 ©
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MARKETING

• A1- en A2 posters, boekenleggers en wobblers 

• Advertenties

• Socialmediacampagne

• Crosspromotie in o.a. Lisa Jewell

• Lezersacties 

• Auteur beschikbaar voor interviews
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VERA-SERIE

Lokvogel

iSBN 978 90 449 6158 4

Onschuld

iSBN 978 90 449 6148 5

SHETLAND-SERIE

Ravenzwart

iSBN 978 90 449 6168 3

Witte nachten

iSBN 978 90 449 6178 2

Reddende engel

iSBN 978 90 449 6677 0

Stille stem

iSBN 978 90 449 6678 7

Blauw licht 

iSBN 978 90 449 6188 1

Nu ook alle backlist in 
nieuwe vormgeving, 
leverbaar als e-book 

en in audio: ‘Als groot fan van Cleeves’ Vera- 
en Shetland-boeken had ik hoge 

verwachtingen en ze heeft die met gemak 
overtroffen. Een verbluffende start van een 

nieuwe serie.’
DAVID BALDACCI 

‘Het verhaal is complex en intrigerend, 
de omgeving komt echt tot leven en de 
ontknoping is bevredigend… Fans van 

Cleeves zullen genieten van haar nieuwe 
personages en setting.’

librAry JournAl

‘Een klassieke suspense,
perfect uitgevoerd.’

THE GuArDiAn
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26 JULI  2023LITERAIRE THRILLER

ANN CLEEVES 

De roep terug
• New York Times- en Sunday Times-bestseller
• Heerlijke, steengoede Britse crime
• Winnaar van de Agatha Award for Best 

Contemporary Novel
• Prachtige setting speelt een grote rol in het 

verhaal

North Devon, aan de kust waar twee rivieren samen-
smelten en de zee in stromen. Inspecteur Matthew 
Venn staat, alleen, buiten de kerk waar zijn vaders 
afscheidsdienst plaatsvindt. Op de dag dat Matthew 
de strenge evangelische gemeenschap verliet waarin 
hij opgroeide, raakte hij ook zijn familie kwijt.

Als hij wegloopt, gaat zijn telefoon. Er is een lichaam 
gevonden op het strand. Een man met een tatoeage 
van een albatros in zijn nek, om het leven gebracht 
door steekwonden. De zaak zal Matthew terugbren-
gen naar de mensen en plaatsen uit zijn verleden. En 
terwijl dodelijke geheimen aan het licht komen, komt 
Matthews nieuwe leven gedwongen in botsing met de 
wereld die hij achtergelaten dacht te hebben…

Als misdaadliteratuur comfort
food kon zijn, was dit het.

devon misdaad engeland serie  spanning bestseller natuur

Ann Cleeves kreeg voor haar 
werk in 2017 de hoogste eer, in 
de vorm van de CWa Diamond 
Dagger. Ze is de schrijfster van 
de Vera en Shetlandserie, beide 
bekend van tv. De roep terug is de 
start van een nieuwe serie: Two 
Rivers, die ook voor tv ontwikkeld 
is. Ann woont in North Tyneside, 
waar de Vera serie zich afspeelt.

verschijnt 26 juli 2023 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 416 pagina's

nur 305, literaire thriller

oorspronkelijke titel The Long Call

 prijs € 22,99

isbn 978 94 005 1631 1

 cap e-book € 12,99

isbn e-book 978 90 449 3515 8

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7791 4 

BEKEND
VAN TV
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MARKETING

• Advertenties in tv-gidsen

• Online campagne gericht op Britse crime- 
liefhebbers

• Boektrailer

• Campagne op Hebban

• Digitaal POS-materiaal
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‘Een heel afwisselend feelgoodverhaal,
vol spanning en met aansprekende personages.’

FrEunDin

In de loop van 2024 zal de
trilogie compleet zijn!

Drie vrouwen gescheiden door de eeuwen
Een schipbreukeling die alles heeft verloren

Een prachtige tuin die hen met elkaar verbindt
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28 JUNI  2023ROMAN

INEZ CORBI 

Een nieuw begin
• Der Spiegel-bestseller
• Gebaseerd op ware gebeurtenissen
• Eerste deel van een trilogie
• Voor lezers van Kate Morton en Anne Jacobs

 
Vol enthousiasme begint Lexi aan een nieuwe baan: 
het plannen van het jubileumfeest van de ‘Verloren 
Tuinen’ van Heligan, aan de kust van Cornwall. Tij-
dens haar onderzoek naar de geschiedenis van de 
tuinen ontdekt ze het verhaal van de weeskinder-
en Damaris en Allie, die in 1781 opgroeiden op het 
landgoed van hun neef Henry Tremayne. Hij wil een 
grote tuin aanleggen – een droom die hij deelt met 
Damaris, die verstand heeft van planten. Henry’s 
vrouw is niet gerust op de nauwe band tussen de 
twee, hoewel Damaris allang verliefd is geworden op 
iemand anders: de mysterieuze jachtopziener Julian. 
Maar de demonen uit zijn verleden dreigen hun geluk 
in gevaar te brengen...

Voor fans van historische fictie,
romantiek en tuinieren

tuinen cornwall geschiedenis  Famil ie  romantiek

Van jongs af aan wist Inez Corbi dat 
ze schrijfster wilde worden. Ze heeft 
Engels en Duits gestudeerd. Na en
kele korteverhalenwed strijden te 
hebben gewonnen, begon ze aan 
haar eerste roman. Inmiddels heeft 
ze vier romans en twee YAboeken 
op haar naam. Ze woont met haar 
familie in Frankfurt. 

verschijnt 28 juni 2023 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 416 pagina's

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Spuren des Aufbruchs

 prijs € 22,99

isbn 978 94 005 1598 7

 cap e-book € 12,99

isbn e-book 978 90 449 3521 9

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7797 6 

MARKETING

• Boekenleggers

• Advertenties

• Uitgebreide pr-campagne

• Online campagne met lezersacties
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‘Aangrijpend… Henry’s verhaal 
laat prachtig zien hoe relaties 

groeien en veranderen door de tijd 
en door trauma. Een ontroerende 

kijk op de band tussen zussen.
Dit beklijft.’

PubliSHErS WEEkly 

‘De angstige tijd van de evacuaties 
tijdens WOII wordt vervlochten 

met het oplossen van een mysterie 
twintig jaar later, aan het begin 

van de swinging sixties. Dit 
hartverscheurende verhaal over 

familie, eerste liefde en het lot zal 
je betoverd achterlaten.’

kriSTin HArmEl

10

EEN BETOVERENDE
ODE AAN DE MAGIE

VAN VERHALEN

‘Dit hartverscheurende verhaal over familie,
eerste liefde en het lot zal je betoverd achterlaten.’

K R I S T I N  H A R M E L

‘Dit hartverscheurende verhaal over familie, eerste liefde en het lot zal je betoverd achterlaten.’K R I S T I N H A R M E L

EEN

BETOVERENDE

ODE AAN

DE MAGIE

VAN

VERHALEN

‘Dit 
hartverscheurende 

verhaal over familie, 
eerste liefde en het 
lot zal je betoverd 

achterlaten.’
K R I S T I N 
H A R M E L

A1 en A2posters

Boekenleggers



26 JULI  2023ROMAN

PATTI 
CALLAHAN HENRY 
Het geheime 
boek van Flora 
Lea
• New York Times-bestsellerauteur
• Fijne setting: dorpje net buiten Oxford tijdens 

WOII en het Londen van de jaren zestig
• Perfect voor fans van Kristin Hannah

Londen, 1939. Om de gevaren van de Tweede Wereld-
oorlog te ontlopen moeten de veertienjarige Hazel en 
vijfjarige Flora evacueren naar het platteland. Hier 
vertelt Hazel haar zusje elke avond een zelfverzonnen 
sprookje over het magische Whisperwood. Maar dan 
raakt Flora vermist, langs de oever van de Theems. 
Hazel is gebroken van verdriet en blijft het zichzelf 
altijd kwalijk nemen. Twintig jaar later woont Hazel 
in Londen, waar ze haar baan in een tweedehands 
boekwinkel zal gaan verruilen voor een carrière bij 
Sotheby’s. Verloofd en met een trip naar Parijs in het 
vooruitzicht lacht het leven haar toe. Maar alles ver-
andert als ze op haar werk een prentenboek uitpakt: 
Whisperwood en de rivier van sterren. Bevat dit boek de 
antwoorden op Flora’s verdwijning? Is het een teken 
van leven? Of is er iets duisters aan de hand?

Een betoverende ode aan
de magie van verhalen

woii  engeland Famil ie  zussen mysteries  verhalen historisch

Patti Callahan Henry heeft diverse 
New York Times bestsellers op 
haar naam, en ze ontving de Christy 
Award, de Harper Lee Award en 
won de Alabama Library Associ
ation Book of the Year Award. Ze 
host de podcast Friends and Fic
tion en woont met haar gezin in 
South Carolina.

verschijnt 26 juli 2023 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 464 pagina's

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel The Secret Book of Flora Lea

 prijs € 22,99

isbn 978 94 005 1632 8

 cap e-book € 12,99

isbn e-book 978 90 449 3516 5

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7792 1 

MARKETING

• A2-posters en boekenleggers

• Online advertising via o.a. Facebook, Instagram 
en Pinterest

• Samenwerking met Hebban.nl

• Crosspromotie

• Uitgebreide aandacht in onze romannieuwsbrief
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A1 en A2posters

Boekenleggers



Een zalige
zomerse feelgoodroman
van publiekslievelingen

Cilla & Rolf Börjlind

‘De beschrijving van de personages en de omgeving 
van het kleine dorp Skuggsidan, omringd door 

dramatische bergen en gelegen in een diepe baai, 
vormen de basis voor het verhaal, met zijn zowel 

humoristische als soms donkere ondertonen.’
bTJ

12



8 AUGUSTUS 2023ROMAN

CILLA & 
ROLF BÖRJLIND 
De zonnewende
• Voor de liefhebbers van Fredrik Backman en 

Jonas Jonasson
• Maar liefst 430.000 Börjlinds verkocht

In het diepst weggestopte deel van een baai aan de 
westkust van Zweden ligt het dorpje Skuggsidan. 
Dankzij het omringende bergmassief bereikt de zon 
slechts eens in de vijf jaar het dorp – een astronomisch 
verschijnsel dat zich voordoet op het moment dat ons 
verhaal zich ontvouwt. Het jaar is 1960. Het is een afge-
legen plek waar het leven zijn eigen gang gaat, onaan-
getast door de tand des tijds. Bijna.

Op een dag verschijnt er een vreemdeling in het dorp. 
Hij draagt een schoenendoos onder zijn arm en be-
weert Georg Von Niets te heten. Hij blijkt onverwachte 
talenten te hebben, charmeert eenieder die hij ont-
moet en laat ze hun diepste geheimen met hem delen. 
Ook die geheimen die ze zelf probeerden te vergeten. 
Maar wie is hij eigenlijk? 

De zon bereikt bijna weer het dorp en het grote feest 
van de zonnewende nadert. Op het hoogtepunt van de 
festiviteiten zal de grote goochelaar Georg Von Niets 
zijn laatste, meest verbazingwekkende truc uitvoeren 
voor een verbijsterd publiek…

Het wonderlijke verhaal van
Georg Von Niets

zweden scandinavië  zomer Feelgood grappig  zonnewende 

De inmiddels zevendelige Rön
ning & Stiltonthrillerserie van 
Cilla & Rolf Börjlind verschijnt 
in maar liefst dertig landen.Met 
De zonnewende gooien ze het 
voor een keertje over een heel 
andere boeg.

verschijnt 8 augustus 2023 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 400 pagina’s

nur 302, vertaalde roman

oorspronkelijke titel Den häpnadsväckande historien 

om Georg von Ingenting

 prijs € 22,99

isbn 978 94 005 1633 5

 cap e-book € 12,99

isbn e-book 978 90 449 3517 2

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7793 8  

MARKETING

• POS-materiaal: baliedisplays, B1- en A2-posters

• Advertenties in de landelijke dagbladen

• Display- en socialmediacampagne

• Boektrailer

• Pr-campagne
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14

Nieuwe thrillers, voordeeledities, audioonly's en grote 
marketingcampagnes zowel rondom de nieuwe uitgaven 

als in bijv. de vakantie en feestdagenperiode. Kortom: 
ook in 2023 kun je niet om Suzanne Vermeer heen!

Spoorloos deel 2: 27 maart 2023 (Storytel Original)

Roadtrip: 12 april 2023 (VE)

Strandfeest: 25 april 2023 (zomerthriller)

De vallei: 25 juli 2023 (minithriller)

Suzanne Vermeer Zomerweken 

(online campagne): 17 juli t/m 21 augustus

Spoorloos deel 3: sep 2023 (Storytel Original)

Winterthriller: 24 oktober 2023

On en offline feestdagencampagne: november/december



25 JULI  2023THRILLER

SUZANNE VERMEER 

De vallei
• Hunter Valley in Australië: zowel avontuurlijk als 

idyllisch
• De bestverkopende Nederlandse thrillerauteur
• Meer dan 3,7 miljoen exemplaren verkocht van 

Vermeer
• Een van de personages uit Strandfeest keert 

terug

Emily en Christiaan hebben een fijn leven samen met 
hun jonge kinderen Vera en Max. Wanneer Emily’s 
broer plots overlijdt is er voor verdriet nauwelijks tijd. 
Ze moet zo snel mogelijk naar Australië vertrekken 
om de zaken op zijn wijngaard af te handelen.

In Hunter Valley ontdekt Emily een groot geheim van 
haar broer dat haar leven volledig op zijn kop zet. 
Kende ze haar broer eigenlijk wel echt? Ze moet hele-
maal alleen een onmogelijke keuze maken met grote 
gevolgen voor haar en haar gezin. Als er ook nog le-
vens in gevaar zijn, is het maar de vraag of ze hier ooit 
nog uit komt…

Ontdek deze zomer een groot
geheim in Australië

australië  wijngaard geheimen chantage 

Suzanne Vermeer is de bestverkopende Nederlandse 
thrillerauteur van dit moment. Alle titels hebben de best
sellerlijst gehaald en drie titels werden genomineerd 
voor de NS Publieksprijs. Suzanne Vermeer is het pseu
doniem 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.

verschijnt 25 juli 2023 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 192 pagina’s 

nur 332, thriller

 prijs € 13,50

isbn 978 94 005 1626 7

 cap e-book € 7,99

isbn e-book 978 90 449 3514 1

 cap luisterboek € 11,99

isbn luisterboek 978 90 461 7790 7 
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MARKETING

• Banieren en boekenleggers

• Outdoorcampagne

• Radiocampagne op regionale zenders

• Advertenties in dagbladen en tijdschriften

• Display- en socialmedia-advertising

• Crosspromotie



‘En weer bewijst Harper dat niemand 
beter is in het creëren van een 

stortvloed aan suspense met een intiem, 
personagegedreven verhaal. Harpers vele 

fans zullen weer genieten.’ 
DAVID BALDACCI

De droogte

pRijS € 9,99

iSBN 978 94 005 0988 7

Wildernis

pRijS € 22,99 

iSBN 978 94 005 0974 0

Verlaten

pRijS € 22,99

iSBN 978 94 005 1082 1

De overlevenden

pRijS € 22,99 

iSBN 978 94 005 1154 5

16

15.000 exemplaren verkocht



22 AUGUSTUS 2023LITERAIRE THRILLER

JANE HARPER 

Verstoten
• Binnengekomen op #1 in Australië, 

top 10 in UK en VS
• Veelbekroonde auteur
• Favoriet van veel boekverkopers

Tijdens een drukbezocht festival op een warme 
lenteavond ligt een baby alleen in haar wagen, terwijl 
haar moeder opgaat in de menigte.
 
Een jaar na dato werpt de verdwijning van Kim Gil-
lespie nog altijd een schaduw over het leven van haar 
familie en vrienden in Marralee Valley, in het hart van 
de Australische wijnregio. Naar dit stadje reist Aaron 
Falk af om de doop van de baby van zijn beste vriend 
bij te wonen. Maar al geniet hij van het leven in de 
weelderige vallei, Falk begint al snel te vermoeden dat 
de hechte groep vrienden en familie beschadigder is 
dan op het eerste gezicht lijkt. Rondom Falks vriend, 
de vermiste moeder en een vrouw tot wie Falk zich 
sterk aangetrokken voelt, blijken duistere vragen te 
sluimeren wanneer gebeurtenissen uit het verleden 
aan het licht komen. 

Een nieuwe, geweldig
sfeervolle thriller van de
‘Australische Gillian Flynn’

australië  thriller bestseller vermiss ing laatste deel 

Jane Harper verhuisde als kind 
van Engeland naar Australië. Ze 
heeft dertien jaar als journalist 
gewerkt. De droogte, haar thriller
debuut en inmiddels verfilmd, 
werd na verschijnen in Australië 
nummer 1 in de bestsellerlijsten 
en won alle prijzen die er dat jaar 
te winnen vielen.

verschijnt 22 augustus 2023 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 464 pagina’s 

nur 305, literaire thriller

oorspronkelijke titel Exiles

 prijs € 22,99

isbn 978 94 005 1634 2

 cap e-book € 12,99

isbn e-book 978 90 449 3518 9

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7794 5 ©
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MARKETING

• POS-materiaal: baliedisplays, B1- en A2-posters

• Advertenties 

• Boektrailer

• Socialmediacampagne

• Crosspromotie

17



18

‘In memoriam is een heerlijke thriller. 

Een ware pageturner, maar ook een 

boek met politieke relevantie, die het 

verhaal actueel en waarachtig maakt.’

SYDSVENSkAN

‘Zweedse nordic noir van de
hoogste kwaliteit.’

BTJ

‘In memoriam is een van de sterkste misdaadromans in jaren.’
VäSTERBOTTEN kURIREN

‘Pascal Engman en Johannes Selåker 

brengen op vakkundige wijze een goed 

geoliede thrillermachine op gang.’
SMåLANDSPOSTEN

‘Het tempo is indrukwekkend.’

MARIESTADS-TIDNINgEN



Een koortsachtige thriller

voor de lezers van Cilla & Rolf Börjlind

en liefhebbers van True Detective

in memoriam

19

‘Een strak gecomponeerde pageturner.’ FEMINA



Marketingcampagne
• pos-materiaal: 3D-blow-ups, 

A1- en A2-posters

• Ketenpromotie

• Teasercampagne

• Online advertising

• Digitaal promotiemateriaal

• Ruime aandacht via onze social 
media en in de nieuwsbrieven

• Interviews, recensies, winacties

20

3Dblowups

Tijdens een zinderende

Zweedse zomer slaat

een seriemoordenaar toe...

‘Een strak gecomponeerde pageturner.’ 
FEMINA

‘Een adembenemende achtbaan. Briljante spanning, vakkundig en indrukwekkend.’SWEDISH CRIME ACADEMY

Tijdens een zinderende
Zweedse zomer slaat

een seriemoordenaar toe...

‘Een strak gecomponeerde pageturner.’ 
FEMINA

Tijdens een zinderende
Zweedse zomer slaat een
seriemoordenaar toe...

‘Een strak gecomponeerde pageturner.’ 
FEMINA

Digitaal promotiemateriaal

A1 en A2posters



3 OKTOBER 2023SCANDINAVISCHE THRILLER

PASCAL ENGMAN & 
JOHANNES SELÅKER 
In memoriam
• Een meesterlijke thriller met de menselijkheid van 

Sjöwall & Wahlöö en de beklemmende intensiteit 
van Harlan Coben

• Na Blix & Ramm en Rönning & Stilton is het tijd 
voor een nieuw duo: Wolf & Berg

In de lange, hete zomer van 1994, als Zweden lijdt 
aan WK-voetbalkoorts, is het land in de greep van 
een massale schietpartij in Falun. Na deze gruwelijke 
aanslag door schutter Mattias Flink, vindt er opnieuw 
een moord plaats. Een vrouw wordt gewurgd aange-
troffen in een park en al snel wordt duidelijk dat zij niet 
het eerste slachtoffer is – noch het laatste. Het is aan 
Tomas Wolf, rechercheur en voormalig vredesofficier 
van de Verenigde Naties, om de moordenaar te vinden. 
Hij krijgt hulp van Vera Berg, een ambitieuze, maar 
corrupte verslaggever van het avondnieuws. 
De hoofdverdachte is de aan alcohol verslaafde film-
ster Micael Bratt, maar zowel Wolf als Berg vermoedt 
dat de echte dader veel dichter bij het onderzoek staat.

Het eerste deel van een nieuwe 
Zweedse trilogie

zweden scandinavië  h ittegolF seriemoordenaar verenigde naties 

Pascal Engman is een Zweedse 
thrillerauteur. Voorheen was hij een 
prominent journalist van ’s lands 
grootste avondkrant Expressen.
Johannes Selåker is schrijver en 
journalist. Hij werkte onder meer 
als nieuwsdirecteur en hoofd
redacteur bij de grote Zweedse 
kranten.

verschijnt 3 oktober 2023 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 512 pagina’s 

nur 305, literaire thriller

oorspronkelijke titel Till minne av en mördare

 prijs € 24,99

isbn 978 94 005 1594 9

 cap e-book € 12,99

isbn e-book 978 90 449 3520 2

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7796 9 
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‘Carina van Leeuwen beschikt over een fijne, 
soepele schrijfstijl en weet ook de spanning 

een mooie balans mee te geven. De beeldende 
verteltrant trekt de lezer het boek in, en vanuit 

een wisselend perspectief sleept het verhaal 
mee als een spannende dramaserie.’

VROUWENTHRILLERS.NL

DE COLD CASE-SERIE

Magma

pRijS € 21,99

iSBN 978 94 005 1479 9 

Graniet

DEEL 3,
verschijnt

in 2024

‘Carina van Leeuwen is
de ongekroonde koningin 

van de cold cases.’
DE TElEGrAAF 
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13 SEPTEMBER 2023POLITIETHRILLER

CARINA VAN LEEUWEN 

Feniks
• Actuele thematiek: een confrontatie tussen 

milieuactivisten en de Haagse politiek
• Sfeervol, realistisch en met kennis van zaken 

geschreven
• Populaire combinatie van recherche, journalistiek 

en politiek

Wanneer de nieuwe minister-president de opdracht 
geeft om het Catshuis te renoveren, klinkt er weer-
stand uit verschillende hoeken. Politiek Den Haag is 
verdeeld, maar het hardste tegengeluid komt vanuit 
de activistische milieugroep Xtreme Rebellen. Tijdens 
hun bezetting van het Catshuis wordt een gruwelijke 
ontdekking gedaan, waarna het rechercheteam in-
clusief journalist Lyn Riley een onderzoek naar een 
misdaad van jaren geleden start.
Wanneer een betrokken politiek figuur overlijdt 
onder verdachte omstandigheden, neemt de druk op 
het team toe. Ondertussen moet Lyn in de nasleep 
van een eerder gevonden lijk in een autowrak voor 
eens en voor altijd afrekenen met de demonen uit 
haar eigen verleden. Komt de waarheid na al die jaren 
alsnog naar boven?

De razend realistische en
vakkundige Cold Caseserie

misdaad cold case polit iek  mil ieuactiv isme journalist iek 

Carina van Leeuwen is forensisch 
rechercheur in het coldcaseteam 
van Amsterdam, spreker en auteur. 
Ze publiceerde eerder de trilogie 
Unit Plaats Delict en het nonfictie
boek Onbekend maar niet verge
ten. In de media verschijnt ze regel
matig als dé coldcaseexpert en ze 
geeft bevlogen lezingen en master
classes over forensisch onderzoek. 

verschijnt 13 september 2023 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 320 pagina’s 

nur 332, thriller

 prijs € 21,99

isbn 978 94 005 1540 6

 cap e-book € 12,99

isbn e-book 978 90 449 3434 2

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7716 7 

DE COLD CASE-SERIE

Magma

pRijS € 21,99

iSBN 978 94 005 1479 9 

Graniet ©
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MARKETING

• Auteur beschikbaar voor interviews

• Online campagne

• Digitaal POS-materiaal

• Crosspromotie
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‘Intelligent, beklemmend en 
huiveringwekkend realistisch tot in 

de kleinste bloederige details.’
DE TElEGrAAF

 ‘Een met veel vaart 
geschreven actiethriller vol 

ijzersterke karakters die Jason 
Bourne en Ethan Hunt op alle 

fronten achter zich laat.’ 
vn DETECTivE En THrillErGiDS

Orphan X

€ 4,99 

iSBN 978 94 005 0951 1

De rekruut

€ 22,99

iSBN 978 94 005 1509 3 

De accountant

€ 22,99

iSBN 978 94 0051510 9

De machthebbers

€ 24,99

iSBN 978 94 00514102 

De nergensman

€ 22,99

iSBN 978 94 005 15116 

De president

€ 22,99

iSBN 978 94 005 1069 2

De verloren zoon

€ 22,99

iSBN 978 94 005 1359 4

Meer dan 70.000 
exemplaren verkocht!
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16 AUGUSTUS 2023ACTIETHRILLER

GREGG HURWITZ 

De laatste 
Orphan
• Het achtste deel van de Orphan X-reeks
• Heel veel trouwe fans
• Voor liefhebbers van David Baldacci en de Jack 

Reacher-serie van Lee Child

Evan Smoak – alias Orphan X – is zijn achtervolgers 
altijd te snel af geweest. Totdat hij een klein foutje 
maakt. Nu ligt zijn lot in handen van de president van 
de Verenigde Staten, die hem een eenmalig aanbod 
doet: in ruil voor zijn leven moet Evan iemand uit de 
weg ruimen die te machtig en gevaarlijk is om te laten 
leven. Maar Evan heeft zich één ding heilig voorge-
nomen: hij zou zijn dodelijke vaardigheden alleen nog 
maar inzetten tegen personen die het ook daadwerke-
lijk verdienden. Nu moet hij beslissen wat belangrijker 
is: zijn principes of zijn leven. 

Nog één opdracht. Nog één 
slachtoffer. Nog één keer
Orphan X…

gerechtigheid  underdog polit iek  black-ops goed vs.  slecht

De laatste Orphan is Gregg 
Hurwitz’ tweeëntwintigste thril
ler en zijn veertiende die in het 
Nederlands wordt vertaald. 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 Hollywood en 
opinie stukken voor The Guardian.

verschijnt 16 augustus 2023

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 432 pagina’s 

nur 332, thriller

 prijs € 22,99

isbn 978 94 005 1620 5

 cap e-book € 12,99

isbn e-book 978 90 449 3495 3

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7771 6©
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MARKETING

• A2-posters met de hele serie 

• Online campagne op thrillerblogs

• Uitgebreide aandacht via onze thrillerkanalen

• Recensies en winacties op thrillerblogs

• Crosspromotie in de boeken van David Baldacci
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De Katharinacode

pRijS € 15,-

iSBN 978 94 005 1531 4 

De fjord

pRijS € 15,-

iSBN 978 94 005 1639 7

De onbekende

pRijS € 23,99

iSBN 978 94 005 1399 0

Deze voordeeleditie 

verschijnt

20 september 2023

26

Pagina
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‘Het is niet verrassend dat Horst weer een 
thriller van topniveau heeft geschreven.

Daar verwent hij ons al sinds zijn debuut mee.’
nETTAviSEn 

Van Jørn Liers Horsts boeken
zijn in Nederland en België

al 230.000 exemplaren verkocht



20 SEPTEMBER 2023SCANDINAVISCHE THRILLER

JØRN LIER HORST 

Dossier 1569
• Al 55.000 exemplaren verkocht van de  

Cold Case-reeks
• Bekend van de tv-serie Wisting
• Horsts boeken verschijnen in 23 landen

William Wisting begint aan de tweede week van zijn 
zomervakantie als hij op zijn vakantieadres een ver-
ontrustend krantenbericht leest. Een lokale vermis-
singszaak groeit uit tot een landelijk nieuwsbericht. 

Dan ontvangt Wisting een ongeadresseerde brief met 
een reeks mysterieuze cijfers. Hij brengt ze in verband 
met de dossiercode van een oude zaak. Deze werd des-
tijds snel opgelost en de dader werd veroordeeld en 
naar de gevangenis gestuurd. Recente gebeurtenissen 
onthullen nu echter verbanden die twintig jaar ge-
leden niet zichtbaar waren.

De brief is slechts de eerste van een reeks, en alles 
wijst erop dat er een andere waarheid achter de zaak 
zit dan de politie denkt. Wisting moet op zoek naar 
de afzender van de brief én naar de ware feiten achter 
de zaak. Maar lang niet iedereen is blij dat hij zaken 
oprakelt…

Het vierde deel van de Cold
Casereeks: misdaadfictie van het 
hoogste niveau

cold case vermiss ing noorwegen polit ieonderzoek misdaad

Jørn Lier Horst is de bestver
kopende Noorse auteur na Jo 
Nesbø. Zijn werk is een unieke 
mix van spanning en realisme. 
Voordat hij zich fulltime aan het 
schrijven wijdde, werkte Horst 
als hoofd van de recherche in het 
Noorse district Vestfold. 

verschijnt 20 september 2023 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 352 pagina’s 

nur 305, literaire thriller

oorspronkelijke titel SAK 1569

 prijs € 23,99

isbn 978 94 005 1630 4

 cap e-book € 14,99

isbn e-book 978 90 449 3519 6 

 cap luisterboek € 15,99

isbn luisterboek 978 90 461 7795 2 ©
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• A2-posters

• Advertenties

• Displaycampagne via DPg Media en Google Ads

• Volop aandacht via de Scandi-thrillerkanalen

• Samenwerking met ThrillZone en Hebban
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B E S T S E L L E R S  I N

verschijnt 12 juli 2023 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 320 pagina’s 

nur 305, literaire thriller

oorspronkelijke titel Then She Was Gone

 prijs € 15,-

isbn 978 94 005 1654 0

 cap e-book € 9,99

isbn e-book 978 90 449 3266 9

 cap luisterboek € 13,99

isbn luisterboek 978 90 461 7539 2 

verdwijning geheimen

12 JULI  2023

Meer dan 35.000 
exemplaren verkocht in 
folio, e-book en audio

€15,-

9 AUGUSTUS 2023

verschijnt 9 augustus 2023 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 416 pagina’s 

nur 332, thriller

oorspronkelijke titel Sooley

 prijs € 15,-

isbn 978 94 005 1637 3

 cap e-book € 9,99

isbn e-book 978 90 449 3302 4

basketbal universiteit

20.000 exemplaren 
verkocht

€15,-

verenigde staten politiek 

verschijnt 12 juli 2023 

uitvoering paperback met flappen, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 400 pagina’s 

nur 305, literaire thriller

oorspronkelijke titel State of Terror

 prijs € 15,-

isbn 978 94 005 1635 9

 cap e-book € 9,99

isbn e-book 978 90 449 3337 6

 cap luisterboek € 13,99

isbn luisterboek 978 90 461 7569 9 

12 JULI  2023

10.000 exemplaren 
verkocht

€15,-

LISA JEWELL 

Toen was ze weg

JOHN GRISHAM 

Sterspeler

HILLARY RODHAM 
CLINTON & LOUISE PENNY 

Staat van terreur

De stille bestseller uit Engeland Een baanbrekende thriller 
bomvol inside-information

Een meeslepende sportthriller
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V O O R D E E L E D I T I E

tweelingzussen Fbi

verschijnt 11 oktoBeR 2023 

uitvoering papeRBaCk, 14 x 21,5 Cm

omvang ca. 384 pagiNa’S 

nur 332, thRilleR

Oorspronkelijke titel Mercy

 prijs € 15,-

isbn 978 94 005 1640 3

 cap e-book € 9,99

isbn e-book 978 90 449 7967 1

 cap luisterboek € 13,99

isbn luisterboek 978 90 461 7400 5 

11 OKTOBER 2023

40.000 exemplaren 
verkocht

€15,-

verschijnt 9 augustus 2023 

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

omvang ca. 336 pagina’s 

nur 305, literaire thriller

oorspronkelijke titel A Slow Fire Burning

 prijs € 15,-

isbn 978 94 005 1638 0

 cap e-book € 9,99

isbn e-book 978 90 449 3301 7

 cap luisterboek € 13,99

isbn luisterboek 978 90 461 7528 6 

engeland whodunit

9 AUGUSTUS 2023

30.000 exemplaren 
verkocht

€15,-

verschijnt 20 SeptemBeR 2023 

uitvoering papeRBaCk, 14 x 21,5 Cm

omvang ca. 384 pagiNa’S 

nur 305, liteRaiRe thRilleR

Oorspronkelijke titel Det innerste rommet

 prijs € 15,-

isbn 978 94 005 1639 7

 cap e-book € 9,99

isbn e-book 978 90 449 3303 1

 cap luisterboek € 13,99

isbn luisterboek 978 90 461 7529 3 

politiethriller noorwegen

DAVID BALDACCI 

Spiegelbeeld

PAULA HAWKINS 

Een langzaam 
smeulend vuur

JØRN LIER HORST

De fjord 

20 SEPTEMBER 2023

17.000 exemplaren 
verkocht

€15,-

Voor het eerst in voordeeleditie! Een Scandi-thriller van het 
hoogste niveau

Deel 4 van de Atlee Pine-reeks
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