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74.000 
volgers and 
counting

@demammavan:



Kijk mee met @demammavan

Er zijn ruim 

2,6 miljoen 
gezinnen met 
thuiswonende 

kinderen in Nederland, 
waaronder ruim 

1,8 miljoen 
met een jongste kind 

onder de 18 jaar.

Dit is Annemarie Geerts, beter bekend als @demammavan. 
Samen met haar man Maarten heeft Annemarie 8 kinderen en ze is bekend van 

de tv-programma’s Hoe gaat dat bij jullie thuis? en Waar doen ze het van? 

Op haar razendpopulaire Instagramaccount inspireert Annemarie 
dagelijks duizenden fans en volgers met haar voorbeelden en tips 

over hoe een druk gezin te managen.



Marketing & promotie 
> Annemarie is beschikbaar voor lezingen en signeersessies 
> Volop aandacht in vrouwenbladen 
> Grootse online marketingcampagne
> Pre-ordercampagne voor verschijnen
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Het ouderschap, hoe mooi ook, kent een aantal struikelblokken: slaapgebrek, dwarse (peuter)
pubers en volle agenda's. Maar ook onzekerheid, schuldgevoelens en mogelijke ballast uit je 
eigen jeugd kunnen het soms behoorlijk uitdagend maken.
Op haar goudeerlijke Instagramaccount @demammavan laat Annemarie Geerts zien hoe zij 
hiermee omgaat: door haar gezinsleven stevig te (her-)structureren en met een flinke dosis 
vertrouwen dat het wel goed komt – want na 8 kinderen heeft ze dit wel geleerd.
In dit boek neemt Annemarie je mee in haar ervaringsverhaal. Praktisch, inspirerend en soms 
met een dikke knipoog: Komt goed biedt jou en je gezinsleden rust en houvast waardoor er 
meer tijd en energie overblijft om te investeren in de kinderen én in elkaar. 

Opvoeden vanuit vertrouwen 
(en soms een beetje omkopen) 

Annemarie Geerts

Komt goed

augustus 2023

paperback 

224 pag.

13,6 x 21,5 cm

€ 20,99

isbn 978 94 031 2823 8

nur 850

omslagontwerp 

Femke den Hertog

auteursfoto 

Petra Hoogerbrug 

(m.u.v. groepsfoto)

 



Kemi Nekvapil is een de meest toonaan-
gevende coaches voor vrouwelijke 
leidinggevenden en ondernemers in 
Australië. Daarnaast is ze auteur, spreker en 
Brené Browns Dare to Lead™ ambassadeur.

Lezers op Goodreads:

‘Dit boek geeft je kleine stukjes 
POWER die soms hard aan-

komen, maar altijd een ogenblik 
van reflectie geven.’ 

‘Als “witte” lezer snap ik mijn 
privileges nu beter, en zie ik hoe 
ik ze kan omzetten in kracht en 

niet in last of schaamte.’ 

‘Kemi, je bent mijn superheld 
en je hebt mij super-POWER 

gegeven. Dank voor je wijsheid, 
kracht, humor en eerlijkheid.’ 

Dé ultieme gids 
voor vrouwen 

van Brené Brown 
ambassadeur 
Kemi Nekvapil

Marketing & promotie 
> Grootschalige    
 influencercampagne 
> Aandacht in dagbladen 
 en tijdschriften
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Kemi Nekvapil weet hoe het is om bang, kwetsbaar en machteloos te zijn. Ze groeide op in 
een pleeggezin, en vaak bleven deuren voor haar gesloten omdat ze vrouw is en vanwege 
haar huidskleur. Door haar eigen keuzes te maken en haar stem te gebruiken zonder zich 
opzij te laten zetten nam ze haar eerste stappen naar een gedurfd, doelgericht leven. In dit 
boek laat Kemi andere vrouwen zien hoe ook zij hun leven kunnen veranderen door de baas 
te worden over hun eigen verhaal. Daarnaast breekt Kemi traditionele machtsparadigma’s 
af, onderzoekt ze waarom we als vrouwen zo gemakkelijk onze macht weggeven en laat ze 
ons zien hoe we onze kracht kunnen terugwinnen. 
Vol inspirerende ervaringsverhalen en praktische tips biedt POWER de lezer uitgebreide 
tools om uitdagingen als twijfels over jezelf, discriminatie, burn-out en trauma aan te gaan. 

‘Dit is een boek dat elke vrouw nodig heeft.’ 
Elizabeth Gilbert

Kemi Nekvapil

Power

september 2023

paperback 

304 pag.

13,6 x 21,5 cm

€ 21,99

isbn 978 94 031 2894 8 

nur 770

oorspronkelijke titel 

Power 

vertaling 

Akkie L. de Jong   

omslagontwerp 

bij Barbara

auteursfoto 

Prue Aja  Steedman

 



Nieuw in het populaire 
kattengenre: menskunde

> Grootse online   
 marketingcampagne
> Consumentenactie
> pos-materiaal beschikbaar:
 - Set met 20 
    ansichtkaarten 
 - Toonbankdisplay 

Barbara Capponi (Babas) is kunstenaar 
en auteur. De illustraties zijn van de beroemde 
mode-illustrator Andrea Ferolla.

Marketing & promotie 



In dit heerlijk ironische boekje wordt het eigengereide gedrag van de kat beschreven vanuit 
een omgekeerd perspectief: het zijn de katten die ons mensen gadeslaan en onderzoeken. 
Omdat – en dit valt niet te ontkennen – er maar één echt de baas in het huishouden is, en 
dat is de kat. Wij mensen mogen dan wel buitengewoon intelligent zijn, toch weten katten 
ons telkens te verleiden met hun gratie en hun zen state of mind, om ons uiteindelijk vol-
ledig te temmen.Scherp, grappig en onweerstaanbaar – dit is het ideale cadeauboek voor 
kattenliefhebbers. 

Nieuw in het populaire 
kattengenre: menskunde
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Barbara Capponi

Handleiding voor 

katten

illustraties 

Andrea Ferolla 

juni 2023

gebonden, 

geïllustreerd

144 pag.

12,5 x 17,5 cm

€ 15,-

isbn 978 94 031 2829 0 

nur 770

oorspronkelijke titel 

Come addomesticare 

un umano 

vertaling 

Lies Lavrijsen 

omslagontwerp 

bij Barbara

auteursfoto 

Cinzia Laliscia

 







In het Italië 
van Mussolini 
komen twee jonge 
vriendinnen in 
opstand tegen 
onrecht en 
onderdrukking
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             e noemden haar het ongelukskind en niemand mocht haar. 
Alleen al door haar naam te noemen riep je onheil over jezelf af.  
Ze was een heks, zo een die de koude adem van de dood op je af kon 
sturen. Ze was door de duivel bezeten en je mocht niet met haar praten. 
 Ik bekeek haar van een afstandje, iedere zondag, als ik van mama 
weer eens de schoenen aan had gemoeten die in mijn hielen sneden,  
de kousen vol stofbobbeltjes en de goede jurk die ik absoluut niet vuil 
mocht maken. Het zweet prikte in mijn nek en mijn dijen werden  
rood van het voortdurende schuren.
 Het ongelukskind speelde altijd beneden bij de Lambro, samen  
met twee jongens die ik alleen van naam kende. Allebei droegen ze een 
korte broek, hun knieën zaten onder de schrammen en hoewel zij een 
kop kleiner was en nog een meisje ook, zouden ze bereid zijn geweest 
om een kogel voor haar op te vangen, als soldaten in de oorlog, waarna 
ze tegen Onze Lieve Heer zouden zeggen: ‘Ik ben een gelukkige dood 
gestorven.’
 Ze had de zoom van haar rok, die een ondefinieerbare kleur had 
gekregen door de zon en het vuil, onder de mannenriem om haar taille  
gestopt, en stond blootsvoets op de zonverwarmde rotsen. En dat 
terwijl een meisje haar benen nooit mag laten zien. Die van haar waren 
bloot, en de modder had strepen gevormd op haar kuiten en dijen. 
 Ze had korsten op haar knieën die me deden denken aan de onver-
zorgde wonden van een hond. Lachend hield ze een spartelende vis in 
de lucht. De jongens applaudisseerden en stampten met hun voeten 
zodat het donkere water in het rond spatte, terwijl ik vanaf de brug 
naar hen tuurde, op weg naar de elfurenmis, die volgens mama de mis 
voor ‘mensen van stand’ was.
 Papa liep voor ons uit en keek niet achterom. Hij stapte stevig door, 
zijn hoed over zijn oren getrokken, zijn handen achter zijn rug, waarbij 
hij de pols van de ene hand omsloot met de vingers van de andere. 
 Mijn moeder trok me mee en zei: ‘Straks komen we nog te laat.’  
Ze wees over de brugleuning en mompelde: ‘Straatschoffies.’

Z



Beatrice Salvioni (Monza, 1995) studeerde in 
2021 af aan de schrijfschool van Allessandro Baricco 
in Turijn en won de Calvino Short Story Prize. Het 
ongelukskind is haar eerste roman.

‘Het ongelukskind spat zo  
levendig van de pagina's dat  
je het gevoel hebt dat je haar 
kunt aanraken.’ Anne Michel, 
uitgever van Albin Michel in 
Frankrijk

‘Beatrice Salvioni is een  
openbaring. Ze doet 
denken aan Elena Ferrante.’ 
María Fasce, uitgever van 
Lumen in Spanje

‘Een sterke heldin, een 
bijzondere vriendschap, 
prachtig taalgebruik. 
Een juweeltje.’ 
Lene Sandvold Evensen, 
uitgever van Gyldendal in 
Noorwegen

Het ongelukskind heeft 
uit gevers over de hele 
wereld betoverd en zal in 
meer dan 28 landen in 
vertaling verschijnen. De 
filmrechten zijn al verkocht 
en het boek wordt op dit 
moment bewerkt tot een 
televisie serie.

Marketing & promotie 
> Leesexemplaren
> Aandacht in dagbladen 
 en tijdschriften

> POS-materiaal:
 - Bookchair
 - Set met 20 
    vooruitboekjes
  - A1- en A2-poster



Een schilderachtig Italiaans 
romandebuut over een bijzondere 
vriendschap in turbulente tijden

19

Italië, 1936. Francesca is het enige kind van een keurig en welgesteld echtpaar. Elke zondag 
ziet ze vanaf de brug een meisje in de rivier met twee jongens spelen. Haar rok is opge-
trokken en haar benen zitten onder de schrammen. Haar uitstraling fascineert Francesca 
en ze droomt ervan haar vriendin te worden, ook al denkt iedereen in de stad dat het 
meisje vervloekt is. Ze noemen haar het ongelukskind. 
Als Francesca op een dag een bakje kersen steelt, lukt het haar eindelijk om met het  
ongelukskind te praten. Ondanks de afkeuring en vooroordelen van haar ouders wordt de 
band tussen de twee meisjes steeds hechter. Ze hunkeren naar vrijheid en gelijkheid, maar 
de dreiging van oorlog en fascisme zet alles op scherp. Als Francesca en het ongelukskind 
zich verdedigen tegen een gewelddadige man zullen hun levens nooit meer hetzelfde zijn.

Beatrice Salvioni

Het ongelukskind

juni 2023

paperback 

304 pag.

13,6 x 21,5 cm

€ 21,99

isbn 978 94 031 6981 1  

nur 302

oorspronkelijke titel 

La malnata

vertaling 

Lies Lavrijsen   

omslagontwerp 

bij Barbara

auteursfoto 

Basso Cannarsa

 



Camilla Grebe (1968) is de eerste 
vrouwelijke Scandinavische thrillerauteur 
die voor haar werk twee keer de Glass Key 
Award ontving. Alleen Stieg Larsson en 
Arnaldur Indridason gingen haar voor. 
Grebe heeft inmiddels vier internationaal 
succesvolle solothrillers op haar naam 
staan. Ze woont met haar man en twee 
kinderen in Portugal.

‘De intelligente thrillers 
van Camilla Grebe  
hebben vaak net dat  
beetje extra.’ 
De Telegraaf  

‘Verrassend, ontroerend 
en gruwelijk. Zo hoort 
een thriller te zijn.’  
 VN Detective 
& Thrillergids 

‘Ongelooflijk slim van 
opzet. Camilla Grebe 
speelt met de empathie 
en antipathie van de  
lezer tot aan het totaal 
onverwachte einde.’ 
Skånska Dagbladet
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Een intrigerende psychologische thriller van de 
tweevoudig winnares van de Glass Key Award

Op een mooie dag in augustus heten Lykke en haar man Gabriel hun vrienden welkom bij 
hun jaarlijkse zomerfeest. Hun zeventienjarige tweeling Harry en David is er ook, met 
hun beste vriendin Bonnie. De drie zijn al hun hele jeugd bevriend, maar langzaam lijkt 
de vriendschap te veranderen.
Als Lykke de volgende dag met een kater opstaat, wordt het lichaam van Bonnie gevonden 
in het huisje achter in de tuin waar de pubers samen sliepen. De beide jongens verklaren 
niets gemerkt te hebben, maar de deur is van binnenuit op slot gedraaid, niemand had het 
huisje in kunnen sluipen. 
Acht jaar later wordt Lykke zelf verdacht van moord, en weigert ze een verklaring af te 
geven. Wat is er werkelijk gebeurd in die fatale zomernacht?

Camilla Grebe

In eeuwigheid

augustus 2023

paperback 

368 pag.

13,6 x 21,5 cm

€ 22,99

isbn 978 94 031 8981 9  

nur 305

oorspronkelijke titel 

Välkommen till 

evigheten

vertaling 

C. Luijten & J. Popma   

omslagontwerp 

bij Barbara

auteursfoto 

Ulrica Zwenger

 



Het bedrog van Göring is de tweede thriller 
van John Kuipers, met wederom de sympathieke 
inspecteur Charlie Swieninck in de hoofdrol. 
Kuipers debuut Musserts schaduw kon rekenen 
op grote waardering van lezers en recensenten 
en werd tweemaal genomineerd voor beste 
thrillerdebuut.

‘Heerlijke personages, spannend 
en informatief. Ik zie uit naar het 
volgende deel!’ Boekhandel 

Riemer, Amersfoort

‘Een fijne detective met goede 
personages en onverwachte 
gebeurtenissen. De hoofd-

inspecteur is absoluut een sym-
pathiek persoon, met een totaal 

eigen visie. Hier houd ik van!’ 
Boekhandel De Vries, 

Zierikzee

‘Kuipers schrijft beeldend en 
met veel humor, en zijn hoofd-

persoon Charlie Swieninck 
heeft veel weg van Philip Kerrs 

Bernie Gunther. Een thriller 
met Gouden Strop-potentie.’ 

NRC Handelsblad

‘Kuipers zet op intrigerende 
wijze het politieke mijnenveld 
van het begin van de oorlog 

neer, evenals de couleur locale.’
 VN Detective 

& Thrillergids  

‘Musserts schaduw is een 
puik voorbeeld van faction. 
Kuipers heeft een geheel 

eigen stem.’ 
 De Gooi- en Eemlanderisbn 978 94 031 6971 2
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In de Hofvijver, pal naast het Binnenhof, drijft op een kille ochtend in augustus 1941 een lijk. 
Het is de Brusselse kunstexpert Joseph Foulon, die voor het naastgelegen Mauritshuis 
bezig was een opgedoken werk van de meesterschilder Frans Hals te onderzoeken. Een dag 
na de vondst van het lichaam blijkt dat het bewuste paneel, Lachend meisje, is verdwenen 
en vervangen door een vervalsing.
Charlie Swieninck, chef van het Bureau Bijzondere Delicten van de Haagse politie, gaat op 
zoek naar de moordenaar en de dief. Hij krijgt hulp van kunsthistorica Rosalie Callenbach. 
Die maakt hem vertrouwd met de complexe kunstwereld, die wemelt van de hebberige 
kopers, charlatans, vervalsers en kenners. Niet alleen het Mauritshuis wilde de Hals kopen, 
ook de machtige Duitse rijksmaarschalk Hermann Göring heeft listige handlangers naar 
voren geschoven om het portret in handen te krijgen.

John Kuipers

Het bedrog van 

Göring

juni 2023

paperback 

416 pag.

13,6 x 21,5 cm

€ 21,99

isbn 978 94 031 2869 6  

nur 305

omslagontwerp 

Buro Blikgoed

auteursfoto 

Frank Ruiter

 

Zomer 1941. Met de vondst van een lijk 
in de Hofvijver ontbrandt de strijd om een 

gestolen meesterwerk van Frans Hals



Claire Daverley (1991) studeerde aan de Universiteit van Oxford en werkte voor een bekende 
uitgeverij in Londen. Tot diep in de nacht is haar debuut en zal in meer dan twintig talen worden vertaald. 
Inmiddels woont Claire in Schotland en is ze fulltime schrijver.

> A1- en A2-poster
> Display ovaal A3
> Online leesclub
> Samenwerking 
 met Chicklit.nl

Marketing & promotie 
‘Tot diep in de nacht 

is een liefdesverhaal, en 
nog veel meer. Wat een 

ontzettend prachtig boek.’ 
Ann Napolitano 

(auteur van Lieve 
Edward)
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Een tragisch liefdesverhaal om  
voor altijd van te houden

Will en Rosie zijn tieners als ze elkaar ontmoeten. Ze verschillen enorm maar groeien 
steeds meer naar elkaar toe tijdens geheime afspraakjes en lange telefoongesprekken tot 
diep in de nacht. Ze zijn elkaars eerste echte liefde, maar gaandeweg wordt duidelijk dat 
ze ook elkaars grootste liefde zijn.
Maar dan, op een dag, gebeurt er iets tragisch waardoor Will en Rosie nooit meer samen 
kunnen zijn. Hun levens veranderen onherroepelijk en ze raken elkaar volledig kwijt. 
Toch blijft hun liefde bestaan. Sluimerend, op de achtergrond, maar altijd aanwezig. Want 
Will en Rosie kunnen het niet ontkennen: ze zijn voor elkaar gemaakt.
Tot diep in de nacht is misschien wel een van de meest tragische en tegelijkertijd hoopvol-
le liefdesverhalen ooit geschreven. De liefde tussen Will en Rosie is een eerste liefde zoals 
je nog nooit hebt gelezen.

Claire Daverley

Tot diep in de nacht 

september 2023

paperback 

416 pag.

13,6 x 21,5 cm

€ 24,99

isbn 978 94 031 0642 7  

nur 302

oorspronkelijke titel 

Talking at Night

vertaling 

Hi-en Montijn   

omslagontwerp 

Villa Grafica

auteursfoto 

Emma Shaw

 



Het begin van een nieuwe ijzingwekkende 
thrillerserie van Yrsa Sigurđardóttir

Op een koude winteravond klopt een verontruste buurman aan bij een huis aan het afge-
legen fjord Hvalfjörđur. Hij heeft al meer dan een week niets gezien of gehoord van het 
gezin dat daar woont, telefoontjes worden niet beantwoord. Zijn angst wordt werkelijk-
heid als hij de deur weet te openen en binnen een gruwelijk tafereel aantreft.
Politieman Týr en forensisch patholoog Idunn leiden het onderzoek naar de moord op de 
gezinsleden, waarbij al snel duidelijk wordt dat de familie vreselijke geheimen met zich 
meedroeg. Met hulp van de jonge politievrouw Karólina wordt een doos van Pandora 
geopend, die hen ook confronteert met zaken uit hun eigen verleden.

Ik zie je is het eerste deel van de Zwart IJs-serie, waarvan elk deel zich afspeelt in de ruige 
IJslandse natuur, rond hetzelfde politieteam. De term ‘zwart ijs’ verwijst naar het gladde, 
doorzichtige ijs dat veilig lijkt maar onverwacht onder je voeten kan breken.

26

Yrsa Sigurđardóttir

Ik zie je

september 2023

paperback 

464 pag.

13,6 x 21,5 cm

€ 22,99

isbn 978 94 031 0422 5  

nur 305

oorspronkelijke titel 

Lok lok og laes

vertaling 

Willemien Werkman   

omslagontwerp 

Villa Grafica

auteursfoto 

Ernir-Eyjólfsson

 



‘Yrsa neemt je mee in 
een wereld van angst-
aanjagende geheimen.’ 
Karin Slaughter

‘Yrsa houdt de spanning 
er voortdurend in. 
Zeer de moeite waard.’ 
de Volkskrant

Ik zie je 
was in 
IJsland 
het best- 
verkochte 
boek van 
2021

> Leesexemplaren
> Auteursinterviews
> Online     
 marketingcampagne

Yrsa Sigurđardóttir (1963) is een veelvoudig bekroonde 
IJslandse bestsellerauteur. Sinds haar debuut in 2005 
schreef ze meer dan vijftien thrillers, die in ruim dertig 
landen vertaald zijn. Sigurđardóttir woont met haar man 
en twee kinderen in Reykjavik.

Marketing & 
promotie 



Donna Leon (New Jersey, 1942) werkte als 
reisleidster in Rome en als copywriter in Londen. 
Ze doceerde literatuurwetenschap aan universi-
teiten in Iran, China en Saudi-Arabië. Na vele 
jaren in Venetië, woont ze nu in Zwitserland, 
vanwaaruit ze nog regelmatig Venetië bezoekt. 
Haar boeken zijn wereldberoemd, vooral door 
het charismatische personage van commissario 
Brunetti.

‘Donna Leon doet wat 
Georges Simenon niet 
meer kan: haar commissaris 
heet niet Maigret maar 
Brunetti, en het romantische 
decor is niet Parijs en 
omgeving maar Venetië.’ 
 VN Detective 
& Thrillergids

‘Donna Leon betovert 
je opnieuw met haar 
Venetiaanse setting 
en altijd elegante 
misdaadverhalen.’ 
Feeling

‘Als geen ander weet 
Donna Leon de sfeer 
van Venetië en het 
Italiaanse (familie)leven
te beschrijven.’ 
De Telegraaf 

‘Boeken van Donna 
Leon zijn verslavend fijn. 
Een weergaloos goed 
geschreven politieroman 
met een verrassende 
ontknoping.’ Zin



Commissario Guido Brunetti moet een prijs 
betalen voor zijn loyaliteit als hij ingaat op 

een onschuldig lijkend verzoek

29

Hoewel Elisabetta Foscarini slechts een vage kennis is van Brunetti, kan hij niet weigeren 
haar te helpen bij een persoonlijke kwestie. Elisabetta’s schoonzoon, een accountant, is 
bang voor een aanslag op zijn gezin vanwege een zaak waar hij betrokken bij is geraakt. 
Brunetti doet onderzoek naar de cliënten van de accountant, maar vindt niets verdachts. 
Wanneer de dochter van Elisabetta echter op haar werk wordt bedreigd, moet Brunetti 
zelf de hulp inroepen van zijn collega’s en verandert een persoonlijke vriendendienst in 
een officiële zaak waarin de duistere kanten van een respectabele Italiaanse instelling aan 
het licht komen.

Donna Leon

Liefdadigheid

juli 2023

paperback 

384 pag.

13,6 x 21,5 cm

€ 22,99

isbn 978 94 031 9001 3   

nur 305

oorspronkelijke titel 

Give Unto Others

vertaling 

Lilian Schreuder  

omslagontwerp 

Wil Immink Design

auteursfoto 

Diogenes Verlag

 



isbn 978 94 031 6091 7 isbn 978 94 031 6961 3

‘Verslavend. Alle thrillerliefhebbers 
gaan hiervan genieten.’ Harlan Coben

‘Osmans speurkwartet is geestig en bijdehand. 
De vier hebben een kleurrijk en geheimzinnig

verleden en zijn als krasse zeventigers en tachtigers 
behoorlijk mee met hun tijd.’ Knack Focus

‘Osman ondergraaft in zijn sprankelende schrijversdebuut 
alle vooroordelen over uitgerangeerde bejaarden.’ 

 VN Detective & Thrillergids

‘De man die twee keer doodging is literaire 
(ont)spanning van hoog niveau.’ De Standaard 

‘Heel Brits, heel oldskool en heel goed gedaan.’ 
de Volkskrant
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Wereldwijd meer dan vijf miljoen 
exemplaren verkocht!

€ 12,50

Richard Osman

De man die twee 

keer doodging

juni 2023

paperback 

432 pag.

13,6 x 21,5 cm

€ 12,50

isbn 978 94 031 2919 8 

nur 305

omslagontwerp 

Moker Ontwerp
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‘Sterke suspense en een ingenieuze plot.’ 
Het Parool

‘Het is tijdens het lezen soms happen naar adem.’ 
VN Detective & Thrillergids

€ 15,-

Twee succesvolle thrillers, nu   in voordelige 15 euro-editie

Meer dan 25.000 exemplaren verkocht

juni 2023

paperback 

384 pag.

15 x 23 cm

€ 15,-

isbn 978 94 031 2922 8

nur 305

omslagontwerp 

Buro Blikgoed
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‘Een schoolvoorbeeld van een Scandi-thriller, met sterk 
geportretteerde personages en een fraaie, met vaart geschreven 

plot.’  VN Detective & Thrillergids

‘Sebastian Bergman, je blijft van de man houden. En van het duo 
dat hem heeft gecreëerd.’  Leidsch Dagblad

€ 15,-

Twee succesvolle thrillers, nu   in voordelige 15 euro-editie

Meer dan 10.000 exemplaren verkocht

juni 2023

paperback 

416 pag.

15 x 23 cm

€ 15,-

isbn 978 94 031 2923 5

nur 305

omslagontwerp 

Wil Immink Design

 



Het leukste en liefste 
boek over een man die meer 
dan 600 kilometer wandelt 
om afscheid te nemen van 

een oude vriendin.

‘Een hartverwarmend en 
grappig verhaal.’ Libelle

Meer dan 30.000 
exemplaren verkocht
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Vanaf mei in de bioscoop!
De verfilming van De onwaarschijnlijke 

reis van Harold Fry

isbn 978 94 031 2924 2

nur 302

€ 15,-

OMSL
AG FI

LMED
ITIE V

OLGT

mei 2023

paperback

320 pag.

13,6 x 21,5 cm

€ 15,-



Verschijningsoverzicht

mei
Alka Joshi, De geur van regen

Rachel Joyce, De onwaarschijnlijk reis van Harold Fry (filmeditie)
Jo Nesbø, Bloedmaan

Tomas Ross, Poetins dochter

juni
Barbara Capponi, Handleiding voor katten

John Kuipers, Het bedrog van Göring
Jo Nesbø, Rateiland (mp)

Richard Osman, De man die twee keer doodging (mp)
Hjorth Rosenfeldt, De oogst (mp)

Beatrice Salvioni, Het ongelukskind

juli
Donna Leon, Liefdadigheid

augustus
Annemarie Geerts, Komt goed
Camilla Grebe, In eeuwigheid

september
Claire Daverley, Tot diep in de nacht

Kemi Nekvapil, Power
Yrsa Sigurđardóttir, Ik zie je
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uitgeverij cargo
Van Miereveldstraat 1 | 1071 dw Amsterdam | Postbus 75184 | 1070 ad Amsterdam

020 - 305 98 10 | info@uitgeverijcargo.nl

verkoop en distributie belgië:
p/a Standaard Uitgeverij | Franklin Rooseveltplaats 12 | 2060 Antwerpen

+32 3 285 72 00 | besteldienst@standaarduitgeverij.be

uitgeverijcargo.nl 
 @UitgeverijCargo |  @UitgCargo |  @uitgeverijcargo
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