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MAR JA WE S T EN ANNA BON T EKOE

Het zal nooit meer kaviaar zijn

De Nederlandse Sofia werkt bij een 
bank in New York. Als ze een klant 
bewusteloos bij de bankkluisjes in de 
kelder vindt, neemt ze een gevaarlijke 
beslissing. Dit is het begin van een 
reeks gebeurtenissen die ertoe leiden 
dat Sofia als kok bij een grote maffia
baas gaat werken. Door het bereiden 
van verrukkelijke maaltijden wint ze 
het vertrouwen van de topcriminelen 
en achterhaalt zo hun geheimen. 
 
In dit boek vind je naast het span
nende verhaal van Sofia en de ware 
gebeurtenissen rondom de New 
Yorkse maffia in de jaren 70, ook 
achttien kleurrijke en heerlijke vega(n) 
recepten. 

Auteur Marja West schrijft 
niet alleen thrillers, maar ook 
audioseries, feelgoodromans 
en non-fictie. Haar dochter 
Anna Bontekoe is chef en 
kookt voornamelijk vegeta-
risch, maar vooral zo duur-
zaam en lokaal mogelijk. 

ISBN: 9789461097378 • € 21,99 • PAG: 300 • NUR: 332/ 444
VERSCHIJNT: 5 APRIL 2023 • OMSLAG: MARGO TOGNI

Het ideale cadeau voor moeders die houden
van thrillers en koken! 
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ISBN: 9789461096319 • € 21,99 • PAG: 300 • NUR: 305
VERSCHIJNT: 3 MEI 2023 • OMSLAG: MARGO TOGNI

L INDA JANSMA
Zwarte leugens

Ruby is een razendpopulaire vlogger. 
Sinds een aantal jaar blogt ze ook 
over cold cases waarbij ze de hulp 
van haar volgers inroept. Op haar 
vlog over de verdwijning van een 
baby, die dertig jaar geleden uit een 
kinderwagen werd gestolen, krijgt 
ze opeens een vreemde reactie: ZIJ 
IS NIET DOOD. Ze kan het bericht 
niet loslaten en duikt dieper in het 
onderzoek. Maar de zaak lijkt zich 
steeds meer te verstrengelen met 
haar eigen verleden.

Linda Jansma (1967) schrijft 
psychologische thrillers met 
een maatschappelijk thema. 
Door haar filmische beschrij-
vingen en oog voor detail 
weet zij haar lezerspubliek 
aan zich te binden. Linda 
schreef onder andere de 
bestsellers Houvast, Kwets-
baar en Tweestrijd. 

Reeds aangeboden
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ISBN: 9789461097446 • € 21,99 • PAG: 300 • NUR: 305
VERSCHIJNT: 12 APRIL 2023 • OMSLAG: MARGO TOGNI

LOES DEN HOLLANDER
Geloof mij nooit

Het huwelijk van Jochem en Pattie is 
vanaf het begin gebaseerd op totaal 
verschillende intenties. Hun liefde 
houdt dan ook geen stand, maar de 
scheiding verloopt niet bepaald 
soepel. 
Dan gebeurt er iets wat niemand 
van de familie had verwacht en 
vragen ze zich af: wie wilde nu 
eigenlijk afrekenen met wie? 
Het antwoord lijkt voor de hand te 
liggen. Bestsellerauteur Loes den 

Hollander staat bekend om 
haar spannende en oer-
Hollandse thrillers. In 2021 
won ze de MAX Gouden 
Vleermuis voor haar hele 
oeuvre. Van haar boeken zijn 
ruim 1,5 miljoen exemplaren 
verkocht. Geloof mij nooit is 
alweer haar 29ste thriller. 

Hoe herken je ontrouw en bedrog?
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Speciaal effect in omslag!

ANGELIQUE HA AK
Afgeschreven

De populaire Maasstadmoorden 
reeks van thrillerschrijfster Sasja 
Winters is in de vergetelheid geraakt, 
net als zijzelf. Nadat Sasja een aantal 
jaren eerder in opspraak raakte door 
een incident met haar uitgever, brak 
ze met de schrijfwereld en alles wat 
daarmee samenhing. 
Maar dan klopt de politie op haar 
deur. Er is een jonge vrouw vermoord 
en de manier waarop is Sasja maar al 
te bekend. De moordenaar heeft een 
boodschap voor haar: Voltooi de 
serie, of er zullen meer slachtoffers 
vallen! 

Supertalent Angelique Haak  
(1978) debuteerde in 2017 
met Een nieuw begin, dat 
gelijk werd genomineerd 
voor De Schaduwprijs. Haar 
thriller Nooit meer alleen uit 
2020 won de prijs voor 
Beste Nederlandstalige 
Thriller bij Thrillers & more. In 
2022 verscheen de geniale 
thriller Het verkeerde meisje. 

ISBN: 9789461097576 • € 19,95 • PAG: 350 • NUR: 332
VERSCHIJNT: 5 JULI 2023 • OMSLAG: MARGO TOGNI

Nooit meer, had Sasja zich voorgenomen.
Maar wat als er levens van afhangen?
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NADINE BARROSO
Dodelijke cocktail

Vijf vrijgezelle vriendinnen beleven 
een zinderende zomervakantie in 
Italië. Maar wat zo mooi begon, 
eindigde in een nachtmerrie: slechts 
vier van hen keerden terug naar huis.
Wanneer Charlie jaren later een oude 
ansichtkaart ontvangt, wordt ze in 
een keer teruggeworpen in de tijd. Al 
twintig jaar lang dragen zij en haar 
oude vriendengroep een duister 
geheim met zich mee. Maar wie 
probeert hun zorgvuldig opgebouwde 
levens te ontwrichten en hen ervan te 
overtuigen terug te gaan naar de plek 
waar het allemaal begon? 

Nadine Barroso (1981) 
maakte haar thrillerdebuut 
met het verrassende Ken 
mij niet. In 2022 verscheen 
Verraderlijk spel bij De 
Crime Compagnie, een 
rauwe thriller over de 
verdwijning van een kind. 
Lezers roemen Nadine om 
haar meesterlijke plotwen-
dingen.   

Geheimen kunnen een vriendschap maken of breken

ISBN: 9789461097453 • € 19,95 • PAG: 300 • NUR: 332
VERSCHIJNT: 2 AUGUSTUS 2023 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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KASSAKOOPJES 

12

Slaap maar zacht 
9789461097484

Onder invloed 
9789461094506

De engel van Sevilla 
9789461097507

Ken mij niet 
9789461097521

Mannenjacht 
9789461095107

Onheilspad 
9789461097460

13

• 30 boeken, 5 exemplaren per titel
•  Verschijnt 13 juni 
•   Een mooie mix van heruitgaven van 

bestsellerauteurs en nieuwe titels 
• 47% korting
•   Met prijsstickers 8,99
•   Bestel hier het pakket:

PROMOTIE:
•  Online campagne op de socials en Google, maar 

ook bij Hebban, Vrouwenthrillers en Thrillzone
•  Aandacht in de damesbladen
•   Advertentiecampagne in tijdschrift Vriendin plus 

Bookazine
•  Mogelijkheid voor signeersessies met meerdere 

auteurs in winkel. Neem hiervoor contact op met 
verkoop@crimecompagnie.nl

Thrillerpakket van zes titels met o.a.
Marelle Boersma en Linda Jansma

€8,99
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VER A VAN BEERS
Onheilspad 

Na een gezellig festival 
besluiten vier vriendinnen 
een kortere route naar huis 
te nemen. Maar op het stille 
bospad doemt ineens een 
auto voor hen op. Ze kunnen 
er niet langs en besluiten 
een kijkje te nemen. Dan 
doen ze een schokkende 
ontdekking.
Eenmaal thuis denken ze 
veilig te zijn, maar niets 
blijkt minder waar. De 
gebeurtenis uit het bos blijft 
hen achtervolgen en dwingt 
hen een groot geheim te 
bewaren. Is hun vriendschap 
hiertegen bestand?

Ze wilden alleen maar naar huis…

 NIEUW IN THRILLERPAKKET   

ISBN: 9789461097460 • € 8,99 • PAG: 320 • NUR: 332
VERSCHIJNT: 13 JUNI 2023 • OMSLAG: MARGO TOGNI

ISBN: 9789461097521 • € 8,99 • PAG: 250 • NUR: 332
VERSCHIJNT: 13 JUNI 2023 • OMSLAG: MARGO TOGNI

NADINE BARROSO
Ken mij niet

Tessa is op de vlucht. Ze is 
doodsbang dat de man die 
haar voor het leven gete
kend heeft, haar opnieuw 
vindt. Daarom moet ze 
steeds een nieuwe identiteit 
aannemen. Overal waar ze 
komt, vallen doden. Wat 
hebben die met Tessa te 
maken? Is het mogelijk voor 
iemand die zo beschadigd 
is, opnieuw te beginnen? 

Voor de liefhebbers van
Daar waar de rivierkreeften zingen

 NIEUW IN THRILLERPAKKET   
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Uitgeverij De Crime Compagnie
Remiseweg 12 | 1251 HW Laren NH | 035 2030091

info@decrimecompagnie.nl | www.crimecompagnie.nl

Wil je ons thrillerpakket bestellen of
een van onze andere titels?
Neem dan contact op met

verkoop@crimecompagnie.nl

Ook kun je gebruikmaken van het 
bestelformulier op onze website op de 

boekhandelspagina.

Winkels uit België kunnen terecht bij
Karl Daeseleire, 0476 26874


