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VAN DE AUTEUR VAN DE BESTSELLER VOOR IK GA SLAPEN

© Graham Jepson

© Karen Dionne

DE BIZARRE WAARHEID ACHTER EEN FAMILIETRAGEDIE

TEGELIJK MET
DE PAPERBACK

SJ Watson is een Britse auteur. Zijn
debuut Voor ik ga slapen werd een
wereldwijde bestseller. In 2015
verscheen het eveneens succesvolle
Tweede leven. Flashback is zijn
nieuwste thriller.
 ‘Een
absolute aanrader.’
– VN Detective &
Thrillergids

Filmmaker Alex keert voor haar nieuwe documentaire terug naar
Blackwood Bay, waar ze vandaan komt. Ooit was het een drukbezochte
plek, maar nu is het een slaapstadje waar iedereen elkaar kent en
geheimen diep verborgen blijven. De dorpsbewoners zijn achterdochtig
ISBN 978-90 498 0831 0
over
Alex’ motieven. Er gebeurt nooit iets in hun dorp, dus wat komt ze
filmen? Of weet zij meer dan ze zegt? En wie is ze eigenlijk?

9 789049 808310

Karen Dionne woonde jarenlang in de
wildernis van Upper Peninsula, Michigan.
Tegenwoordig woont en werkt ze in
Detroit. Van haar werd eerder Dochter
van het moeras vertaald, waarvan 12.500
exemplaren zijn verkocht.
‘Karen Dionne is een van de beste thriller
auteurs van dit moment.’ – Karin Slaughter

oktober 2020 • € 18,99 • 576 p.
isbn 978 90 498 0831 0 • nur 305
omslag Roald Triebels

TEGELIJK MET
DE PAPERBACK

Rachel leeft al jarenlang in de overtuiging dat zij als kind haar
ouders heeft vermoord. Als er nieuwe details over die bewuste dag
bekend worden, komen er steeds meer herinneringen terug.
Rachel beseft dat de geschiedenis en de geheimen die ze met
ISBN 978-90
0833 4misschien wel het allergrootste gevaar vormen…
haar
zus 498
deelt,

9 789049 808334

september 2020 • € 18,99 • 504 p.
isbn 978 90 498 0833 4 • nur 332
omslag Marry van Baar

isbn 978 90 498 0630 9

WINNAAR ALLEREERSTE VN-PUBLIEKSPRIJS

LEKKER LEZEN BIJ HET HAARDVUUR

In de nieuwste thriller van meervoudig Gouden Strop-winnaar
Charles den Tex verandert een jonge vrouw met geheugenverlies
van een willoze prooi in een meedogenloze jager.

Een van de vier vriendinnen die in Winter chalet op
skivakantie gaan, wordt bruut vermoord. In Off piste
loopt de vakantie van vier bevriende stellen tragisch
af door een ongeluk. Of was het opzet? In Piste alarm
ISBN 978-90 498 0806 8
verdwijnt een jongetje tijdens zijn skiles.

ISBN 978-90
0817 4
‘Den
Tex 498
– misschien
wel Nederlands beste thrillerauteur.’ – Trouw

 VN Detective & Thrillergids
9 789049 808174

september 2020 • € 13,99 • 648 p.
isbn 978 90 498 0817 4 • nur 305
omslag Buro Blikgoed

9 789049 808068

VOOR LIEFHEBBERS VAN NESBØ, LARSSON EN MANKELL

NA DE FLUISTERMAN IS ER NU DE SCHADUWVRIEND

Als privédetective Varg Veum verdacht wordt van pedofilie,
gaat hij op eigen houtje achter de werkelijke dader aan.

Vijfentwintig jaar geleden vermoordde de jonge Charlie een
klasgenoot van Paul. Paul was zowel bevriend met Charlie als met
het slachtoffer. Charlie verdween die dag en is nooit gepakt. Als
Paul terugkeert naar zijn ouderlijk huis, wordt hij gevolgd. Het zet
ISBN 978-90 498 0832 7
hem
aan het denken: wat is er daadwerkelijk gebeurd op de dag
van de moord? Waar zou Charlie nu zijn?

‘Staalesen heeft een vlijmscherpe pen en Veums gevoel
ISBN 978-90 498 0805 1
voor humor is onweerstaanbaar.’ – Hebban.nl
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november 2020 • € 15,– • 720 p.
isbn 978 90 498 0806 8 • nur 305
omslag Riesenkind
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THRILLERS
IN 1

9 789049 808051

september 2020 • € 13,99 • 648 p.
isbn 978 90 498 0805 1 • nur 305
omslag Riesenkind

TEGELIJK MET
DE PAPERBACK

9 789049 808327

oktober 2020 • € 18,99 • 720 p.
isbn 978 90 498 0832 7 • nur 305
omslag Marry van Baar
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spanning
DE NIEUWE WINDMEIJER: HEMELSCHOKKENDER DAN OOIT

© Taco van der Eb

TEGELIJK MET
DE PAPERBACK

INTERNATIONALE BESTSELLER VAN DE AUTEUR VAN CIRCE
Het epische en hartverscheurende liefdesverhaal van Achilles en
Patroclus, die zijn vriend de oorlog in volgt. Een spannende en
unieke hervertelling van de Ilias van Homerus.
‘Het beste boek dat ik het afgelopen jaar heb gelezen.’ – J.K. Rowling
ISBN 978-90 498 0800 6

‘Een toegankelijk, romantisch, ontroerend en
opwindend verhaal.’ – VPRO Gids
9 789049 808006

november 2020 • € 15,– • 648 p.
isbn 978 90 498 0800 6 • nur 302
omslag bij Barbara

ISABEL ALLENDE OP HAAR BEST
In Peru komen een Nederlandse toeristengids en zijn Peruaanse
collega een alternatieve geschiedenis van de mensheid op het spoor.
Maar is de wereld daar klaar voor?

Door een bizar toeval kruisen de levens van een gepensioneerde
Amerikaan, een vrijgezelle Chileense vrouw en een illegale
immigrante elkaar tijdens een sneeuwstorm in New York.

Over eerder werk:

9 789049 808242

RENÉ APPELS 25STE BOEK EN 75STE VERJAARDAG

december 2020 • € 13,99 • 576 p.
isbn 978 90 498 0824 2 • nur 302
omslag bij Barbara


 



 



 


9 789049 808402

oktober 2020 • € 18,99 • 720 p.
isbn 978 90 498 0840 2 • nur 305
omslag HarperCollins Holland/bij Barbara


‘Prachtige roman over verdriet, eenzaamheid, liefde en
ISBN 978-90 498 0824 2
verlangen. Sterke en intrigerende plot.’ – VN Detective & Thrillergids
50.000
verkocht


ISBN 978-90 498 0840 2

‘Ontzettend goed. Puur vertelplezier gepaard met groot
vakmanschap.’ – Maarten ’t Hart



Jeroen Windmeijer werkte jarenlang als
reisleider en antropoloog in Zuid-Amerika.
In zijn succesvolle thrillers weet hij feit en
fictie op onnavolgbare wijze met elkaar te
verbinden. Van zijn eerdere boeken zijn
bij elkaar al meer dan 120.000 exemplaren
over de toonbank gegaan en de filmrechten van Het Petrusmysterie zijn
verkocht. Het werk van Jeroen Windmeijer
verschijnt in acht landen.

literatuur

‘EEN MEESTERWERK.’ – DE STANDAARD

© Tessa Posthuma de Boer

Twintig jaar na de oorlog reconstrueert Nathaniel zijn bijzondere
verleden, het opgroeien in de wereld van zijn raadselachtige voogd
en het grote geheim van zijn moeder.

René Appel behoort al meer dan 25 jaar
tot de top van de Nederlandse thriller
auteurs. Hij won De Gouden Strop twee
keer, met De derde persoon en Zinloos
geweld. In totaal heeft René Appel meer
dan een kwart miljoen exemplaren van
zijn boeken verkocht in Nederland en
Vlaanderen.
4

ISBN 978-90 498 0837
2

‘Blindganger
is een tergend mooie evenknie van
Ondaatjes grootste succes, The English Patient.’ – de Volkskrant

TEGELIJK MET
DE PAPERBACK
9 789049 808372

september 2020 • € 13,99 • 504 p.
isbn 978 90 498 0837 2 • nur 302
omslag Nanja Toebak

‘HILARISCH, ZEER AAN TE BEVELEN.’ – VN
Een obscure, criminele schuldeiser, een onhandelbare
stiefzoon en een ernstig verkeersongeluk met een tienermeisje als
slachtoffer. Hoe redden Arend en zijn vrouw Maud zich hieruit?

Het patroon tussen twee vrienden, van wie de een steeds de meisjes van
de ander afpakt, wordt uiteindelijk op onthutsende wijze doorbroken.

‘De onbetwiste meester van de psychologische thriller.’ – AD

 Het Parool

ISBN 978-90 498 0827 3

‘Met afstand de beste stilist van de Nederlandse
misdaadschrijvers.’ – Tomas Ross
9 789049 808273

oktober 2020 • € 18,99 • 504 p.
isbn 978 90 498 0827 3 • nur 305
omslag Roald Triebels

ISBN 978-90 498 0825 9

‘Een vrolijke afrekening vol heerlijk venijn, waarbij samenleving noch
geloof gespaard blijft.’ – Elsevier

9 789049 808259

november 2020 • € 13,99 • 504 p.
isbn 978 90 498 0825 9 • nur 301
omslag Nico Richter
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literatuur
GROTE ROMAN OVER DE AIDSEPIDEMIE
Chicago, 1985. Een voor een sterven Yales vrienden aan aids.
Ook zijn goede vriend Nico raakt besmet. Dertig jaar later gaat Fiona,
Nico’s zus, in Parijs op zoek naar haar dochter. Ze logeert bij een
vriend die in de jaren 80 fotograaf was in Chicago en wordt opnieuw
geconfronteerd met de verwoestende effecten van de aidscrisis.
Voor de lezers van Een klein leven van Hanya Yanagihara.
ISBN 978-90 498 0836 5

‘Een prachtige, rijke roman over kunst, familie en liefde in alle
vormen.’ – VPRO Gids

GEMODERNISEERDE VERTALING VAN EEN KLASSIEKER
Speelse roman over de jonge dichter Orlando, die tijdens zijn
drie eeuwen durende leven verandert van een man in een vrouw.
‘Heerlijk, wijs, rijk. In stijl, vorm en inhoud is Orlando een
ISBN 978-90 498 0801 3
meesterwerk, met een gewaagde en ongeremde verteller.’
– Marja Pruis

9 789049 808013

december 2020 • € 13,99 • 576 p.
isbn 978 90 498 0801 3 • nur 302
omslag bij Barbara

© Texas Schiffmacher

‘DE ORIGIN STORY VAN DE VADER VAN TWEE DOCHTERS’

TEGELIJK MET
DE PAPERBACK

Pepijn Lanen, ook bekend als Faberyayo,
is rapper en tekstschrijver van onder andere
De Jeugd van Tegenwoordig en Le Le.
Hij debuteerde met Sjeumig en publiceerde
de succesvolle romans Naamloos en Het
wapen van Sjeng en de graphic novel Hotel
Dorado. In maart 2020 werd Pepijn de
Lennaert Nijgh Prijs toegekend.
6

Een eerlijk, intiem, universeel en herkenbaar verhaal over het
vaderschap. Pepijn Lanen beleeft hoogtepunten in het kleine
alledaagse.
Over eerder werk:
‘Onze ouders hadden Van Kooten en De Bie voor de verrijking van
de Nederlandse taal, wij hebben Lanen.’ – De Correspondent

ISBN 978-90 498 0829 7

9 789049 808297

november 2020 • € 18,99 • 648 p.
isbn 978 90 498 0829 7 • nur 320
omslag Piet Parra
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9 789049 808365

september 2020 • € 17,50 • 792 p.
isbn 978 90 498 0836 5 • nur 302
omslag bij Barbara

dwarsligger
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literatuur & lekker lezen

lekker lezen

WEDEROM EEN VLIJMSCHERPE ROMAN OVER DE BRITSE ELITE

HEERLIJK WEGDROMEN OVER DE WADDEN

Elizabeth Day is auteur en journalist.
Met Steen, papier, schaar won ze de Betty
Trask Award voor beste debuut van
schrijvers onder de vijfendertig jaar. In
2017 verscheen haar roman Het feest,
die direct een bestseller werd. Haar
podcast How To Fail werd eveneens een
succes, waarna het ook als memoir/
zelfhulpboek verscheen onder de titel
Durf te falen. Day is ook columnist voor
de Mail on Sunday en journalist voor
onder andere The Telegraph, The Guardian,
Vogue, Elle en Harper’s Bazaar.

© Hester Doove

© Jenny Smith

TEGELIJK MET
DE PAPERBACK

Een selfmade miljonair gaat gebukt onder de verdwijning van zijn
dochter jaren geleden. Wanneer hij een onvergeeflijke daad begaat,
raken de levens van hem en drie anderen voor altijd met elkaar
verstrengeld.
ISBN 978-90 498 0828 0

‘Knap opgezette roman en verslavende pageturner
tegelijkertijd.’ – The Observer

9 789049 808280

oktober 2020 • € 18,99 • 720 p.
isbn 978 90 498 0828 0 • nur 302
omslag Marry van Baar

Jackie van Laren heeft twee grote passies
in haar leven: muziek en verhalen. Met de
driedelige Q-serie maakte ze haar debuut
als schrijfster. Daarna volgden het tweeluik
Vallen en Opstaan, de eerste vijf delen van
de Eilandliefde-serie en twee standalones,
De meisjesmagneet en Thuiskomen. Voor
Opstaan ontving ze de Hebban Award voor
Beste Roman.

In Duingras raakt Wende tijdens een vakantie op een Waddeneiland
bevriend met losbol Vincent en de stugge maar aantrekkelijke Axel.
In Stormwind keert Vincent na een reis terug naar het eiland, waar hij
Wendes nichtje leert kennen.
Van978-90
de boeken
ISBN
498 0834 1van

Jackie van Laren zijn al
125.000 exemplaren verkocht.

9 789049 808341

HET VERVOLG OP MIJN LEVEN IN DE WILDERNIS

september 2020 • € 15,– • 792 p.
isbn 978 90 498 0834 1 • nur 301
omslag Johannes Wiebel | punchdesign

VAN DE AUTEUR VAN DE TATOEËERDER VAN AUSCHWITZ
Ondanks alle ontberingen die ze heeft doorstaan, in Auschwitz en in
een werkkamp in Siberië, ontdekt Cilka dat er ruimte in haar hart is
voor liefde. Gebaseerd op het waargebeurde levensverhaal van Cilka
Klein, die ook een rol speelt in De tatoeëerder van Auschwitz.

TEGELIJK MET
DE PAPERBACK

ISBN 978-90 498 0818

‘Een1 onwaarschijnlijk maar waargebeurd verhaal
over overleven, hoop en vriendschap. Een boek dat iedereen zou
moeten lezen.’ – Hebban.nl

9 789049 808181

Miriam Lancewood is geboren en getogen
in de Achterhoek. Ze was een competitieve
polsstokhoogspringer en studeerde
lichamelijke opvoeding. Tijdens een reis
ontmoette ze Peter Lancewood. Ze ging
met hem mee naar Nieuw-Zeeland, waar ze
in de wildernis gingen leven. Ze schreef er
de bestseller Mijn leven in de wildernis over.
8

oktober 2020 • €13,99 • 648 p.
isbn 978 90 498 0818 1 • nur 302
omslag Passion&Prose/bij Barbara

non-fictie

EEN WAARDEVOL KOMPAS IN TIJDEN VAN CORONA
Na Nieuw-Zeeland leven Miriam en haar dertig jaar oudere
echtgenoot Peter twee jaar als nomaden in de bossen van
Europa en langs de kust van Turkije. Totdat Peter ernstig ziek
wordt. Heeft Miriam genoeg geleerd in de wildernis om ook dit
ISBN 978-90 498 0839
6
persoonlijke
drama
te overleven?
Bekend van het tv-programma Floortje naar het einde van de wereld.
9 789049 808396

december 2020 • € 18,99 • 576 p.
isbn 978 90 498 0839 6 • nur 320
omslag Studio Marlies Visser

We hadden het al te druk en dat is nu, in tijden van corona, voor velen
niet minder geworden. Tony Crabbe nodigt je uit om deze periode te
zien als een nieuw begin: een unieke kans om te experimenteren met
een andere manier van werken en leven. Een benadering die meer
ISBN 978-90 498 0826 6
impact heeft, gezonder is en zorgt voor een blijvende
verandering, ook in het leven ná de crisis.

9 789049 808266

reeds verschenen • € 13,99 • 336 p.
isbn 978 90 498 0826 6 • nur 770
omslag Studio Jan de Boer
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non-fictie

© Ruud Pos

Liz Luyben is naast auteur ook bier
brouwer. Liz vindt de feestdagen enig
en schoof vorig jaar goedgemutst aan
bij wel vijf opeenvolgende kerstdiners.

Trainer Iris Posthouwer en feestfreak Liz Luyben helpen je
ongeschonden de feestdagen door. Aan de hand van herkenbare
en hilarische voorbeelden bieden ze talloze tips. Bijvoorbeeld om de
controle te houden over je stampvolle agenda, kalmer om te gaan
met
je veeleisende schoonmoeder en gevoelige gespreksonderISBN 978-90 498 0830 3
werpen in veilig vaarwater te brengen. Kortom: hoe je de verplichte
gezelligheid zo feestelijk mogelijk overleeft.
9 789049 808303

november 2020 • € 15,– • 336 p.
isbn 978 90 498 0830 3 • nur 451
omslag Roald Triebels

DE KORTE ROUTE NAAR EEN LEUKER LEVEN
Jelle Hermus laat zien hoe je je leven snel in een opwaartse spiraal
kunt brengen. Met een liefdevolle aanpak en de nodige humor.
Want alles wordt makkelijker als we het leven niet zo serieus nemen.
Steeds leuker is verkozen tot Beste Spirituele Boek: ‘Een leven waarin
vrijheid, blijheid en betekenis de boventoon voeren: wie zegt daar

“nee” tegen?’ – jury Beste Spirituele Boek
 

ISBN 978-90 498 0838 9

9 789049 808389

november 2020 • € 13,99 • 576 p.
isbn 978 90 498 0838 9 • nur 770
omslag Villa Grafica


 





 


@dwarsliggerboek

Iris Posthouwer is trainer en spreker.
Hoewel ze meestal wel in is voor een
feestje, is ze altijd opgelucht als Drie
koningen weer is geweest, of nee, als
de tijd van: ‘Mogen we nog gelukkig
nieuwjaar zeggen?’ voorbij is.

50.000
verkocht


@Uitgeverijdwarsligger
@dwarsliggerboek

TEGELIJK MET
DE PAPERBACK



© Wyatt McSpadden

HOE OVERLEEF JE DE FEESTDAGEN?

ONZE HERSENEN NA ONS VIJFTIGSTE
De achteruitgang van het menselijk brein begint al vroeg maar
is minder erg dan we denken. Het seniorenbrein laat zien welke
veranderingen je kunt verwachten en waarom, en hoe je zelf van
alles kunt doen om je hersenen gezond te houden.
ISBN 978-90 498 0835 8

‘Een troostrijk boek.’ – De Morgen

9 789049 808358

december 2020 • € 13,99 • 432 p.
isbn 978 90 498 0835 8 • nur 770
omslag Bart van den Tooren
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