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DE NIEUWE

Thomas Olde Heuvelt





‘Een loeispannend, fabelachtig verhaal.
Het kan allemaal natuurlijk niet, maar
Orakel is zo goed geschreven dat je als
lezer alles wat Olde Heuvelt je
voorschotelt gewoon gelooft.’
Juryrapport shortlist
Gouden Strop 2022

‘Een mysterie van ongekende omvang.
Het spannende verhaal ontaardt
in een eeuwenoude strijd tussen
de zee en het land.’
De Telegraaf


‘Thomas Olde Heuvelt is een sensitieve
schrijver. Geluid, geur, kleur, gevoel
in vingertoppen – alles doet mee
in de horrorscènes die hij smikkelend
optast. Dan is de vraag: ja, HEX
deed hij goed, maar blijft hij goed?
Het antwoord is ja.’
NRC Handelsblad


‘Een nieuwe thriller van
Thomas Olde Heuvelt is echt iets
om naar uit te kijken.’
Janna Navis, Boekhandel
Dominicanen, Maastricht


‘Olde Heuvelt leidt het leven van
een literaire rockster.’
Humo





‘Deze Nijmeegse thrillerauteur timmert
internationaal aan de weg.’
de Volkskrant

‘Onheilspellende, zwaar
verslavende thriller.’
Zin

‘Geen schrijver op het gebied van
speculatieve fictie en thrillers in Nederland
kan tippen aan Olde Heuvelt. Je voelt de
storm door de pagina’s razen.’
Anthoni Fierloos, Algemeen Dagblad





‘Je weet dat het niet kan,
maar je gaat er toch in geloven…
Een fantastische thriller.’
Tim Hermans,
Boekhandel Stevens in Hoofddorp

‘Het grootste compliment dat je hem
kunt maken is dat je na het lezen van dit
boek geen oog meer hebt dichtgedaan.
De personages zijn heel overtuigend.’
NPO Radio 4





‘De wereld die Olde Heuvelt schept is er
één waarin je je waanzinnig kunt
verliezen. Dankzij Orakel
een leeservaring rijker!’
Nadine van Ekris,
Boekhandel van der Meer

‘Olde Heuvelt weet de thrillerliefhebber
opnieuw mee te sleuren en het
spanningsniveau op te bouwen.’
De Gelderlander


‘De originaliteit spat van de bladzijden in
dit boek van Thomas Olde Heuvelt.
Hij daagt de lezer uit iets te geloven
wat niet kan. Dat lukt hem
wonderbaarlijk. Heel eng.’
Trouw


‘Geschreven in buitengewoon effectief
proza dat je in Olde Heuvelts
onwaarschijnlijkste fantasiekronkels
doet meegaan. Met de verslavende
vertelvaart van een bingewaardige
Netflix-serie, en ongeveer evenveel
tussentijdse climaxen.’
VPRO Gids

‘Thomas is een schrijver waar ik enorm veel
bewondering voor heb. Zijn stijl is zo
uniek, ik hoop dat we nog lang van
zijn schrijfkunsten mogen genieten!’
Sabrina Diana, Boekhandel Veenendaal in Amersfoort

SPANNING

MET NOVEMBER GEEFT THOMAS
OLDE HEUVELT EEN ONGEKEND
DUISTERE INKIJK IN DE MENSELIJKE
ZIEL. NA HEX, ECHO EN ORAKEL IS
DIT EEN SPECTACULAIR NIEUW
HOOGTEPUNT IN ZIJN WERK.

Een moderne versie van
een faustiaans pact met
de duivel zoals alleen
Thomas Olde Heuvelt
dat kan

‘Nederland mag trots
zijn op een literair
wonder als
Olde Heuvelt.’
Boekenkrant

Al meer dan 35.000
exemplaren van Orakel
verkocht in Nederland
en Vlaanderen
De boeken van Thomas
Olde Heuvelt worden in
meer dan 25 talen
DE
NIEUWE
uitgegeven

THOMAS
OLDE
H EU V ELT

NOVEMBER 2022

Thomas Olde Heuvelt
November

Tot het november wordt. Dan breekt de Zwarte Winter aan. Luana
en Ralph weten het, en hun kinderen Kayla en Django ook. Zij
wonen in het meest bescheiden van de vijf huizen. November is
ieder jaar het moment dat hun geluk omslaat en ze worden over
vallen door pech. Daar zijn de pijntjes, de ongelukjes, de financiële
tegenvallers. Periodes van ziekte, mentale verwarring en depressie.
Meestal niets onoverkomelijks, maar de Zwarte Winter kunnen ze
elk jaar maar beter uitzitten. Na een week of vier trekt het voorbij en
zal het geluk terugkeren... maar alleen tegen een prijs. En elk jaar
vragen Luana en Ralph zich af of die prijs niet veel te hoog is.
Hoeveel is een mensenleven waard voor een leven lang geluk?

© DAVID SAMWEL

W

elkom in Lock Haven, Washington, thuisplaats van de
gelukkigste straat ter wereld. Een wandeling door Bird
Street zal niet merkwaardig aanvoelen, behalve dat je
zou zien dat het alle bewoners voor de wind gaat. Er staan kasten
van huizen, en onder sommige carports zie je mooie auto’s. Als
je de bewoners zou ontmoeten, dan valt het op dat ze allemaal
oprecht gelukkig zijn. Ze hebben succesvolle carrières of doen
precies de dingen die ze altijd al wilden doen. Maar er is meer: ze
zijn allemaal gezond. Fysiek, mentaal én spiritueel: het zijn stuk
voor stuk vitale, weldenkende, ontwikkelde en – de meeste van
hen althans – ruimhartige mensen. En hun kinderen? Die zijn
perfect. Ieder van hen is een talent. Een belofte. Ja... je zou kunnen
zeggen dat het met de bewoners van Bird Street iets té goed gaat.

Thomas Olde Heuvelt is internationaal
bestsellerauteur en brak door met HEX. Sindsdien
wordt zijn werk in meer dan 25 landen verkocht.
Het alom geprezen Echo is recentelijk in de VS
verschenen en ook de rechten voor Orakel zijn
wereldwijd verkocht. In 2015 won hij als eerste
Nederlandse auteur een Hugo Award.

EERDER VERSCHENEN
12 WEKEN IN DE

Orakel
ISBN 978-90-225-9110-9 (fp)
ISBN 978-90-225-9646-3 (mp)

PR & MARKETING
Boeklancering voor pers & publiek
Boekhandelsoptreden
Advertentiecampagne in
landelijke kranten
Radiocampagne
Tv-interview
Interviews in kranten en tijdschriften

Online reserveercampagne
voor lokale boekhandel
Social media advertisingcampagne op Facebook,
Instagram en TikTok
Instant experience-advertentie,
een interactieve en schermvullende
advertentie op Facebook en
Instagram

YouTube Ads-campagne
Google Ads-campagne
Exclusieve Best of Thrillers-nieuwsbrief
Grote actie met speciale
landingspagina
A1-poster, dubbelzijdig
A2-poster, dubbelzijdig

Posts op onze Best of Thrillers
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 30.000 volgers)

Tafelstandee

Crosspromotie in Boekerij-thrillers

Video’s op onze
Boekerij TikTok-pagina

Animatievideo

Auteursvideo

Sandwichborden i.c.m. Inktzwart
hart van Robert Galbraith, vraag
uw vertegenwoordiger naar de
voorwaarden

Recensies in dag-, weeken maandbladen
Interview Best of Thrillers-podcast

Boekenleggers (set 50 stuks)

November 2022 | Prijs € 22,99 | Paperback met flappen, ca. 480 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio |
ISBN 978-90-225-9111-6 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1996-5 | Ook verkrijgbaar in audio

5

oktober

Het eigenaardige
onderzoeksduo Antonia Scott
en Jon Gutiérrez ontmoet in
De Witte Koning eindelijk de
raadselachtige Witte Koning.
Hun avontuur, dat miljoenen
lezers heeft betoverd, komt
tot een bloedstollend einde.

SPANNING

‘IJzersterk duo in een originele
nieuwe reeks.’
Het Parool

Dé verslavende trilogie
voor de lezers van de
Millennium-trilogie
en De stilte van
de witte stad
Wereldwijd ruim twee
miljoen exemplaren van
de Antonia Scott-trilogie
verkocht
De serie van GómezJurado is in meer dan
veertig landen vertaald

OKTOBER 2022

Juan Gómez-Jurado
De Witte Koning
Deel 3 van de Antonia Scott-serie
Ik hoop dat je me niet vergeten bent. Zullen we spelen?

W

anneer Antonia Scott dit bericht ontvangt, weet ze heel goed
wie het heeft gestuurd. Ze weet ook dat ze het spel van de
Witte Koning onmogelijk kan winnen. Maar Antonia Scott
houdt niet van verliezen.

Na al die tijd op de vlucht te zijn geweest, heeft de realiteit haar eindelijk
ingehaald. Antonia is een meester in zichzelf wijsmaken dat de strijd nog
niet gestreden is, maar nu wordt het haar langzaam duidelijk dat dit gevecht haar door de vingers glipt. Als ze opgeeft zal ze niet alleen zichzelf,
maar ook al haar geliefden verliezen.

Juan Gómez-Jurado is een van de grootste
thrillerauteurs van Spanje. Met zijn Antonia Scotttrilogie veroverde hij de bestsellerlijsten en de
harten van vele lezers en critici. Wereldwijd gingen
miljoenen boeken van zijn hand over de toonbank
en zijn werk verscheen in meer dan veertig landen.
Naast schrijver is Gómez-Jurado ook een
populaire podcasthost en mediapersoonlijkheid.

Pers en boekverkopers
‘Een nieuwe ster aan het firmament. Met zijn overrompelende
De Rode Koningin zet hij zijn naam meteen stevig op de kaart.’
★★★★ De Limburger
‘IJzersterk verhaal met Antonia Scott: door een traumatisch leven
getekend, klein van stuk, moeilijk in de omgang, superintelligent. Om dit
middelpunt wordt een prachtige thriller gebouwd met een spanning die
je niet snel vergeet!’ Hans Loeve, boekhandel Riemer, Amersfoort
‘Het zijn twee zeer aansprekende hoofdpersonen, waardoor je
nieuwsgierig wordt naar het vervolg van deze reeks.
En ook dit verhaal zit goed in elkaar.’ Boekblad
‘Een heerlijke thriller. Vlotte, losse schrijfstijl, een vleugje humor en een
andere sfeer dan de Scandinavische thrillers die we kennen. Heerlijk!’
Marianne van ’t Hof, boekhandel Primera, Panningen
‘Onvoorspelbaar en spannend tot het eind. In de Spaanstalige wereld
heeft Gómez-Jurado inmiddels een miljoenenpubliek.
Gezien de kwaliteit van deze eerste thriller zal hij hier ook
zeker geen onbekende blijven.’ Amersfoort Stad

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Recensies in dag-, weeken maandbladen
Crosspromotie in Boekerij-thrillers
Online reserveercampagne
voor lokale boekhandel
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Best of Thrillers
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 30.000 volgers)
Animatievideo
YouTube Ads-campagne
Focustitel in de Best of Thrillersnieuwsbrief
Homepagepositie op Boekerij.nl

De Rode Koningin
ISBN 978-90-225-9347-9

De Zwarte Wolvin
ISBN 978-90-225-9549-7

A2-poster, dubbelzijdig,
met de hele serie

Oktober 2022 | Prijs € 21,99 | Paperback met flappen, ca. 400 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Rey Blanco | Vertaling Jos Kockelkoren |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9759-0 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1995-8 | Ook verkrijgbaar in audio
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ROMAN

‘Een boek om helemaal in
te verdwijnen.’
Avrobode

Het tweede deel
van de populaire
Chocoladevilla-serie
volgt de familie
Rothmann in de
veelbewogen
jaren twintig
Ruim 15.000
exemplaren van
De chocoladevilla
verkocht in Nederland
en Vlaanderen
Voor de lezers van
Corina Bomann,
Marie Lamballe en
Lucinda Riley
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OKTOBER 2022

Maria Nikolai
Gouden jaren
Deel 2 van de Chocoladevilla-serie

© CHRIS KRÖCK

S

tuttgart, 1926. De jonge, avontuurlijke Serafina trekt bij haar
halfbroer Victor in op het prachtige landgoed van de familie
Rothmann, de Chocoladevilla. Samen met de charmante Karl
stort ze zich in het volle leven van de roaring twenties. Wanneer ze
Karls stillere tweelingbroer Anton ontmoet, wordt ze halsoverkop
stapelverliefd. En terwijl sabotage de chocoladeproductie van de
Rothmanns bedreigt, raakt Serafina verstrikt in een duister hoofd-
stuk uit haar verleden.

Maria Nikolai houdt van liefdesverhalen en is
fulltime schrijfster. Met de Chocoladevilla-serie
schreef ze zichzelf in de harten van vele lezers en
in de Spiegel-bestsellerlijst. Inmiddels zijn er in
Duitsland al bijna een half miljoen exemplaren
verkocht en ook in Nederland haalde de serie
de bestsellerlijst.

In de pers
‘Lekker leesvoer.’ De Telegraaf, VROUW
‘Een meeslepende familiesaga.’ TrosKompas
‘Heerlijk nostalgisch en romantisch met een verrassend einde.’
Hebban.nl
‘De perfecte mix van chocolade, geschiedenis en een liefdesverhaal.’
Nürtinger Zeitung
‘Liefdevol verteld en precies wat je zoekt voor gezellige uurtjes
leesplezier.’ Neue Welt
‘Je krijgt er passie voor lezen van!’ Closer

PR & MARKETING
Besprekingen in dag-, weeken maandbladen
Online reserveercampagne
voor lokale boekhandel

EERDER VERSCHENEN

Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Best of Romance
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 45.000 volgers)
Focustitel in de Best of Romancenieuwsbrief

De Chocoladevilla
ISBN 978-90-225-9416-2

Homepagepositie op Boekerij.nl
A2-poster, dubbelzijdig

Oktober 2022 | Prijs € 20,99 | Paperback met flappen, ca. 448 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Die Schokoladenvilla: Goldene Jahre |
Vertaling Sander Hoving | Omslagontwerp Bürosüd | ISBN 978-90-225-9417-9 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1758-9
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FANTASY

‘Tolkiens boeken zijn ware klassiekers
die tot op de dag van vandaag
worden gelezen.’
Trouw

De Silmarillion in een
nieuwe, prachtige
uitvoering met
geïllustreerde
schutbladen
Met omslagillustratie
van J.R.R. Tolkien zelf
De nieuwe Prime Videoserie The Rings of Power
is geïnspireerd op
Tolkiens Midden-aarde
Hier begon het allemaal
in Midden-aarde

OKTOBER 2022

J.R.R. Tolkien
De Silmarillion

J

.R.R. Tolkien, hoogleraar Engelse taal en literatuur aan de universiteit van Oxford, dacht voor de klassieker In de ban van de ring een
complete wereld uit, met een eigen geschiedenis, geografie, taal
en mythologie. Deze achtergronden verenigde hij in De Silmarillion. Hoewel het tijdens zijn leven nooit is gepubliceerd, beschouwde Tolkien dit
boek als zijn eigenlijke levenswerk. In 1977 werd De Silmarillion postuum
uitgegeven. Waar In de ban van de ring de geschiedenis van de Derde Era
beschreef, voert De Silmarillion de lezer mee naar het begin van de oudste tijden: de Eerste Era van Midden-aarde. Het is de mythe van de
schepping van de wereld en de grote oorlogen die werden gevoerd tussen de Elfen en de duistere Morgoth.

J.R.R. Tolkien (1892-1973) werd geboren in
Bloemfontein, Zuid-Afrika. Hij studeerde Engelse
taal en literatuur aan de universiteit van Oxford,
waar hij later hoogleraar werd. In 1937
publiceerde hij zijn fictiedebuut De hobbit, dat
de aanzet was tot zijn wereldberoemde magnum
opus In de ban van de ring. Ruim tachtig jaar later
wordt Tolkiens werk nog altijd als het begin én het
hoogtepunt van het fantasygenre beschouwd.

PR & MARKETING

In de pers
‘In de ban van de ring is hét boek van de twintigste eeuw.’
de Volkskrant
‘Tolkien schiep een fantasiewereld die ongekend knap in elkaar steekt.’
Visie
‘Wie eenmaal gegrepen is door de ontzagwekkende diepte van
J.R.R. Tolkiens Midden-aarde en epische stijl waarin
de oude heldendichten doorklinken, wil meer.’
Hebban.nl
‘Ik weet zeker dat dit boek een welkome aanvulling is
op de verzameling van Tolkien-fans.’
Onlybyme.nl

Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Boekerij
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 53.000 volgers)
Video’s op onze Boekerij
TikTok-pagina
Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief (> 22.000 abonnees)
Homepagepositie op Boekerij.nl

EERDER VERSCHENEN

De hobbit
ISBN 978-90-225-9140-6

In de ban van de ring
ISBN 978-90-225-6157-7

In de ban van de ring 1
De reisgenoten
ISBN 978-90-225-9708-8

In de ban van de ring 2
De twee torens
ISBN 978-90-225-9709-5

In de ban van de ring 3
De terugkeer van de koning
ISBN 978-90-225-9710-1

Oktober 2022 | Prijs € 22,99 | Gebonden met stofomslag, ca. 416 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 334 | Oorspronkelijke titel The Silmarillion | Vertaling Max
Schuchart | Omslagontwerp bewerkt door DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9682-1 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-0709-2
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DE NIEUWE

Sparks
Hét boek voor
de feestdagen van de
bestsellerauteur van onder
andere The Notebook,
Dear John, Safe Haven en
The Longest Ride

‘Wat het meest beklijft zijn de
diepmenselijke empathie
van de auteur en de vele
levensinzichten die hij zijn
personages meegeeft.’
Noordhollands Dagblad

ROMAN

‘Een van de mooiste dingen aan het lezen van
een roman van Sparks is dat je elke keer
de kans krijgt om opnieuw verliefd
op hem te worden.’
The Guardian

Een prachtig kerstboek,
om te geven of juist
om zelf te lezen

‘Nicholas Sparks weet
hoe hij de juiste
snaar moet raken.’
Daily Mail

Van de boeken van
Nicholas Sparks zijn
wereldwijd al meer dan
105 miljoen exemplaren
verkocht

OKTOBER 2022

Nicholas Sparks
De wens

Vijfentwintig jaar later is Maggie een gerenommeerde reisfotograaf die
in New York City woont. Ze verdeelt haar tijd tussen het runnen van een
succesvolle galerie en het fotograferen van afgelegen en iconische locaties
over de hele wereld. Maar dit jaar is ze onverwacht thuis in de kerstvakantie, worstelend met een ontnuchterende medische diagnose. Ze wordt
langzaam afhankelijker van haar jonge assistent en begint steeds meer
op hem te leunen. Terwijl ze samen de laatste dagen van het jaar aftellen,
begint Maggie hem het verhaal van een andere kerst te vertellen, tientallen jaren eerder – en van de liefde die haar leven voor altijd veranderde.

© JAMES QUANTZ JR

V

oor Maggie Dawes was 1996 het jaar waarin alles veranderde.
Op zestienjarige leeftijd werd ze weggestuurd om bij een tante
te gaan wonen die ze nauwelijks kende, op een afgelegen eiland
in North Carolina. Ze voelde zich eenzaam en ellendig, totdat haar tante
haar voorstelde aan Bryce Trickett, een van de weinige andere tieners
op het eiland. Bryce was behalve knap ook een leuke, oprechte jongen.
Hij liet haar zien dat er genoeg was om van te houden in het winderige
stranddorpje, zelfs buiten het hoogseizoen. En hij leerde haar fotogra
feren, een passie die ze de rest van haar leven zou behouden.

Nicholas Sparks is de auteur van talloze
bestsellers, waaronder The Notebook, Message
in a Bottle, Safe Haven en Zie mij. Zijn boeken
zijn in meer dan vijftig talen vertaald en vele van
Spraks’ romans werden met groot succes verfilmd.

PR & MARKETING
Exclusief interview met de auteur
Besprekingen in weeken maandbladen

In de pers
‘Nicholas Sparks levert een perfect verhaal dat van A tot Z boeit.’
NBD Biblion
‘Een prachtig boek met aardige en duistere personages, verborgen
geheimen en een geweldige dramatische climax.’
Novelicious.com
‘Zet je tissuebox maar klaar, want er komen gegarandeerd tranen!’
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ Chicklit.nl
‘Sparks’ romans werken ontspannend.’
The Boston Globe

Online reserveercampagne
voor lokale boekhandel
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Best of Romance
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 45.000 volgers)
YouTube Ads-campagne
Grote online cadeaucampagne
rond de feestdagen
Focustitel in de Best of Romancenieuwsbrief
Homepagepositie op Boekerij.nl
Animatievideo
A2-poster, dubbelzijdig i.c.m.
Een wonderlijke winterreis van
Corina Bomann

Oktober 2022 | Prijs € 20,99 | Paperback, ca. 400 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel The Wish | Vertaling Tasio Ferrand | Omslagontwerp
DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9757-6 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1993-4

17

SPANNING

‘Chris Ryan laat zien waarom
hij een toonaangevende
auteur in het genre is.’
★★★★ ThrillZone.nl

Van de meester van
de SAS-thrillers
Van de boeken van
Chris Ryan zijn er
in Nederland en
Vlaanderen al meer dan
350.000 verkocht
Het bloedstollende
zevende deel in de
Danny Black-serie

OKTOBER 2022

Chris Ryan
Code Zwart
Deel 7 van de Danny Black-serie

E

Khan werkt tegenwoordig als MI6-undercoveragent bij Islamitische
Staat. Danny Black besluit hem te zoeken met de hulp van Khans MI6contactpersoon, die hem naar de bibliotheek van oude manuscripten
in Damascus leidt. Via de Syrische woestijn komt hij uit in Wales, in de
Brecon Beacons. Daar ontdekt Danny dat hij eindelijk zijn gelijke heeft
gevonden, zijn dodelijkste vijand – en het is de laatste persoon die hij
had verwacht.

© MICK KAVANAGH

en reeks gruwelijke moorden vindt plaats in Dubai, Ghana en
Amerika. De slachtoffers zijn allemaal verbonden met de sas,
de Special Air Service. Op de thuisbasis in Groot-Brittannië,
in Hereford, realiseert Danny Black zich dat de slachtoffers iets heel
specifieks gemeen hebben: allen waren ze betrokken bij de training
van de jonge soldaat Ibrahim Khan.
Chris Ryan ging op zijn zestiende het leger in. Zijn
medewerking aan talloze undercoveroperaties,
scherpschuttercommando’s en mysterieuze
‘special ops’ brachten hem naar alle uithoeken
van de wereld en vormden de basis van zijn vele
bestsellers. De BBC maakte samen met hem de
realityserie Hunting Chris Ryan en Sky TV baseerde
de hitserie Strike Back op een van Ryans boeken.

In de pers
‘Adembenemend en razend spannend.’
De Telegraaf
‘Dat de thrillers van Chris Ryan zo spannend zijn, heeft vast
ook te maken met het feit dat hij een aantal van
de beschreven momenten zelf heeft beleefd.’
HDC-kranten
‘Global Strike zit stampvol actie.’
VN Detective & Thrillergids

PR & MARKETING
EERDER VERSCHENEN
Recensies in dag-, weeken maandbladen
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Best of Thrillers
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 30.000 volgers)
Rood gevaar
ISBN: 978-90-225-9378-3

Klopjacht
ISBN 978-90-225-9355-4

Global Strike
ISBN 978-90-225-9035-5

Focustitel in de Best of Thrillersnieuwsbrief

Oktober 2022 | Prijs € 18,99 | Paperback, ca. 352 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Black Ops | Vertaling Jan van den Berg en
Marieke van Muijden | Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9377-6 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1994-1
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FANTASY

‘Het Negende Huis is het beste fantasyboek
dat ik in jaren heb gelezen.’
Stephen King

Wereldwijd zijn er al
meer dan vijf miljoen
boeken van Leigh
Bardugo verkocht
Kwam binnen op
nummer 4 in de
New York Timesbestsellerlijst
De filmrechten zijn
verkocht aan
Amazon Studios
Verschijnt als limited
edition met exclusief
omslagontwerp in de
stijl van het populaire
dark academia-thema,
geïllustreerde schutbladen, extra hoofdstuk
en bewerkt boekblok
met deckled edges

OKTOBER 2022

Leigh Bardugo
Het Negende Huis
Deel 1 van de Alex Stern-serie

M

Alex Stern heeft altijd geesten kunnen zien, maar ze had nooit gedacht
dat die gave nog eens van pas zou komen. Als ze na een jeugd vol angst
een studiebeurs krijgt om aan de prestigieuze Yale University te studeren, kan ze haar oren niet geloven. Waarom wordt uitgerekend zíj
uitgenodigd? Het antwoord blijkt al snel: vanwege haar gave.
Op Yale maken acht geheime genootschappen de dienst uit. Ze opereren
vanuit de schaduw, waar ze rituelen uitvoeren die de wereld naar de
hand van de elite zetten. Om hun activiteiten veilig en geheim te
houden, is er een negende genootschap: het Negende Huis. Zij houden
de geesten op afstand en de levenden veilig.

© TAILI SONG ROTH

acht. Privilege. Moord.
Welkom in de duistere en decadente
wereld van Het Negende Huis.

Leigh Bardugo is een nummer 1 New York Timesbestsellerauteur. Inmiddels zijn van haar boeken
wereldwijd meer dan vijf miljoen exemplaren
verkocht en werden de filmrechten gekocht door
Netflix en Amazon. De Netflix-serie Shadow
and Bone, gebaseerd op de wereld van de
Grishaverse, trok miljoenen kijkers. Het Negende
Huis is haar eerste boek voor volwassenen.

Als het lijk van een neergestoken meisje wordt gevonden, komt het
Negende Huis direct in actie. De genootschappen ontkennen elke
verantwoordelijkheid, maar Alex heeft haar twijfels. Ze gaat op onderzoek uit en hoe dichter ze bij de waarheid komt, hoe groter het gevaar
wordt. Alex wordt in de gaten gehouden en de geesten worden steeds
agressiever. Als haar mentor – de leider van het Negende Huis – verdwijnt, is de chaos compleet. Hoe kan Alex zich verweren tegen een
onzichtbare vijand die overal tegelijkertijd lijkt te zijn?

Pers en boekverkopers
‘Bardugo’s schrijfstijl is volwassener geworden. Ze neemt ruimer
de tijd voor de opbouw waardoor het gehele
verhaal meer diepte krijgt. Meer graag!’
Mabel van Zijl, Boekhandel Veenendaal in Amersfoort
‘Geraffineerd, geloofwaardig en stilistisch voortreffelijk. Ook aan
te bevelen aan fantasy-, horror- of crimesceptici.’
★★★★ De Standaard der Letteren
‘Een van de beste fantasyromans die ik in jaren heb gelezen. Dit boek is
briljant, grappig, rauw en buitengewoon voortreffelijk – het is
een poort naar een wereld die je nooit meer wil verlaten.’
Lev Grossman, bestsellerauteur van de Magicians-trilogie
‘De lezer wordt meegesleurd in intriges, actie, spanning en emotie.
Iedere fan zal hopen dat de magische fantasie van
Leigh Bardugo nog lang niet is opgedroogd.’
★★★★★ Hebban.nl

PR & MARKETING
Social media advertisingcampagne op Facebook,
Instagram en TikTok
Posts op onze Best of Fantasy
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 6.000 volgers)
Video’s op onze
Boekerij TikTok-pagina
Aandacht in de Boekerijnieuwsbrief (> 22.000 abonnees)
A2-poster, dubbelzijdig,
met beide delen

Oktober 2022 | Prijs € 23,99 | Geplakt gebonden, ca. 496 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 334 | Oorspronkelijke titel Ninth House | Vertaling Maren Mostert |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9753-8 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1523-3
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FANTASY

‘Bardugo heeft de gave je in sneltreinvaart
door dikke boeken te doen vliegen.’
The New York Times

Ontdek hoe het
verdergaat met Alex in
dit razend spannende
vervolg op
Het Negende Huis

‘Leigh Bardugo is een
meester van fantasy.’
The Huffington Post

Verschijnt als prachtige
limited edition, met
exclusief omslag
ontwerp in de stijl van
het populaire dark
academia-thema,
geïllustreerde
schutbladen en
bewerkt boekblok
met deckled edges

JANUARI 2023

Leigh Bardugo
Duivelsvlucht
Deel 2 van de Alex Stern-serie

A

lex Stern is terug met een nieuw moordmysterie vol duistere
magie binnen de Ivy League-elite op de prestigieuze Yale
University. Alles draait om macht, privilege en moord. Dit is
de duistere en decadente wereld van het geheime genootschap, het
Negende Huis.
Galaxy ‘Alex’ Stern is vastbesloten om Darlington uit de Hel te bevrijden
– zelfs als dit haar haar toekomst op Lethe en Yale zal kosten. Maar
Alex speelt met krachten die ver buiten haar vermogens liggen en wanneer de docenten een voor een dood worden gevonden, weet ze zeker
dat dit geen ongelukken zijn. Er raast iets moordlustigs door het stadje
New Haven. Als Alex wil overleven, zal ze korte metten moeten maken
met de monsters uit haar verleden en de duisternis die zich binnen de
muren van de universiteit heeft genesteld.

Trending on

#darkacademia • 2,1 miljard hits
#leighbardugo • 191,4 miljoen hits
#ninthhouse • 9,3 miljoen hits

In de pers

PR & MARKETING

‘Betoverend en origineel. Bardugo’s verslavende roman vraagt
om een al even sprankelend vervolg.’
Kirkus Reviews

Online reserveercampagne
voor lokale boekhandel

‘Slim, eng, origineel en extreem verslavend. Lezers zullen
niet kunnen wachten op het vervolg!’
The Washington Post
‘Dit is het soort boek dat je om twee uur ’s nachts ademloos uitleest.
Met je zaklamp onder de dekens vergeet je alles om je heen.
Het enige waar je nog aan kunt denken is Bardugo’s
magische, corrupte en compleet verslavende wereld.’
VOX
‘Het Negende Huis is van een andere kaliber dan Bardugo’s
Grisha-serie en mijns inziens een aanrader voor fans
van Stephen King en Thomas Olde Heuvelt.’
Young-adults.nl

Social media advertisingcampagne op Facebook,
Instagram en TikTok
Posts op onze Best of Fantasy
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 6.000 volgers)
Video’s op onze
Boekerij TikTok-pagina
Aandacht in de Boekerijnieuwsbrief (> 22.000 abonnees)
Homepagepositie op Boekerij.nl

Januari 2023 | Prijs € 23,99 | Geplakt gebonden, ca. 528 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 334 | Oorspronkelijke titel Hell Bent | Vertaling n.n.b. | Omslagontwerp
DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9279-3 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-2000-8
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‘Ideaal recept voor een bestseller.’
NRC Handelsblad
Een prachtig en ontroerend verhaal over familie,
vriendschap, liefde en hereniging
Al bijna een miljoen exemplaren verkocht van de boeken
van Corina Bomann in Nederland en Vlaanderen

OKTOBER 2022

Corina Bomann
Een wonderlijke winterreis

E

igenlijk kan Anna Kerstmis niet uitstaan. Om haar broer
een plezier te doen stapt ze dit jaar toch in de trein om
het feest met haar familie te vieren. Maar door allerlei
tegenslagen ontaardt de reis in een winterse roadtrip per sneeuwschuiver en pick-uptruck. Zo heeft Anna ruim de tijd om eindelijk
eens goed over haar verleden en zichzelf na te denken. Misschien
is het tijd voor verzoening?

In de pers

Corina Bomann woont op het Duitse platteland,
waar ze in alle rust kan schrijven. Bij Boekerij
verschenen al meerdere succesvolle romans,
waaronder de trilogieën De vrouwen van de
Leeuwenhof en De kleuren van schoonheid en de
standalones De jasmijnzussen en De stormroos.

PR & MARKETING

‘Dat ze pageturners kan schrijven heeft
Corina Bomann ruimschoots bewezen.’
Nederlands Dagblad

Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram

‘Een echte aanrader voor Zeven zussen-fans.’
De Telegraaf, VROUW

Posts op onze Best of Romance
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 45.000 volgers)

‘De razend populaire trilogie De vrouwen van
de Leeuwenhof staat als een huis.’
Algemeen Dagblad
‘Houdt u van de boeken van Lucinda Riley en Santa Montefiore?
Dan zult u Corina Bomann zeker waarderen.’
MAX Magazine

Aandacht in de Best of Romancenieuwsbrief
A2-poster, dubbelzijdig, i.c.m.
De wens van Nicolas Sparks

EERDER VERSCHENEN

De stormroos
ISBN 978-90-225-9209-0

De jasmijnzussen
ISBN 978-90-225-9342-4

Winterbloesem
ISBN 978-90-225-9443-8

Het vlindereiland
ISBN 978-90-225-9502-2

Oktober 2022 | Prijs € 12,99 | Paperback met flappen, ca. 224 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Eine wundersame Weihnachtsreise |
Vertaling Lilian Caris | Omslagontwerp Johannes Wiebel – Punchdesign | ISBN 978-90-225-9769-9 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-0742-9 |
Ook verkrijgbaar in audio
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‘Fijne feelgood.’
De Telegraaf, VROUW

Een standalone van de
auteur van de heerlijke
Duincafé-serie!
Van de Duincafé-serie
zijn al meer dan
50.000 exemplaren
verkocht in Nederland
en Vlaanderen
Voor de lezers van
Katie Fforde en
Jenny Colgan

OKTOBER 2022

Debbie Johnson
Ooit, misschien

D

e waarheid kan alles veranderen.
Jarenlang was Jess ervan overtuigd dat Joe, de vader van haar
kind en de enige man van wie ze ooit heeft gehouden, haar had
verlaten op het moment dat ze hem het meest nodig had. Daar ging ze
bijna aan kapot. Zeventien jaar later vindt ze een doos met kaarten en
brieven op haar moeders zolder en komt ze erachter dat de waarheid
over zijn vertrek al die tijd voor haar verborgen is gehouden.

Samen met haar twee beste vrienden volgt ze het spoor van de vervaagde poststempels van over de hele wereld. Met elk stukje dat op zijn plaats
valt, ontdekt Jess nieuwe dingen over zichzelf en de man die ooit haar
hart brak. Leeft Joe nog? Weet hij dat Jess hem nooit vergeten is?

Debbie Johnson is een bestsellerauteur die in
Liverpool woont en werkt. Van haar boeken zijn
inmiddels meer dan een miljoen exemplaren
verkocht. Ze verdeelt haar tijd tussen schrijven,
zorgen voor een kleine kudde kinderen en dieren,
en het negeren van het huishouden.

Misschien kan ze hem vinden. Misschien is hun liefdesverhaal toch nog niet
voorbij. Misschien zullen ze op een dag weer samen zijn. Ooit, misschien.

In de pers
‘Zomerse feelgood.’ Margriet
‘Puur genot.’ Sunday Express
‘Een meeslepend boek dat me meenam op een geweldige reis en een
zoektocht naar verloren liefde.’ Fabulousbookfiend.com
‘Ik had het gevoel dat ik naar huis terugkeerde, naar vrienden die ik al
lang niet meer had gezien... Hartverwarmend en gewoon heerlijk.’
Lisatalksabout.com
‘Een verhaal over een tragedie, maar ook over hoop. De hoop dat niet
alles verloren is en dat wat eens gebroken was weer heel kan worden.’
Allaboutromance.com

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Best of Romance
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 45.000 volgers)

Kerstmis in het Duincafé
ISBN 978-90-225-8673-0

Een kerstcadeau van het Duincafé
ISBN 978-90-225-9434-6

Een huwelijk in het Duincafé
ISBN 978-90-225-9604-3

Aandacht in de Best of Romancenieuwsbrief

Oktober 2022 | Prijs € 20 | Paperback, ca. 352 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Maybe One Day | Vertaling Hanneke van Soest |
Omslagontwerp Johannes Wiebel – Punchdesign | ISBN 978-90-225-9603-6 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1920-0
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‘Ken Follett kan geen slecht boek schrijven,
en Nooit is zijn beste. Ik daag iedereen uit
om het weg te leggen…’
Stephen King

Een boek dat je letterlijk
tot de laatste zin in zijn
greep houdt
Van de boeken van
Ken Follett zijn
inmiddels ruim
600.000 exemplaren
verkocht in Nederland
en Vlaanderen

¤ 15,99

OKTOBER 2022

Ken Follett
Nooit

D

In de Verenigde Staten bestrijdt Pauline Green, de eerste vrouwelijke
president van het land, terreuraanslagen en de illegale wapenhandel.
Op allerlei manieren probeert Green een onnodige oorlog te voor
komen. Terwijl de ene confrontatie leidt tot de andere, zitten de
machtigste landen ter wereld gevangen in een complex, onontkoombaar web van allianties. Een wereldwijde escalatie lijkt onafwendbaar.
Zal deze internationale crisis leiden tot een derde wereldoorlog?

© OLIVIER FAVRE

e wereld staat op scherp. In China vecht een hoge regeringsfunctionaris met grote ambities voor zichzelf en zijn land
tegen de communistische oudgedienden in de regering, die
China – en militaire bondgenoot Noord-Korea – een bepaalde richting
op willen sturen.
Ken Follett was journalist tot hij in 1978 debuteerde
met Door het oog van de naald, gevolgd door
Code Rebecca. Sindsdien heeft hij uitsluitend
bestsellers geschreven, zoals de Century-trilogie,
en de Kingsbridge-saga, met onder andere Pilaren
van de aarde en De schemering en de dageraad.

Een angstaanjagend spannende roman en een buitengewone thriller.

In de pers
‘Alles komt blijvend op je netvlies te staan.’ NRC Handelsblad
‘Een voortdenderend verhaal van spionage, intrige en menselijk gedoe.
Follett weet zijn lezers bij de les te houden.’ De Telegraaf
‘Een thriller die je na lezing met nog veel meer zorg
naar het wereldnieuws laat kijken.’ Het Parool
‘Zeer boeiend, en maar al te realistisch.’ Lawrence H. Summers,
voormalig minister van Financiën van de Verenigde Staten
‘Ken Follett legt de complexe wereld van terrorisme, wapenhandel,
diplomatie en machtspolitiek in een prachtig epos uit. Zoals gebruikelijk
bij deze bestsellerauteur is Nooit weer een uitstekend
geschreven, spannend boek.’ Nederlands Dagblad
‘Een sterk opgebouwd en spannend verhaal.’ Het Nieuwsblad
‘Nooit is angstaanjagend realistisch, actueel en bovenal zeer
geloofwaardig. Met Nooit laat Ken Follett ons genieten van een spelletje
Stratego op mondiaal niveau. Nooit is meer dan alleen een
spionagethriller, dit is een absoluut pareltje voor in de boekenkast.’
★★★★★ ThrillZone.nl
‘Nooit was zo’n fantastisch boek dat ik in vertwijfeling belandde,
over de gecreëerde overtuiging dat ik nooit meer een
beter boek zou kunnen lezen.’ Perfecteburen.nl

PR & MARKETING
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Boekerij
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 53.000 volgers)

Oktober 2022 | Prijs € 15,99 | Gebonden met stofomslag, ca. 656 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Never | Vertaling Joost van der Meer en
William Oostendorp | Omslagontwerp Wil Immink Design | ISBN 978-90-225-9746-0 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1734-3 | Ook verkrijgbaar in audio
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DEEL

5

‘Lekker leesvoer.’
De Telegraaf, VROUW
Vijf vriendinnen.
Vijf winkeltjes.
Eén meeslepende
bestsellerreeks.
De Duitse bestsellersensatie:
ruim 450.000 exemplaren
verkocht en alle delen stonden
op de Spiegel-bestsellerlijst

DEEL

6

Ruim 17.000
exemplaren van deel
1 t/m 4 verkocht in
Nederland en
Vlaanderen
Sfeervolle feelgood
voor de lezers van
Debbie Johnson, Jill
Mansell en Katie Fforde

OKTOBER 2022 EN JANUARI 2023

Manuela Inusa
De charmante cadeauwinkel en
Het kleine straatje met het grote hart
Deel 5 en 6 van de Valerie Lane-serie

I

© STEFANI JOBE

n het pittoreske hart van Oxford ligt een klein straatje: Valerie Lane.
Hier runnen vijf vriendinnen elk een eigen winkel. In zes boeken
volgen we de vriendinnen terwijl zij lief en leed delen.

De charmante cadeauwinkel
De grote droom van Orchid is uitgekomen: ze is een eigen cadeauwinkel
begonnen! Haar deur staat altijd open en Orchid staat voor iedereen
klaar. Maar waar haar klanten blind varen op haar advies, durft uit
gerekend haar grote liefde Patrick haar niet te vertrouwen.

Het kleine straatje met het grote hart
Verrassing! In het zesde deel gaan we terug naar waar het allemaal
begon: het leven van Valerie Bonham, de eerste vrouw die honderd jaar
geleden een winkeltje in Valerie Lane opende en zo veel klanten wist
te betoveren dat ze de straat naar haar vernoemden.

Pers en boekverkopers
‘Een ontspannen, vlot geschreven boek. De nieuwsgierigheid
naar de andere personages is gewekt.’
Petra Funcken, boekhandel Funcken, Landgraaf
‘Een fijn geschreven roman die direct al enthousiast maakt voor de
vervolgdelen. Sterk aanbevolen en perfect voor op het strand of met een
kop thee op de bank.’ Naomi Brouwer, The Read Shop, Warnsveld
‘Een echt feelgoodboek en is lekker luchtig om te lezen.’
Perfecteburen.nl

Manuela Inusa veroverde met haar Valerie Laneserie de harten van honderdduizenden lezers. Alle
delen kwamen binnen in de Spiegel-bestsellerlijst
en haalden ook de Nederlandse bestsellerlijst.
Inusa woont in Hamburg met haar man en
kinderen.

PR & MARKETING
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Boekerij
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 53.000 volgers)
Samenwerking met boekbloggers
Aandacht in de Best of Romancenieuwsbrief
Boekenleggers met alle delen
(set 50 stuks)

DE HELE VALERIE LANE-SERIE:

De theewinkel vol geluk
ISBN 978-90-225-9339-4

De chocolaterie van je dromen
ISBN 978-90-225-9425-4

De betoverende antiekzaak
ISBN 978-90-225-9426-1

Het wonderbaarlijke wolparadijs
ISBN 978-90-225-9515-2

Oktober 2022 | Prijs € 16,99 | Paperback met flappen, ca. 352 blz. | Formaat 13,5 x 21 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Der fabelhafte Geschenkladen |
Vertaling Marion Hardoar | Omslagontwerp Johannes Wiebel – Punchdesign | ISBN 978-90-225-9516-9 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1991-0
Januari 2023 | Prijs € 16,99 | Paperback met flappen, ca. 320 blz. | Formaat 13,5 x 21 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Die kleine Strasse der grossen Herzen |
Vertaling Marion Hardoar | Omslagontwerp Johannes Wiebel – Punchdesign | ISBN 978-90-225-9517-6 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1992-7
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‘Hartverwarmende feelgood
met de nodige humor.’
★★★★ Hebban.nl

Eerste liefde krijgt een
tweede kans:
Elinors ondeugende
hond Dory doet alles om
haar baasje te koppelen
aan haar jeugdvriend
Heerlijke feelgood
voor de fans van
Debbie Johnson,
Charlotte de Monchy
en Jill Mansell

OKTOBER 2022

Lizzie Shane
PS Ik hou van je hond
Deel 3 van de Pine Hollow-serie

D

e laatste persoon met wie bibliothecaris Elinor Rodriguez tijd
wil doorbrengen is haar eerste liefde, Levi Jackson. Maar het
lijkt erop dat haar ondeugende adoptiehond andere ideeën
heeft. Iedere dag glipt Dory het huis uit wanneer Elinor haar de rug
toekeert. En in Pine Hollow gaan alle telefoontjes over loslopende
honden rechtstreeks naar Levi.
De nog altijd verlegen advocaat Levi, die maar net afstudeerde en erg
worstelt met zijn dyslexie, geloofde altijd dat Elinor eigenlijk ver buiten
zijn bereik lag. Zelfs na het verbreken van hun verloving beneemt Elinor
hem nog altijd de adem. Maar met een beetje hulp van Elinors trouwe
viervoeter Dory krijgt het stel misschien wel de tweede kans die ze
verdienen.

Lizzie Shane schrijft heerlijk grappige romans en
werd maar liefst driemaal genomineerd voor de
RITA Award, de hoogste onderscheiding voor
romantische boeken. PS Ik hou van je hond is het
derde deel van de Pine Hollow-serie. Lizzie woont
in Alaska.

In de pers
‘Lizzie Shane heeft een heerlijke schrijfstijl. Eenmaal begonnen met
lezen is het onmogelijk om te stoppen! Het enige nadeel is dat als je het
hebt dichtgeslagen, je je realiseert dat je zelf niet in Pine Hollow woont.’
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ Chicklit.nl
‘Ik stond iedere keer weer te trappelen om terug te duiken in die bubbel
en me weer te laten meevoeren in dit heerlijke verhaal.’
★★★★★ Boekenleven.nl
‘Het is geen wonder dat Shane keer op keer voor de RITA Award
wordt genomineerd. Ze is een meester in het combineren van
sprookjesachtige romantiek en een flinke scheut droge humor.’
Booklist

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Kerstmis met een staartje
ISBN 978-90-225-9197-0

Er was eens een puppy
ISBN 978-90-225-9464-3

Posts op onze Best of Romance
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 45.000 volgers)

Oktober 2022 | Prijs € 18,99 | Paperback, ca. 336 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel To All the Dogs I’ve Loved Before | Vertaling
Valérie Janssen | Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9470-4 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1803-6
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OKTOBER 2022

Lucy Foley
De jachtpartij

N

Als de lucht op nieuwjaarsdag opklaart is een van de gasten dood. En een van de
anderen is de moordenaar. Maar wie?

De zenuwslopende bestseller (15.000 exx. verkocht),
nu voor een meeneemprijs van € 8,99
Agatha Christie meets Ruth Ware in deze winterse thriller
waarin niemand te vertrouwen is

‘Foley legt de onderlinge verhoudingen
genadeloos bloot.’
Trouw

© PHILIPPA GEDGE

egen vrienden vieren oudejaarsavond in een idyllische villa in de Schotse
Hooglanden. Het lijkt de perfecte plek om hun gehaaste Londense leven
even achter zich te laten en van elkaars gezelschap te genieten. Het ontbreekt de vrienden aan niets: ze hebben een prachtig uitzicht, een knappend
haardvuur, een provisiekast vol eten en liters champagne. Maar wat ze ook hebben
is geheimen voor elkaar, langgekoesterde jaloezie en bergen opgekropte woede.
Terwijl buiten de sneeuw valt, wordt de spanning in de villa ondraaglijk.
Lucy Foley woont in Londen en is naast schrijver
ook redacteur bij een uitgeverij. Haar thrillers
De jachtpartij, De gastenlijst en Het appartement
waren nummer 1-bestsellers en werden bejubeld
door recensenten en lezers.

Pers en
boekverkopers
‘Mensen, dit is me toch een geweldige
thriller! Niet aan te slepen. Dat je pas
over de helft weet wie er vermoord is, en
dan dus nog moet bedenken wie de dader
kan zijn. Echt briljant!’ Gerda Aukes,
boekhandel Den Boer, Baarn
‘Een onheilspellend nieuwjaarsfeest
dat je zeker niet mag missen!’
★★★★ Boekenkrant
‘Een moderne Agatha Christie.
Bijzonde knap opgezet en spannend
tot het einde toe.’ Wim Krings,
boekhandel Krings, Sittard
‘IJzersterke, meeslepende thriller.’
MAX Magazine

PR & MARKETING
Social media advertisingcampagne op Facebook,
Instagram en TikTok

NU

¤ 8,99

Posts op onze Boekerij
Facebook- en Instagrampagina (totaal > 53.000 volgers)
Video’s op onze
Boekerij TikTok-pagina
Animatievideo

Oktober 2022 | Prijs € 8,99 | Paperback, ca. 352 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel The Hunting Party | Vertaling Ans van der Graaff |
Omslagontwerp Baqup | ISBN 978-90-225-9761-3 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1409-0
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‘Het is alsof de auteur in het standbeeld van
Jeanne d’Arc is gekropen en er nieuw
leven in heeft geblazen door haar
te herscheppen als een moderne vrouw.’
Hilary Mantel, New York Times-bestsellerauteur
van De spiegel & het licht

EEN PRACHTIGE
VERTELLING OVER HET
ONTZAGWEKKENDE
LEVEN VAN
JEANNE D’ARC

Katherine J. Chen over Jeanne:
‘Jeanne is een van de meest ongrijpbare
historische personages. Doordat ze een
icoon en martelaar is geworden, stellen
we ons haar altijd voor midden op de
brandstapel, maar we vergeten de jonge
vrouw vol leven, die op oorlogspaarden
reed, een leger leidde, die de oprukkende
Engelse strijdmachten bang maakte omdat
ze geloofden dat ze, zolang zij in leven
was, de strijd nooit zouden winnen.
Ze belichaamt zo veel van wat de
wereld vandaag nodig heeft: moed,
vriendelijkheid, hoop. Ik wilde veranderen
hoe we denken over Jeanne d’Arc en
daarmee hoe we denken over vrouwen
en de macht die zij uitoefenen in de
maatschappij van vandaag de dag.’

‘Een elegant en boeiend werk van historische
fictie. Om Jeanne d’Arc tot leven te wekken heb je
empathie en verbeeldingskracht nodig, en
Katherine J. Chen is tot beide in staat. Ze
presenteert een hoofdpersoon die begrijpt hoe
machtig ze is, en als auteur stelt ze Jeanne in staat
overtuigingen te bezitten die anachronistisch
kunnen zijn, maar die kloppend en bevredigend
voelen in de context van het verhaal.’
Kirkus Reviews

ROMAN

‘Vol verbeeldingskracht,
aangrijpend en inspirerend.’
Jennifer Saint,
Sunday Times-bestsellerauteur van Ariadne

Jeanne laat nieuw licht
schijnen op het
verbazingwekkende
leven van Jeanne d’Arc
Katherine J. Chen kijkt
verder dan Jeannes
einde op de brandstapel
– ze schetst een
ontroerend personage
vol inspiratie en hoop
Voor de lezers van
Madeline Miller en
Jennifer Saint

Trending on

#feminism • 11,4 miljard hits
#jeannedarc • 30,9 miljoen hits
#retelling • 6,9 miljoen hits

NOVEMBER 2022

Katherine J. Chen
Jeanne

D

We volgen Jeanne tijdens haar jeugd vol daadkracht en geweld, reizen in
haar tienerjaren met haar mee naar het Franse leger en aanschouwen
haar succesvolle slagvelden. Jeannes daden zijn roekeloos, haar beweegredenen teder en we maken kennis met een vrouw vol wilskracht. Aan
het hof vindt ze een weg door de verraderlijke politieke spelletjes die
gespeeld worden en ondervindt ze de rol die religie daarin heeft. Velen
waarmee ze in aanraking komt voelen zich bedreigd door een vrouwe
lijke leider, laat staan een heilige. En niet alleen de hovelingen, maar
ook Jeannes eerste kennismaking met glorie kunnen sneller voor haar
ondergang zorgen dan ze voor mogelijk had gehouden.

© ELENA SEIBERT

omrémy, 1412. Frankrijk staat op het punt de oorlog tegen
Engeland te verliezen. Mensen lijden honger. De Franse koning
is ondergedoken. In deze chaos staat een jonge vrouw op die het
tij weet te keren en die de Fransen naar de overwinning zal leiden. Zij zal
een heldin worden wier naam eeuwenlang herinnerd wordt: Jeanne d’Arc.
Katherine J. Chen heeft gestudeerd aan Princeton
University en Boston University. Chen heeft onder
andere geschreven voor The New York Times en
de Los Angeles Review. Haar werk is ook
verschenen in de historische fictie-anthologie
Stories from Suffragette City.

PR & MARKETING
Interviews met de auteur
Besprekingen in week- en
maandbladen
Advertenties in landelijke media

Collega-auteurs over Jeanne
‘In de capabele handen van Katherine J. Chen wordt
Jeanne van vlees en bloed en pijnlijk echt.’
Lisa Wingate, nummer 1 New York Times-bestsellerauteur
van The Book of Lost Friends
‘Een epische roman met de mythische kracht van een sprookje.’
Christina Baker Kline, nummer 1 New York Times-bestsellerauteur
van De kindertrein en De bannelingen
‘Een originele roman die de geest inspireert en de ziel doet ontwaken.
Met Jeanne heeft Katherine J. Chen niets minder
dan een meesterwerk gecreëerd.’
Alyson Richman, USA Today en internationaal
bestsellerauteur van Mijn verloren vrouw
‘Als je de term “historische fictie” in het woordenboek opzoekt, dan
zou er simpelweg moeten staan: lees Katherine J. Chen.’
Steve Berry, New York Times-bestsellerauteur van The Kaiser’s Web

Online reserveercampagne
voor lokale boekhandel
Social media advertisingcampagne op Facebook,
Instagram en TikTok
Instant experience-advertentie,
een interactieve en schermvullende advertentie op
Facebook en Instagram
Posts op onze Boekerij
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 53.000 volgers)
Video’s op onze Boekerij TikTokpagina en aandacht in de Boekerijnieuwsbrief (> 22.000 abonnees)
Animatievideo
YouTube Ads-campagne

‘Prachtig geschreven en vol vertrouwen verteld. Dit is een verhaal over
vrouwelijke kracht en de wil om de wereld te veranderen.’
Megan Chance, bestsellerauteur van A Splendid Ruin

A1-poster, dubbelzijdig

‘Deze Jeanne is van vandaag de dag: sterk, veerkrachtig
en nieuwsgierig. Een ambitieuze, spannende roman.’
Fiona Davis, New York Times-bestsellerauteur van The Magnolia Palace

Extra promotiemateriaal

A2-poster, dubbelzijdig

Leesexemplaren bij verschijnen

November 2022 | Prijs € 22,99 | Gebonden met stofomslag, ca. 416 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Joan | Vertaling Titia Ram |
Omslagontwerp Hodder & Stoughton, bewerkt door DPS Design & Prepress Studio | Omslagbeeld Holly Ovenden | ISBN 978-90-225-9755-2 | Ook verkrijgbaar
als e-book ISBN 978-94-023-1990-3
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Over Kwaad bloed:
‘Een boek als een slow cooked meal:
een festijn van subtiele smaken.’
★★★★ VN Detective & Thrillergids

‘Ik hou van Strike. Op Robin
ben ik al helemaal verliefd.’
NRC Handelsblad

‘Galbraiths proza is veerkrachtig. Kwaad
bloed is de beste van de vijf misdaadromans
die Galbraith tot nu toe schreef.’
De Standaard der Letteren

‘Een formidabele
thrillerauteur.’
‘Een aanrader. Je kan het
boek perfect op zichzelf
lezen, maar heel de reeks
meepikken is nog leuker.’

Bergens Nieuwsblad

De Zondag

‘De talrijke zij- en valse sporen zijn
heel slim bedacht! Een rasverteller.’
Gazet van Antwerpen

ROBERT GALBRAITH
IS TERUG MET DE
ZESDE CORMORAN
STRIKE-THRILLER:

Inktzwart hart
‘Veel meer dan alleen een
detectiveverhaal.’

‘Letterlijk en figuurlijk een
hele dikke aanrader...’

Nederlands Dagblad

★★★★★ ThrillZone.nl

‘Een mooie boodschap in deze spannende
thriller: in dit boek draait het om verlies, afstand
en afscheid tussen verschillende personen.’
Vrouwenthrillers.nl

SPANNING

‘Enorm genoten van Kwaad bloed.
Hoe raak je verwikkeld in een horrorverhaal
van groot formaat? Laat dat maar
over aan Galbraith!’
Anne de Jager, boekhandel De Vries, Zierikzee

Een aangrijpend en
duivels mysterie,
Inktzwart hart is een
echte tour de force
Al meer dan
250.000 exemplaren
van de Cormoran Strikeserie verkocht in
Nederland en
Vlaanderen
De zesde thriller met
Cormoran Strike en
Robin Ellacott in
de hoofdrol

NOVEMBER 2022

© PHOTOGRAPHY DEBRA HURFORD BROWN © J.K. ROWLING 2018

Robert Galbraith
Inktzwart hart
Deel 6 van de Cormoran Strike-serie

H

et zesde deel van de meeslepende, veelgeprezen en internationale bestsellerserie, waarin het onweerstaanbare
detective duo Cormoran Strike en Robin Ellacott
verstrikt raken een nieuwe zaak.

Robert Galbraith is het pseudoniem van J.K. Rowling,
bestsellerauteur van de Harry Potter-serie en Een
goede raad. De vijf eerdere Cormoran Strikeboeken, Koekoeksjong, Zijderups, Het slechte pad,
Witte dood en Kwaad bloed, schoten allemaal
meteen naar de top van nationale en internationale
bestsellerlijsten en werden verfilmd door BBC One.

PR & MARKETING

In de pers
‘Een detective om je vingers bij af te likken. IJzersterk.’
Hebban.nl
‘Een dikke pil waarin je je met liefde onderdompelt tot je met
wallen onder je ogen te laat op je werk verschijnt.’
Vrij Nederland
‘Zit goed in elkaar, is met veel gevoel voor sfeer en detail
gecomponeerd. Aantrekkelijk speurdersduo.’
Dagblad de Limburger

Advertentiecampagne in
landelijke media
Auteursportret in landelijk
dagblad
Recensies in dag-, week- en
maandbladen
Crosspromotie in Boekerij-thrillers
Online reserveercampagne
voor lokale boekhandel
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Best of Thrillers
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 30.000 volgers)

EERDER VERSCHENEN

Animatievideo
YouTube Ads-campagne
Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief (> 22.000 abonnees)
A1-poster, dubbelzijdig
A2-poster, dubbelzijdig

Witte dood
ISBN 978-90-225-8584-9 (fp)
ISBN 978-90-225-9335-6 (mp)

Kwaad bloed
ISBN 978-90-225-9195-6

Sandwichborden i.c.m.
November van Thomas
Olde Heuvelt, vraag uw
vertegenwoordiger naar
de voorwaarden

November 2022 | Prijs € 27,99 | Paperback met flappen, ca. 1056 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel The Ink Black Heart | Vertaling
Sabine Mutsaers | Omslagontwerp n.n.b. | ISBN 978-90-225-9695-1 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1967-5 | Ook verkrijgbaar in audio
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‘Je wordt vanaf het begin meegezogen in dit
inktzwarte verhaal. Liefhebbers van
M.J. Arlidge zullen dit boek zeker waarderen.’
VN Detective & Thrillergids

De zenuwslopende
Kim Stone-serie gaat
verder in een
nieuw jasje
Van de boeken van
Angela Marsons werden
al meer dan 40.000
exemplaren verkocht
in Nederland en
Vlaanderen
Voor de fans van
M.J. Arlidge,
Robert Bryndza en
J.D. Barker

NOVEMBER 2022

Angela Marsons
Bloedlijn
Deel 5 van de Kim Stone-serie

H

oe vang je een moordenaar die geen enkel spoor achterlaat?
Rechercheur Kim Stone wordt ter plaatse geroepen bij een
slachtoffer dat met een enkele, precieze steek in het hart is
vermoord. Alles wijst op een overval met fatale afloop. Niet lang daarna
wordt er een maatschappelijk werker gevonden die het slachtoffer was
van zinloos geweld. Twee zaken die ogenschijnlijk niets met elkaar te
maken hebben, maar voor Kim klopt er iets niet. Wanneer een lokale
drugsverslaafde vermoord wordt aangetroffen met een identieke wond,
weet Kim instinctief dat ze met dezelfde moordenaar te maken heeft.
Maar met geen enkel bewijs dat de drie slachtoffers met elkaar verbindt,
behalve de kille, berekenende aard van hun dood, zou dit wel eens haar
moeilijkste zaak ooit kunnen zijn.

Angela Marsons werkte als beveiliger toen ze in
2015 haar eerste thriller schreef. Inmiddels zijn
er van haar Kim Stone-serie bijna vier miljoen
exemplaren verkocht. Marsons woont in Black
Country, Engeland, waar haar boeken zich ook
afspelen.

PR & MARKETING

Pers en boekverkopers
‘Deze thriller is goed voor een doorwaakte nacht en heeft een detective
naar je hart. Graag meer Kim Stone!’ Libelle
‘Een meeslepend, spannend verhaal waarin detective Kim Stone
net zo’n traumatisch verleden heeft als de slachtoffers.’
Boekhandel Dominicanen
‘Marsons bouwt haar verhaal slim op. Net als je denkt de moordenaar
te kennen, blijkt het allemaal heel anders te liggen!’
★★★★★ Noordhollands Dagblad
‘Wat een geweldig boek, alles klopt: schrijfstijl, spanning,
echt een superaanwinst voor de boekenkast.’
Hans Loeve, boekhandel Riemer, Amersfoort
‘Eindelijk kunnen we hier ook genieten van Angela Marsons.’
De Telegraaf, VROUW

Recensies in dag-, weeken maandbladen
Crosspromotie in Boekerij-thrillers
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Boekerij
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 53.000 volgers)
Samenwerking met boekbloggers
Google Ads-campagne
Focustitel in de Best of Thrillersnieuwsbrief
Homepagepositie op Boekerij.nl

EERDER VERSCHENEN

¤ 10
Stille schreeuw
ISBN 978-90-225-9765-1

Wreed spel
ISBN 978-90-225-8995-3

Verloren meisjes
ISBN 978-90-225-9141-3

Schijndood
ISBN 978-90-225-9152-9

November 2022 | Prijs € 20,99 | Paperback, ca. 384 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Blood Lines | Vertaling Textcase | Omslagontwerp
DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9169-7 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1566-0 | Ook verkrijgbaar in audio
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Het onstuimige liefdesverhaal van
keizerin Sisi en Frans Jozef,
in een nieuwe verfilming

Het boek bij de nieuwe
Netflix-serie Empress,
over de iconische
keizerin van
Oostenrijk-Hongarije
Het aangrijpende
levensverhaal van
keizerin Elisabeth –
beter bekend
als Sisi
Voor de fans van
The Crown en
Bridgerton

DÉ
N E T FL I X-S E R I E
VOOR
KERSTMIS

NOVEMBER 2022

Gigi Griffis
Empress

Terwijl vijandelijke troepen zich vormen aan de grenzen van het
Habsburgse rijk, komt het volk in Wenen in opstand tegen de keizer.
Elisabeth moet erachter zien te komen wie ze kan vertrouwen en
hoe hoog de prijs is die ze bereid is te betalen om een echte keizerin
te zijn, en een baken van hoop voor haar volk.

© ANNA DEWITT

W

anneer de opstandige Elisabeth (Sisi) de keizer van
Oostenrijk ontmoet, verstoort hun bedwelmende liefde
de machtsstructuur van het Weense hof volledig. Na de
bruiloft moet de jonge keizerin niet alleen voor zichzelf opkomen
tegenover haar schoonmoeder, de soevereine en op macht beluste
Sophie, maar ook tegenover Frans Jozefs broer Maximiliaan, die zelf
naar de troon verlangt – en naar Sisi.

Gigi Griffis schrijft feministische historische fictie,
vaak met een onontdekt verhaal en weerbarstige
vrouwelijke personages. Ze woont in Portugal met
haar hond Luna. Haar werk is onder meer te zien in
WestJet Magazine, get lost Magazine en Fodor’s
Travel en is vertaald in het Frans, Italiaans en
Portugees. Keizerin is Gigi’s volwassen
romandebuut.

PR & MARKETING
Acties in magazines
Advertenties in landelijke media

Eva van Leeuwen, manager Local Originals bij Netflix:

‘We zijn enorm verheugd om het verhaal
van deze oogverblindende vrouw – en de
complexiteit die de keizerin bezat –
opnieuw te kunnen vertellen. Hopelijk
kunnen we zowel een nieuw publiek
bereiken en Sisi laten herontdekken als de
fans van de cultfilms uit de jaren vijftig
verrassen. Bijna geen enkel ander historisch
figuur bezit zo veel facetten en charisma.
We kunnen ons geen beter team voorstellen
voor en achter de camera om het verhaal
van Sisi, Frans Jozef en het Habsburgse hof
namens Netflix te vertellen.’

Online reserveercampagne
voor lokale boekhandel
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Boekerij
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 53.000 volgers)
Video’s op onze
Boekerij TikTok-pagina
Google Ads-campagne
Focustitel in de Best of Romancenieuwsbrief
Homepagepositie op Boekerij.nl
A2-poster, dubbelzijdig
Tafelstandee

November 2022 | Prijs € 20 | Paperback, ca. 272 blz. | Formaat 13,5 x 21 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Empress | Vertaling Irene Paridaans | Omslagontwerp
n.n.b. | ISBN 978-90-225-9735-4 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-2005-3 | Ook verkrijgbaar in audio
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Dé must-read-serie
voor alle fans
van de dark
academia-trend

ROMAN

Sluit perfect aan bij de dark academia-trend op Instagram en TikTok:
dit is het commerciële antwoord op Donna Tartts De verborgen geschiedenis
Geld, glamour, luxe en macht – welkom op Maxton Hall College
Ruim 30.000 boeken van Mona Kasten verkocht in Nederland en Vlaanderen
Kasten is dé Duitse bestsellerauteur voor de doelgroep 15 tot 35 jaar:
wereldwijd gingen ruim drie miljoen exemplaren
van haar werk over de toonbank
Simulation

Dark
Academia
mustread

DarkAcademiaButton.indd 1

11.05.22 11:07

NOVEMBER 2022

Mona Kasten
Maxton Hall College
Deel 1 van de Maxton Hall-serie

Ruby brengt vrijwel al haar tijd door in de eeuwenoude bibliotheek, met
haar neus diep in de stoffige, in leer gebonden boeken. Op veilige afstand
van iedereen en bovenal van de schatrijke James Beaufort, de onofficiële
leider van het college. Maar dan ontdekt Ruby iets wat niemand anders
weet – een geheim dat desastreus zou kunnen zijn voor de reputatie van
de familie Beaufort. Voor ze het weet bevindt ze zich precies daar waar
ze nooit wilde zijn: diep in het verraderlijke web van Maxton Hall. Komt
ze hier weer ongeschonden uit?

© MONA KASTEN

G

eld, glamour, luxe en macht – de vier kwaliteiten die de dienst
uitmaken op Maxton Hall College en vier kwaliteiten die
Ruby Bell niet bezit. Maxton Hall is een van de duurste, meest
gerenommeerde privéscholen van Engeland en Ruby weet donders
goed dat ze niet thuishoort tussen haar elitaire medestudenten. De
klassieke Maxton Hall-student is een nazaat van een eeuwenoud
adellijk geslacht, van invloedrijke politici of van grootheden uit de
zakenwereld, geen doodgewoon meisje met een studiebeurs. Daarom
wil Ruby maar één ding: zo snel mogelijk afstuderen en in de tussentijd
zo min mogelijk opvallen.

Mona Kasten werd geboren in 1992 en studeerde
bibliotheek- en informatiebeheer voor ze zich
toelegde op schrijven. Ze woont met haar familie,
katten en eindeloze hoeveelheid boeken in
Hamburg, houdt van cafeïne in elke vorm, lange
boswandelingen en dagen dat ze ongestoord
kan schrijven.

PR & MARKETING
Social media advertisingcampagne op Facebook,
Instagram en TikTok
Posts op onze Boekerij
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 53.000 volgers)

Trending on

#darkacademia • 2,1 milard hits
#darkacademiaaesthetic • 233,3 miljoen hits
#darkacademiabooks • 5,1 miljoen hits

Video’s op onze Boekerij
TikTok-pagina (Meulenhoff
Boekerij is de grootste
Nederlandse uitgever op TikTok)
Aandacht in de Boekerijnieuwsbrief (> 22.000 abonnees)
A2-poster, dubbelzijdig
Boekenleggers (set 50 stuks)

November 2022 | Prijs € 22,99 | Gebonden met stofomslag, ca. 352 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Save Me | Vertaling Joyce SengersBekkers | Omslagontwerp Bürosüd | ISBN 978-90-023-1903-3 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1903-3 | Ook verkrijgbaar in audio
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‘Wie begint kan niet meer stoppen met lezen.
Deze wereld slokt je op en
laat je niet meer los.’
The Guardian

De glazen troon
verscheen tien jaar
geleden, tijd voor
een gelimiteerde
speciale editie
Van de Glazen troonserie werden in
Nederland en
Vlaanderen al meer dan
150.000 exemplaren
verkocht
Wereldwijd zijn er al
ruim twaalf miljoen
boeken verkocht van
Sarah J. Maas

‘Epische fantasy in de
stijl van In de ban van de
ring en Game of Thrones.’
The Huffington Post

NOVEMBER 2022

Sarah J. Maas
De glazen troon
Deel 1 van de Glazen troon-serie

Z

Celaena wordt voor een keuze gesteld: óf haar leven slijten in de gevangenis óf deelnemen aan een toernooi waarvan de winnaar de nieuwe
Kampioen van de koning wordt. Een voor een worden de deelnemers
van het toernooi echter op gruwelijke wijze vermoord en al snel vecht
Celaena niet alleen voor haar vrijheid, maar ook voor haar leven.

Wat zit er in de limited edition?
✤ Nieuw omslagontwerp
✤ Bedrukte schutbladen en boekblok
✤ Exclusieve bandstempel
✤ Illustraties die passen bij het verhaal
✤ Woordenlijst met uitspraken
✤ Een nieuwe kaart van Erilea

© JOSH WASSERMAN

e wordt door twee mannen bemind.
Het hele land vreest haar.
Alleen zij kan het koninkrijk redden.

Sarah J. Maas maakte als zestienjarige blogger al
furore op FictionPress, waar ze met haar in eigen
beheer uitgegeven vroege versie van De glazen
troon tienduizenden lezers trok. Inmiddels is ze een
New York Times-bestsellerauteur, worden haar
series in 35 talen uitgegeven en heeft ze
wereldwijd een miljoenenpubliek.

PR & MARKETING
Social media advertisingcampagne op Facebook,
Instagram en TikTok
Posts op onze Best of Fantasy
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 5.500 volgers)
Video’s op onze
Boekerij TikTok-pagina
Aandacht in de Boekerijnieuwsbrief (> 22.000 abonnees)
Boekenleggers (set 50 stuks)

EERDER VERSCHENEN

Het mes van de
sluipmoordenaar
ISBN 978-90-225-9063-8

De donkere kroon
ISBN 978-90-225-8028-8

Erfgenaam van vuur
ISBN 978-90-225-8029-5

Koningin van de schaduw
ISBN 978-90-225-8027-1

Rijk der stormen
ISBN978-90-225-8030-1

Toren van dageraad
ISBN 978-90-225-8031-8

Koninkrijk van as
ISBN 978-90-225-8288-6

November 2022 | Prijs € 25 | Gebonden met stofomslag, ca. 376 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 334 | Oorspronkelijke titel Throne of Glass | Vertaling Lia Belt |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9681-4 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-602-3946-5
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‘Liefhebbers van Corina Bomann,
Lucinda Riley en mijn serie
Het weesmeisje moeten
Marie Lamballe
gewoon lezen.’
Anne Jacobs

DE HEERLIJKE NIEUWE SERIE
VAN DE BESTSELLERAUTEUR

Marie Lamballe
Kassel, 1830. De twintigjarige
Elise Rosen runt samen met
haar moeder en grootmoeder
een kleine hoedenmakerij.
Het bedrijfje opent voor Elise
de deuren naar een toekomst
waar ze nooit van had durven
dromen: een plek binnen de
hoogste sociale kringen.

ROMAN

Perfect voor de lezers van Agneta’s erfenis,
Het weesmeisje en De zeven zussen
Wereldwijd ruim drie miljoen exemplaren verkocht
Marie Lamballe is het pseudoniem van een Duitse bestsellerauteur
Al meer dan 40.000 boeken van Marie Lamballe
verkocht in Nederland en Vlaanderen

NOVEMBER 2022

Marie Lamballe
Het hoedenatelier
© FOTOSTUDIO MARLIES, BAD CAMBERG

Deel 1 van De vrouwen van Atelier Rosen-serie

K

assel, 1830. De twintigjarige Elise Rosen runt samen met haar
moeder en grootmoeder een kleine hoedenmakerij. Klanten van
over de hele wereld komen naar hun winkel voor de prachtigste
hoedencreaties. Het bedrijfje opent voor Elise de deuren naar een toekomst waar ze nooit van had durven dromen: een plek binnen de hoogste
sociale kringen.
Op een dag maakt Elise kennis met de jonge Sybilla von Schönhoff,
met wie ze al snel goede vrienden wordt. Ook leert ze Sybilla’s verloofde
Johann kennen, die tot Elises grote schrik stapelverliefd op haar wordt.
Verwikkeld in tweestrijd probeert Elise haar gevoelens te negeren, tot
ze op een dag op een lang bewaard geheim stuit. Kiest Elise voor haar
vriendschap of voor de liefde?

Marie Lamballe is een van de succesvolste Duitse
auteurs van dit moment. Voor ze zich voltijds op
het schrijverschap stortte, studeerde ze muziek en
vreemde talen en werkte ze onder meer als leraar
en boekhandelaar. Inmiddels heeft Lamballe onder
verschillende pseudoniemen meerdere bestsellers
geschreven.

In de pers
‘Een pareltje vol emotie.’
De Telegraaf, VROUW
‘Het is knap dat Lamballe zo’n dik boek weet te schrijven en
het voor elkaar krijgt dat je na het dichtslaan nog steeds niet klaar
bent met de personages en hun verhalen. Je wilt meer.’
★★★★ Libelle
‘Lamballe schrijft heel beeldend. Ik zat echt in de wereld en tijd
van de personages. Blij dat het een serie is!’
Perfecteburen.nl

PR & MARKETING
Besprekingen in dag-, weeken maandbladen
Online reserveercampagne voor
lokale boekhandel
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Instant experience-advertentie,
een interactieve en schermvullende advertentie op
Facebook en Instagram

EERDER VERSCHENEN

Posts op onze Best of Romance
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 45.000 volgers)
Focustitel in de Best of Romancenieuwsbrief
Homepagepositie op Boekerij.nl
Hildes droom
ISBN 978-90-225-9275-5 (fp)
978-90-225-9526-8 (mp)

Hildes beproeving
ISBN 978-90-225-9320-2

Hildes geluk
ISBN 978-90-225-9321-9

A2-poster, dubbelzijdig
Vooruitboekjes (set 50 stuks)

November 2022 | Prijs € 20,99 | Paperback met flappen, ca. 464 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Atelier Rosen: Die Frauen aus der
Martkgasse | Vertaling Hilke Makkink | Omslagontwerp Bürosüd | ISBN 978-90-225-9597-8 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1988-0 | Ook
verkrijgbaar in audio
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‘Deze indrukwekkende scandithriller bevat
kristalheldere beschrijvingen van
het arctische landschap, waar de
bijtende kou de echte vijand is.’
The Times

Het ijzingwekkende
thrillerdebuut van
Giles Kristian
Waar bloed bevriest
kwam direct binnen
op de Sunday Timesbestsellerlijst en werd
Times-thriller
van de maand
Een verhaal over
uithoudingsvermogen
en de wanhopige,
instinctieve wil
om te overleven

thriller • S
che
ca
vis

ische thri
lle
inav
r
nd

•

Voor de
lezers van
Samuel Bjørk
en Jo Nesbø

ndinavisc
Sca
he

r • Scandin
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a
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NOVEMBER 2022

Giles Kristian
Waar bloed bevriest

E

Op de eerste dag in de besneeuwde wildernis, als de temperatuur ver
onder nul daalt, dwingt een ongeluk hen op zoek te gaan naar hulp
en onderdak. Vlakbij vinden ze het huis van een stel dat ze eerder
hebben ontmoet en dat hen welkom heet. Erik is opgelucht. Hij gelooft
dat het ergste voorbij is. Hij denkt dat Sofia nu veilig is. Maar het
tegendeel is waar.

© EDUB MEDIA

rik Amdahl en zijn dochter Sofia vertrekken op een lang beloofde
langlauftocht tot diep in de noordpoolcirkel. Voor Erik is dit de
kans om de band met zijn enige overgebleven dochter Sofia te
herstellen, nadat haar zus om het leven kwam bij een tragisch ongeval.
Voor Sofia is dit het bewijs dat haar vader haar vertrouwt en haar als
een volwassene behandelt.
Giles Kristian werkte als copywriter voor een
reclamebureau toen zijn Noorse familie
geschiedenis hem inspireerde om historische fictie
te schrijven. Inmiddels is hij een gevierd Sunday
Times-bestsellerauteur en werd zijn boek God of
Vengeance door The Times uitgeroepen tot boek
van het jaar. Kristian woont in Leicester, Engeland.

Want Erik en Sofia zijn die avond niet de enige bezoekers van het oude
stel – en als ze getuige zijn van iets verschrikkelijks, zullen ze moeten
rennen voor hun leven. Onder de wervelende lichtshow van het noorderlicht ontstaat een huiveringwekkend gevecht – tegen hun achtervolgers
en tegen de natuur.

PR & MARKETING

Pers en collega-auteurs
‘Een ijzingwekkende pageturner.’ The Guardian
‘Verbijsterend… Betoverende spanning.’ Daily Mail
‘Een meeslepend thrillerdebuut. Kristian geeft de langdurige
achtervolging een nachtmerrieachtige intensiteit.’ The Mail on Sunday
‘Intens en krachtig… Geschreven met diepe expressie en extreem
inlevingsvermogen.’ Sunday Express
‘Een lawine aan thrillergeweld.’ The Sun
‘Een geweldige winterthriller in het meedogenloze Noorse
berglandschap. Waar bloed bevriest laat precies zien hoe ver we gaan om
te overleven – en om degenen van wie we houden te beschermen.
Ronduit aangrijpend.’ Amy McCulloch, auteur van Ademloos
‘Een bloedstollende survivalthriller die zich afspeelt in het grimmige,
maar mooie hoge noorden van Noorwegen.
Aangrijpend en vol adrenaline.’
Lucy Clarke, auteur van Onderstroom

Recensies in dag-, week- en
maandbladen
Actie op thrillerblogs
Crosspromotie in Boekerij-thrillers
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Best of Thrillers
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 30.000 volgers)
Animatievideo
YouTube Ads-campagne
Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief (> 22.000 abonnees)
Homepagepositie op Boekerij.nl
A2-poster, dubbelzijdig
Vooruitexemplaren bij verschijnen

November 2022 | Prijs € 21,99 | Paperback met flappen, ca. 304 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Where Blood Runs Cold | Vertaling
Mireille Vroege | Omslagontwerp Penguin Random House UK, bewerkt door DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9691-3 | Ook verkrijgbaar als e-book
ISBN 978-94-023-1999-6

59

ROMAN

‘Een epische trilogie.’
Vrij Nederland

Breen Kelly krijgt geen
tijd om te rusten.
De strijd tussen goed en
kwaad is nog altijd niet
beslist, en met Keegan
aan haar zijde moet
ze proberen de
duisternis te verslaan.
Het derde deel van
de meeslepende
Drakenhart-serie
Roberts’ spannende
trilogieën, met een
snufje romantiek en een
vleugje magie, worden
altijd enthousiast
ontvangen door
lezers en pers

NOVEMBER 2022

Nora Roberts
Ontvouwen
Deel 3 van de Drakenhart-serie

B

Nu de vijand is verdreven en het portaal is verzegeld, is het een tijd om
te rusten. Breen spreidt haar vleugels en ontdekt een kracht in zichzelf
die ze nooit eerder heeft ervaren. Ze wijdt zich opnieuw aan het schrijven van haar verhalen, en wanneer zijn taken als taoiseach het toelaten
is ze samen met Keegan, die haar heeft opgeleid tot krijger en van wie
ze is gaan houden.

© BRUCE WILDER

reen Siobhan Kelly groeide op in de wereld van Man en was
zich ooit onbewust van haar ware aard. Nu is ze in Talamh,
waar ze probeert te genezen na een verschrikkelijke strijd en
hartverscheurende verliezen. Haar grootvader, de duistere god Odran,
is verslagen in zijn poging over Talamh te heersen.
Nora Roberts is een van de meest gelezen auteurs
ter wereld. Van haar ruim 225 titels werden al meer
dan 500 miljoen exemplaren verkocht en een
groot aantal kwam meteen op nummer 1 van de
New York Times-bestsellerlijst terecht. Nora
Roberts woont met haar man in Boonsboro,
Maryland.

Het is Keegan die aan Breens zijde staat wanneer de heksen, verraderlijk
en op macht belust, verschijnen in haar slaap. Ze beoefenen zwarte
magie, offeren onschuldige mensen en beramen een brute vernietiging
van Breen. Binnenkort zal ze, herenigd met Keegan en heel Talamh, op
zoek gaan naar degenen die wanhopig redding nodig hebben. Ze zal de
duisternis het hoofd bieden met alle wapens die ze tot haar beschikking
heeft: haar zwaard, haar magie en haar moed…

In de pers
‘Een van ’s werelds succesvolste auteurs.’ AD Magazine
‘Een heel dikke aanrader!’ ★★★★ ThrillZone.nl
‘Roberts weet precies hoe ze haar publiek moet betoveren.’
The Washington Post

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Ontwaken
ISBN 978-90-225-9160-4

Ontluiken
ISBN 978-90-225-9235-9

Posts op onze Best of Romance
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 45.000 volgers)

November 2022 | Prijs € 20 | Paperback, ca. 496 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel The Choice | Vertaling Annemarie de Vries |
Omslagontwerp Johannes Wiebel - Punchdesign | ISBN 978-90-225-9236-6 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1681-0
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NOVEMBER 2022

Aline van Wijnen
Het geheime kistje van Elle

W

Nederland, 2013. Janna maakt een moeilijke tijd door nadat haar man haar heeft
verlaten. Als haar oma Elle in diezelfde periode overlijdt, helpt Janna haar moeder
met het uitruimen van oma’s huis. Ze vindt een versleten kistje waar spullen in zitten
die ze niet kan plaatsen: een davidster, een oud identiteitsbewijs in een onleesbare
taal en een gladde metalen ring. Had haar stille, gesloten oma een geheim verleden?
Janna gaat op zoek naar de waarheid, een reis die haar via Parijs en Wit-Rusland
terugbrengt naar haarzelf.

‘Een prachtige roman over verlies en
doorzettingsvermogen, over liefhebben
en over soms iets moeten afsluiten om
opnieuw te kunnen beginnen.’
Hebban.nl

© ROSALIE MIJNHEER

it-Rusland, 1941. Tijdens een razzia in haar geboortedorp is de Joodse Ella
getuige van de moord op haar familie. Ze weet zelf te ontkomen en vlucht
het bos in, waar ze wordt opgenomen door een groep verzetsstrijders die
zich daar schuilhoudt. In hun midden wordt Ella onverwacht weer gelukkig, maar
helaas is dat van korte duur. Na de bevrijding krijgt Ella, die niets meer te verliezen
heeft, valse papieren met de naam Elle. Ze reist verder naar Parijs om informatie
door te geven over voortvluchtige nazi’s. Over haar afkomst en haar verleden zwijgt
ze de rest van haar leven als het graf.
Aline van Wijnen debuteerde in 2016 met de
roman Halsoverkop nadat ze een schrijfwedstrijd
had gewonnen. Haar tweede boek was het goed
ontvangen Liefde met gebruiksaanwijzing, gevolgd
door Bestemming geluk en Gelukkig op Ibiza.
Het geheime kistje van Elle, dat deels gebaseerd
is op een waargebeurd verhaal, is haar eerste
historische roman.

Een aangrijpend historisch
familieverhaal, nu voor
maar € 8,99
Ruim 10.000 exemplaren van
verkocht in Nederland en
Vlaanderen
Voor de lezers van
De nachtegaal van
Kristin Hannah, Bloemen voor
mijn dochter van Sarah Jio en
Het familieportret van
Jenna Blum
Winnaar van de
Valentijnprijs 2021

Lezersreacties
‘De emoties tolden door me heen.’
Elsje Bronder
‘Prachtig verhaal. Een voor mij onbekend
aspect van de Tweede Wereldoorlog.’
Antje Vlas

¤ 8,99

‘Echt een geweldig boek.’ Kim Greving
‘Prachtig geschreven!’ Elvira Paans
‘Ik kan niet wachten om meer boeken te
lezen van deze schrijfster.’ Wendy N.

November 2022 | Prijs € 8,99 | Paperback, ca. 368 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 301 | Omslagontwerp Bürosüd | ISBN 978-90-225-9754-5 | Ook verkrijgbaar
als e-book ISBN 978-94-023-1583-7
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‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle
‘Dit boek raakt je gegarandeerd recht in je hart. Ontroerend!’
de Telegraaf
‘Laat je gaan, geef je over.’ NRC Handelsblad
‘Alles wat ze schrijft, komt rechtstreeks uit haar hart.’
Jojo Moyes
‘Meeslepend en ontroerend.’ MAX Magazine
‘Een vlot geschreven, romantisch boek over de heftigste
periode uit de Europese geschiedenis.’ Nederlands Dagblad
‘De zomer is niet compleet zonder en
nieuwe Santa Montefiore.’ Margriet
‘Als je in het heden leeft, hoef je niet met wrok terug te kijken
op het verleden of de toekomst te vrezen. Een prachtige les
uit een heerlijk boek, daar kan ik niet anders dan vijf sterren
voor geven!’ ★★★★★ perfecteburenleesclub
‘Wegdromen met Montefiore.’ HDC Kranten
‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen op de bank
onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een
aanrader voor iedereen!’ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ Chicklit.nl

Cornwall – Londen – Melbourne
Een nieuwe meeslepende historische
roman van bestsellerauteur

Santa Montefiore

ROMAN

De nieuwe meeslepende historische roman
van bestsellerauteur Santa Montefiore
Een indrukwekkend verhaal met een Nederlands tintje over
de allesoverstijgende kracht van liefde
Van de boeken van Santa Montefiore zijn meer dan
drie miljoen exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen
Verschijnt op internationale publicatiedatum: 5 januari

JANUARI 2023

Santa Montefiore
Wacht op mij

Londen, 1988
Max heeft altijd last gehad van een vreselijke terugkerende droom.
Een waarbij hij met een parachute landt achter de vijandelijke linies,
en wordt omringd door het onophoudelijke geluid van geweervuur. De
droom eindigt met zijn dood op het slagveld. Om te begrijpen waarom
hij wordt achtervolgd door zulke afschuwelijke nachtmerries, begint
hij aan een spirituele reis die hem naar Gulliver’s Bay leidt, en een man
genaamd Rupert Dash.
Melbourne, 1995
Florence ontvangt een brief van Max. Ze heeft hem nog nooit ontmoet
en hij woont aan de andere kant van de wereld. En hij zegt dat hij zich
een leven herinnert dat aan iemand anders vóór hem toebehoorde.
Hij zegt dat hij haar echtgenoot was, Rupert - de man waar Florence
eenenvijftig jaar op heeft gewacht...

Besprekingen in week- en
maandbladen

Instant experience-advertentie,
een interactieve en
schermvullende advertentie
op Facebook en Instagram

Landelijke advertentiecampagne

Animatievideo

Online reserveercampagne voor
lokale boekhandel

Google Ads-campagne

Social media advertising
campagne op Facebook en
Instagram
Auteursvideo
Posts op onze Best of Romance
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 45.000 volgers)
Grote online cadeaucampagne
rond de feestdagen

Santa Montefiore studeerde Spaans en Italiaans.
Ze debuteerde met de roman Onder de ombuboom, die internationaal een groot succes werd.
Daarna schreef ze vele bestsellers, waaronder De
Franse tuinman, de Deverill-serie en Een tijdloze
liefde. Ze is getrouwd met historicus en schrijver
Simon Sebag Montefiore, heeft twee kinderen
en woont in Londen.

EERDER VERSCHENEN

De verre horizon
ISBN 978-90-225-9251-9

PR & MARKETING
Interviews met de auteur

© ALEX DE GROOT

Gulliver’s Bay, Cornwall, 1944
Als Rupert Dash sneuvelt tijdens de Slag om Arnhem, is zijn vrouw
Florence er kapot van. Ze kan niet accepteren dat hij voor altijd uit haar
leven is verdwenen. Wanneer ze een gedicht met de titel Wacht op mij
verborgen vindt in een oud boek, gelooft ze dat het een teken van haar
man is. Een belofte dat hij bij haar terug zal komen.

YouTube Ads-campagne

Onder de Italiaanse zon
ISBN 978-90-225-7467-6 (fp)
ISBN 978-90-225-8638-9 (mp)

Exclusieve Best of Romancenieuwsbrief
Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief met 22.000 abonnees
A1- en A2-poster, dubbelzijdig
Sandwichborden, vraag uw
vertegenwoordiger naar de
voorwaarden

Een tijdloze liefde
ISBN 978-90-225-8375-3

Januari 2023 | Prijs € 21,99 | Paperback met flappen, ca. 384 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Wait For Me | Vertaling Erica Feberwee |
Omslagontwerp Johannes Wiebel – Punchdesign | ISBN 978-90-225-9736-1| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1981-1 | Ook verkrijgbaar in audio
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✖
‘Ward heeft het indrukwekkende talent om je met elke zin
meer de stuipen op het lijk te jagen.’
Thomas Olde Heuvelt

✖
‘De ophef rond dit boek is volkomen terecht. Ik heb het gelezen
en het blies me omver. Het is een echte zenuwvergruizer
die zijn verbijsterende geheimen tot het allerlaatst bewaart.
Ik heb sinds Gone Girl niet meer zoiets spannends gelezen.’
Stephen King

✖
‘De hype rondom dit duistere, gedurfde, zenuwslopende boek
groeit al maanden. Dit is voorbestemd om
Wards doorbraak te worden.’
The Guardian, thriller van de maand & shortlist boek van het jaar

✖
‘Als je naar een heel, heel duistere plek wilt gaan, is dit het boek
voor jou. Een indrukwekkend staaltje vertelkunst, een intelligente
psychologische thriller die je scherp houdt.’
The Times, thriller van de maand

✖
‘Deze verontrustende maar diep ontroerende thriller is hard
op weg een moderne klassieker te worden, en is
een grote kanshebber voor het boek van het jaar.’
Sunday Express

✖
‘Een van de best geschreven, oprecht angstaanjagendste
psychologische thrillers die je dit jaar zult lezen.’
The Independent

✖
‘Een uitmuntend, complex en diep verontrustend verhaal
dat ook nog weet te ontroeren.’
The Observer, thriller van de maand

✖
‘De meest indrukwekkende horrorthriller van het jaar. Een
verbluffende, verrassende en doodenge moderne klassieker.’
The Book & Film Globe

DÉ
THRILLERSENSATIE
VAN 2023

SPANNING

‘Een veelkantige meesterproef: ingenieus, vol
klassieke horrorelementen en hoogst
originele (plot)valluiken, huiveringwekkend
eng en gruwelijk, maar op een vreemde
manier ontroerend tegelijk.’
VPRO Gids

Fenomenale, duistere
spanning voor
de fans van
Thomas Olde Heuvelt,
J.D. Barker en
Gillian Flynn
Uitgeroepen tot thriller
van de maand in
The Times, The Observer
én The Guardian
De filmrechten
werden gekocht
door Andy Serkis
(The Lord of the Rings)

JANUARI 2023

Catriona Ward
Het laatste huis

Dit is het verhaal van een moordenaar. Van een gestolen kind. Van wraak.
Dit is het verhaal van Ted, Lauren en Olivia, die in een doodgewoon huis
aan het einde van een doodgewone straat wonen. Al deze dingen zijn
waar. En toch zijn sommige ervan leugens. Want er ligt iets begraven
achter het laatste huis aan de bosrand. Maar het is niet wat je denkt.

© ROBERT HOLLINGWORTH

T

ed Bannerman woont in het laatste huis aan de bosrand. Het is er
wat eenzaam: zijn dochter Lauren is er niet altijd en verder heeft
hij alleen zijn kat Olivia. Het is er ook wat onheilspellend, met de
dichtgetimmerde ramen en de spiegels die Ted heeft moeten weghalen
toen hij zichzelf er niet meer recht in kon aankijken. En dan zijn er nog
de vreemde geluiden op de zolder, en datgene wat er achter het huis in
het bos begraven ligt. Dan krijgt de straat een nieuwe bewoonster. Eentje
die bijzonder geïnteresseerd lijkt in Ted – en in een meisje dat jaren
geleden in deze omgeving verdween.

Catriona Ward schreef met Het laatste huis
haar internationale doorbraak-boek: het werd
uitgeroepen tot thriller van de maand in The Times,
The Observer én The Guardian en ook de
filmrechten werden verkocht.

PR & MARKETING
Interviews met de auteur
Recensies in dag-, week- en
maandbladen
Interview Best of Thrillers-podcast
Online reserveercampagne
voor lokale boekhandel
Social media advertisingcampagne op Facebook,
Instagram en TikTok
Instant experience-advertentie,
een interactieve en schermvullende advertentie op
Facebook en Instagram

Het laatste huis werd uitgeroepen tot:
The Guardian shortlist boek van het jaar
British Book Awards shortlist pageturner van het jaar
The Times thriller van de maand
The Observer thriller van de maand

Posts op onze Boekerij
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 53.000 volgers)
Video’s op onze
Boekerij TikTok-pagina
Animatievideo
YouTube Ads-campagne

The Guardian thriller van de maand

Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief (> 22.000 abonnees)

Waterstones boek van de maand

Homepagepositie op Boekerij.nl

Red Magazine boek van de maand

A2-poster, dubbelzijdig

Refinery boek van de maand

Extra promotiemateriaal

Nummer 1 Kindle-bestseller

Vooruitexemplaren

Januari 2023 | Prijs € 21,99 | Paperback met flappen, ca. 352 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel The Last House on Needless Street |
Vertaling Mariëtte van Gelder | Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9724-8 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-2004-6 |
Ook verkrijgbaar in audio
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ROMAN

‘Het antwoord op Downton Abbey maar vele
malen kleuriger en ondeugender.’
De Telegraaf

Het laatste deel in deze
heerlijk romantische
prequelserie
over de buren van
de Bridgertons
Ruim 300.000 boeken
van Julia Quinn verkocht
in Nederland en
Vlaanderen
Ook het tweede seizoen
van Bridgerton was een
megasucces
Alle boeken van
Julia Quinn stonden
wekenlang in de
Bestseller 60

JANUARI 2023

Julia Quinn
Een onverstandig huwelijk
Deel 4 van de Rokesby-serie

G

Maar er is nog een derde optie.
Als vierde zoon van een graaf is Nicholas Rokesby van plan zijn eigen
koers uit te stippelen. Hij heeft een leven in Edinburgh, waar hij op het
punt staat zijn medische studie af te ronden, en hij heeft geen interesse
in het vinden van een vrouw. Maar wanneer hij ontdekt dat Georgie
Bridgerton – zijn buurmeisje – de ondergang tegemoet gaat, weet hij
wat hem te doen staat: een verstandshuwelijk. Een veilige optie, want
ze zouden elkaar nooit kunnen zien als iets anders dan jeugdvrienden…
toch?

© ROBERTO FILHO

eorgiana Bridgerton is niet tégen het idee van een huwelijk,
ze had gewoon gedacht dat ze er iets meer over te zeggen zou
hebben. Terwijl haar reputatie aan een zijden draadje hangt
nadat ze is ontvoerd in ruil voor haar bruidsschat, krijgt Georgie twee
opties voorgeschoteld: haar leven leiden als oude vrijster of trouwen
met de schurk die haar leven heeft verwoest.
Julia Quinn studeerde kunstgeschiedenis aan
Harvard en begon een maand na haar afstuderen
aan haar eerste boek. Inmiddels is ze een gevierd
New York Times-bestsellerauteur en lid van de
prestigieuze Romance Writers of America Hall of
Fame. Quinn woont met haar gezin in de Pacific
Northwest. De Netflix-hitserie Bridgerton werd op
haar boekenreeks gebaseerd.

In de pers
‘Een razend populaire romanreeks.’ ★★★★ NRC Handelsblad
‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal.’ de Volkskrant
‘Je moet de Bridgerton-boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw
‘Nou en of ik naar Bridgerton heb gekeken.’ Het Parool
‘Zwijmelen op z’n zoetst.’ De Telegraaf, VROUW
‘Een fijne guilty pleasure die je niet weg kunt leggen.
You want this!’ Favoritez

PR & MARKETING
EERDER VERSCHENEN
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Best of Romance
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 45.000 volgers)
Video’s op onze
Boekerij TikTok-pagina
De onuitstaanbare erfgenaam
ISBN 978-90-225-9452-0

Een officier en een heer
ISBN 978-90-225-9514-5

Haar rots in de branding
ISBN 978-90-225-9575-6

Aandacht in de Best of Romancenieuwsbrief

Januari 2023 | Prijs € 18,99 | Paperback, ca. 352 blz. | Formaat 13,5 x 21 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel First Comes Scandal | Vertaling Karin Breuker |
Omslagontwerp Bij Barbara | ISBN 978-90-225-9771-2 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-2008-4 | Ook verkrijgbaar in audio
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‘Wat een topper is dit! Weergaloos!’
Boekhandel Jaspers, Badhoevedorp over Je liet mij leven

56 dagen geleden
ontmoetten ze elkaar.
35 dagen geleden
trok ze bij hem in.
Vandaag is een
van hen dood.
Geweldige spanning
voor de lezers van
Paula Hawkins,
Ruth Ware en Lucy Foley

‘56 dagen is een absoluut
hoogtepunt in het
thrillergenre.’
The Washington Post

JANUARI 2023

Catherine Ryan Howard
56 dagen

A

Als Oliver haar voor de vijfde keer ziet – alweer in de rij bij de supermarkt – is hij direct op zijn hoede. Ciara lijkt onschuldig, maar hij wil
haar toch beter leren kennen. Is ze wie ze beweert te zijn? En hoe ruimt
hij haar uit de weg als dat niet zo is? Dan bereikt covid-19 de Ierse kust.
De lockdown lijkt het einde van zijn snode plan. Tot Ciara ermee instemt
bij hem in te trekken tot de lockdown voorbij is…
56 dagen geleden ontmoetten ze elkaar in de supermarkt.
35 dagen geleden stelde hij voor dat ze bij hem zou intrekken.
Vandaag treft de politie een ontbindend lijk aan in zijn appartement.
Is dit de perfecte moord?

EOIN RAFFERTY

ls Ciara hem voor het eerst ziet – zomaar in de rij bij de supermarkt – is ze direct onder de indruk. Oliver lijkt onbereikbaar,
maar hij wil haar toch beter leren kennen! Zou het echte liefde
zijn? En hoe hervindt ze haar weg als dat niet zo is? Dan bereikt covid-19
de Ierse kust. De lockdown lijkt het einde van hun prille relatie. Tot
Oliver voorstelt dat Ciara bij hem intrekt tot de lockdown voorbij is…
Catherine Ryan Howard studeerde Engelse
literatuur aan Trinity College Dublin voor ze zich
op het schrijven toelegde. Inmiddels is ze een
gelauwerd bestsellerauteur wier werk in twaalf
landen verschijnt. The Guardian riep haar uit tot
een van de vijftig beste vrouwelijke thrillerauteurs
van de eeuw. Je liet mij leven was een nummer 1
bestseller en werd genomineerd voor de CWA
Ian Fleming Steel Dagger Award en voor Ierse
misdaadroman van het jaar 2020.

PR & MARKETING
Recensies in dag-, week- en
maandbladen

Pers en boekverkopers
‘Gisteren had ik allerlei plannen, maar daar kwam ik niet aan toe omdat
ik Jij liet mij leven gewoon móést uitlezen. Wat een originele opzet en wat
was het spannend. Heerlijk!’ Boekhandel ’t Spui, Vlissingen
‘Een superspannende thriller die je maar moeilijk kunt wegleggen.
Een briljant kat-en-muisspel tussen overlever en seriemoordenaar!’
Boekhandel Boek & Koek, Maarn
‘Ryan Howard heeft een uitstekende schrijfstijl.’ Leeuwarder Courant

Voorpublicatie in magazine
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Best of Thrillers
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 30.000 volgers)
Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief (> 22.000 abonnees)
Homepagepositie op Boekerij.nl

‘Een gelaagd en fascinerend inkijkje in de geest van een
seriemoordenaar.’ VN Detective & Thrillergids
‘Een tien met een griffel voor originaliteit. Ryan Howard zorgt dat je de
komende nachten een lampje aanhoudt.’ ★★★★ ThrillZone.nl

EERDER VERSCHENEN

‘Het is bijna onmogelijk om het boek aan de kant te leggen. Een originele
thriller die een interessant inkijkje geeft in het brein van een
seriemoordenaar.’ ★★★★ Vrouwenthrillers.nl
‘Ryan Howard blijft indruk maken.’ Publishers Weekly
‘Elke nieuwe wending in 56 dagen wordt uitgevoerd met chirurgische
precisie en houdt je in zijn greep. Je wordt bijna nostalgisch naar de
dagen dat covid-19 de grootste dreiging was!’ Kirkus Reviews

Je liet mij leven
ISBN 978-90-225-9463-6

Januari 2023 | Prijs € 20,99 | Paperback met flappen, ca. 400 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel 56 Days | Vertaling Mylène Delfos en
David Orthel | Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9762-0 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-2001-5 |
Ook verkrijgbaar in audio
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DRIE IJZINGWEKKENDE THRILLERS
De winter wordt bloedstollend met deze
huiveringwekkende thrillers van Boekerij!

PER STUK € 12,50 EN DRIE STUKS VOOR € 25

Actieperiode: 3 januari tot 5 maart 2023
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PR & MARKETING
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Best of Thrillers
Facebook- en Instagrampagina (totaal > 30.000 volgers)
Banieren
Plankstroken
Rosamund Lupton
Drie uur
ISBN 978-90-225-9732-3
Karin Fossum
Zwanenzang
ISBN 978-90-225-9733-0
Sandra Brown
De laatste troef
ISBN 978-90-225-9741-5
Harlan Coben
Houvast
ISBN 978-90-225-9742-2
Nora Roberts
Onderstromen
ISBN 978-90-225-9731-6
Catherine Ryan Howard
Je liet mij leven
ISBN 978-90-225-9734-7

Januari 2023 | Pakket 6 x 3 exemplaren | Pakketprijs € 225 | Paperback | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Omslagontwerp Bij Barbara | 
Pakket-ISBN 978-90-225-9740-8

3=2-winteractie 3=2-winteractie

VOOR DE PRIJS VAN TWEE!

De heerlijke nieuwe roman
van de koningin van de
Nederlandse feelgood

Alle titels van de Monchy
stonden in

Eens gegeven
ISBN 978-90-225-8056-1

Tegen beter weten in
ISBN 978-90-225-8942-7

Beter laat dan nooit
ISBN 978-90-225-9269-4

Wie waagt die wint
ISBN 978-90-225-9247-2

ROMAN

‘De vloeiende schrijfstijl vol humor maakt
dit boek een feestje om te lezen.’
Hebban.nl

Een nieuwe
feelgoodroman die zich
afspeelt tussen de
glooiende Ierse heuvels
Al bijna 180.000
exemplaren verkocht
van De Monchy’s
boeken in Nederland
en Vlaanderen
Charlotte de Monchy is
onverminderd populair,
duizenden fans kijken
reikhalzend uit naar
haar nieuwe boek

JANUARI 2023

Charlotte de Monchy
Hart voor de zaak

Als de eerste gast zich meldt voor de door haar met bloed, zweet en
tranen verbouwde luxe cottages, is ze dan ook dik tevreden. Totdat hij
voor haar neus staat en ze hem herkent. Scott Manswell, een norse
rockster die in alle roddelbladen staat. En nooit met positief nieuws.
Net die persoon die geen enkele waardering lijkt te hebben voor de
zorgvuldig uitgekozen wollen kleden en de fris geschilderde muren.
Laat staan voor de prachtige natuur, de biologische moestuin en de
gekoesterde scharrelvarkens in het bos. Het kost Julia alles wat ze in
zich heeft om in haar rol van beleefde gastvrouw te blijven. Gelukkig
verschijnt de knappe zoon van de eigenares ineens uit het niets om de
zaken op het landgoed over te nemen, zijn charmes op haar los te laten
en haar aandacht af te leiden.

© HESTER DOOVE

E

r is geen betere plek om te wonen dan op het betoverende
Magnus Estate in Ierland. Tenminste, voor Julia, die het
landgoed draaiende houdt. Haar oude cottage ligt samen met
de net gerenoveerde vakantiewoningen aan een schilderachtig meer,
haar collega’s zijn haar vrienden geworden en ze geniet van het buiten
leven. Zo kan ze – al is het maar tijdelijk – haar lot uit de weg gaan:
het overnemen van de fabriek van haar ouders in het kleurloze dorp
waar ze is opgegroeid.

Charlotte de Monchy studeerde communicatie
wetenschap aan de UvA. Ze schrijft vrolijke,
sprankelende feelgoodromans. Van haar boeken,
waaronder Zes maanden zonder, Beter laat dan
nooit en Wie waagt die wint, zijn al bijna 180.000
exemplaren verkocht.

PR & MARKETING
Interviews met de auteur
Advertenties in landelijke media
Besprekingen in week- en
maandbladen

In de pers
‘Onweerstaanbaar, romantisch verhaal met vaart, humor en op de
juiste toon. De Monchy verdient echt een groter publiek!’
Zin
‘Charlotte de Monchy, die wordt steeds beter.
Zeker te vergelijken met Jill Mansell.’
NBD Biblion
‘Alweer een voltreffer van De Monchy.’
Perfecteburen.nl
‘Tegen de feelgoodlezers die nog nooit een boek van
Charlotte de Monchy hebben gelezen wil ik één ding zeggen: DOEN!
Je raakt verslaafd en wil ze dan het liefst gelijk allemaal. Beloofd.’
★★★★ Lottelivre
‘Charlotte de Monchy is voor mij dé koningin van de feelgood van
Nederland. Iedereen die zich een feelgoodliefhebber noemt, zou
minstens één van haar boeken in de kast moeten hebben staan.’
★★★★★ Booksandlemoncake

Online reserveercampagne
voor lokale boekhandel
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Best of Romance
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 45.000 volgers)
Video’s op onze
Boekerij TikTok-pagina
Animatievideo
YouTube Ads-campagne
Focustitel in de Best of Romancenieuwsbrief
Homepagepositie op Boekerij.nl
A2-posters, dubbelzijdig
Boekenleggers (set 50 stuks)

Januari 2023 | Prijs € 18,99 | Paperback, ca. 368 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 301 | Omslagontwerp Johannes Wiebel – Punchdesign |
ISBN 978-90-225- 9299-1 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1666-7 | Ook verkrijgbaar in audio
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‘Een avontuur dat zich afspeelt in een
weelderige en donkere wereld. De prins van
toorn visualiseert een gotisch, magisch Italië
zoals je het nog nooit eerder hebt gezien,
vol wezens van de nacht die je hart proberen
te stelen – op meer dan één manier.’
Chloe Gong, auteur van These Violent Delights

WELKOM
IN HET

KONINKRIJK
DER ZONDEN

Ze keken allebei gefascineerd toe met hun met dikke wimpers omlijste
ogen, op hun gezicht een identiek masker van spanning.
‘En? Vertelt u ons nog een verhaal?’ vroeg Vittoria ongeduldig.
Nonna zuchtte. ‘Er zijn zeven demonenprinsen, maar slechts vier
die de Di Carlo’s zouden moeten vrezen: Toorn, Hebzucht, Jaloezie en
Hoogmoed. De een zal snakken naar je bloed. Een ander zal je hart vangen. De volgende zal je ziel stelen en de laatste zal je je leven afnemen.’
‘De Verdorvenen,’ fluisterde Vittoria, haast eerbiedig.
‘De Malvagi zijn demonenprinsen die door de nacht sluipen, op
zoek naar zielen die ze voor hun koning, de duivel, kunnen stelen.
Vraatzuchtig en onverbiddelijk, tot de dageraad ze verjaagt,’ ging Nonna
verder, langzaam wiegend in haar schommelstoel. Het hout ervan kraakte,
overstemde het geluid van de storm.
‘De zeven prinsen zijn zo verdorven door zonde, dat wanneer ze de
oversteek maken naar onze wereld, ze het licht niet kunnen verdragen
en zodanig vervloekt zijn dat ze alleen in het donker op pad kunnen gaan.
Ze komen menselijk over, maar hun gitzwarte ogen hebben een rode
gloed en hun huid is zo hard als steen. Wat je ook doet, je mag nooit met
de Verdorvenen spreken. Als je ze ziet, verstop je dan. Als je eenmaal
de aandacht van een demonenprins hebt getrokken, dan zal niets hem
ervan weerhouden om je op te eisen. Het zijn middernachtelijke wezens,
geboren uit duisternis en maanlicht, en hun enige doel is om te vernie
tigen. Pas goed op je hart. Als ze de kans krijgen dan rukken ze het uit je
borst en doen ze zich te goed aan je bloed terwijl dat stroomt in de nacht.’
Ook al waren het zielloze wezens die toebehoorden aan de duivel en
zouden ze de meisjes op zicht doden, de tweeling was als betoverd door
deze duistere en mysterieuze prinsen van de Hel.
De een nog meer dan de ander, zoals het lot dat had bepaald.

FANTASY

‘Een bedwelmend feest voor de zintuigen
met een dramatische cliffhanger.’
Kirkus Review

Duistere en romantische
fantasy die zich
afspeelt in Italië en je
onderdompelt in
de taal en cultuur
De prins van toorn stond
tien maanden lang in de
top tien van de New
York Times-bestsellerlijst
De eerste oplage
verschijnt in een
prachtige limited edition
met fan art, bedrukt
boekblok, binnenwerk
illustraties en speciaal
omslagontwerp
Perfect voor de lezers
van Holly Black,
Sarah J. Maas en
Deborah Harkness

JANUARI 2023

Kerri Maniscalco
De prins van toorn
© KELLI MANISCALCO AT DOGWOOD LANE

Deel 1 van de Koninkrijk der zonden-serie

E

milia en haar tweelingzus Vittoria zijn streghe – heksen die in het
geheim tussen de mensen leven. Op een avond komt Vittoria niet
voor haar dienst in het Siciliaanse restaurant van haar ouders
opdagen en besluit Emilia op onderzoek uit te gaan. Het spoor brengt
haar naar het plaatselijke klooster, waar ze haar zus dood aantreft, onvoorstelbaar toegetakeld. Verzwolgen door woede en verdriet besluit
Emilia de moordenaar van haar zus te vinden en wraak te nemen. Zelfs
als dat betekent dat ze de duisterste magie moet gebruiken, die volgens
haar familie verboden is.
Dan ontmoet ze Toorn, een van de zeven Prinsen van Zonden uit de
hel. Jarenlang heeft Emilia’s grootmoeder haar via sprookjes gewaarschuwd voor deze machtige heersers uit de onderwereld. Maar Toorn
beweert dat hij aan Emilia’s kant staat. Ook hij is namelijk op zoek naar
de moordenaar die verantwoordelijk is voor zowel de moord op Vittoria
als de dood van twee andere vrouwen in Italië. Emilia besluit zijn hulp
te accepteren… Voor nu, want als het op de Prinsen van Zonden aankomt, is niets wat het lijkt.

Kerri Maniscalco combineert haar liefde voor
duistere verhalen en haar Italiaans-Amerikaanse
tradities in haar boeken. Ze stond op nummer 1 in
de New York Times- en USA Today-bestsellerlijst
met haar Stalking Jack the Ripper-serie en De prins
van toorn.

PR & MARKETING
Online reserveercampagne
voor lokale boekhandel
Social media advertisingcampagne op Facebook,
Instagram en TikTok

In de pers
‘Lyrische teksten en een meeslepende sfeer begeleiden een goed
opgebouwde wereld die zich afspeelt in het negentiende-eeuwse
Palermo, terwijl intrigerende plotwendingen de roman afmaken.’
Publishers Weekly
‘Ontzettend plezierig leesvoer vol actie, magie, intriges
en verrassingen… en een beetje lust!’
BooksNest
‘Elk klein stukje van de plot is met aandacht samengesteld in dit
verbazingwekkende verhaal dat je tot het einde laat gissen…
Ik heb echt genoten van ieder onderdeel van dit boek
en ik kan niet wachten op het volgende deel!’
The Nerd Daily
‘Als duistere boeken vol heksen en demonen jouw ding zijn,
wil je de wereld van De prins van toorn zeker bezoeken.
Je zult niet teleurgesteld worden!’
The Bookish Libra

Instant experience-advertentie,
een interactieve en schermvullende advertentie op
Facebook en Instagram
Posts op onze Best of Fantasy
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 6.000 volgers)
Video’s op onze
Boekerij TikTok-pagina
Animatievideo
YouTube Ads-campagne
Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief (> 22.000 abonnees)
Homepagepositie op Boekerij.nl
A2-poster, dubbelzijdig

Januari 2023 | Prijs € 22,99 | Gebonden met stofomslag, ca. 352 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 334 | Oorspronkelijke titel Kingdom of the Wicked |
Vertaling Anne-Marieke Buijs | Omslagontwerp James Patterson Presents, bewerkt door DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9760-6 | Ook verkrijgbaar
als e-book ISBN 978-94-023-1997-2
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SPANNING

‘Een must voor liefhebbers
van historische thrillers!’
Boekhandel Vos & Van der Leer, Dordrecht

Steengoede,
verslavende historische
spanning voor fans
van Dan Brown
Wereldwijd ruim
drieënhalf miljoen
boeken van Oliver
Pötzsch verkocht
Een setting die tot de
verbeelding spreekt:
negentiende-eeuws
Wenen gecombineerd
met de geheimen van
het Oude Egypte

JANUARI 2023

Oliver Pötzsch
Het klooster van de zee

Ondertussen krijgt forensisch fotograaf Julia Wolf een andere zaak
op haar bordje. In de nieuwe dierentuin bij het Prater is een dieren
verzorger verminkt door een leeuw. Alles duidt op een ongeluk, maar
de hoofdverzorger vermoedt kwade wil. Al snel realiseren Julia, Leopold
en Augustin zich dat de twee zaken met elkaar verbonden zijn. Het spoor
leidt naar de sociale elite van het chique negentiende-eeuwse Wenen,
die even rijk als gewetenloos is.

© FRANK BAUER

W

enen, 1894. Het personeel van het Kunsthistorisches
Museum doet een gruwelijke ontdekking. In een ondergrondse opslagruimte bevindt zich een sarcofaag met
daarin geen mummie uit het Oude Egypte, maar het zorgvuldig
gemummificeerde lijk van Alfons Strössner, een beroemde egyptoloog
die kortgeleden nog springlevend was. Om de moordenaar te achter
halen werkt detective Leopold von Herzfeldt samen met doodgraver
Augustin Rothmayer. Die weet te vertellen dat professor Strössner twee
jaar lang betrokken was bij de uitgraving van de Egyptische tombes van
Deir el-Bahri, Arabisch voor ‘het klooster van de zee’. Is de professor
slachtoffer geworden van een eeuwenoude vloek?

Oliver Pötzsch is een bestsellerauteur van historische
romans en thrillers waarvan miljoenen exemplaren
over de toonbank gingen. Zijn historische thrillers
Het boek van de doodgraver en Het klooster van de
zee spelen zich af in negentiende-eeuws Wenen.

PR & MARKETING
Interviews met de auteur
Recensies in dag-, week- en
maandbladen
Online reserveercampagne
voor lokale boekhandel
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram

Pers en boekverkopers over
Het boek van de doodgraver
‘Wat een lekker boek is dit! Een filmisch verteld verhaal waar je je
heerlijk door laat meeslepen. Voor de lezers van Sarah Waters
en iedereen die van puzzelen houdt.’
Manda Heddema, boekhandel Jacques Baas, Driebergen
‘Een lekker boek met veel humor!’
Vincent Elzinga, Kennemer Boekhandel, Haarlem
‘Onze tip van de week!’ De Drvkkery, Middelburg in de Volkskrant
‘Een parel van een boek in donkere dagen.’
★★★★★ De Telegraaf

Posts op onze Boekerij
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 53.000 volgers)
Animatievideo
YouTube Ads-campagne
Focustitel in de Best of Thrillersnieuwsbrief
Homepagepositie op Boekerij.nl
A2-poster, dubbelzijdig

EERDER VERSCHENEN

‘Er zit zo veel sfeer in dit boek. Verrassend, met een interessante
en aansprekende setting, en goed uitgewerkte personages.’
★★★★ Boekenkrant
‘Een prettig geschreven, spannende historische detective. De sfeer,
de sociale verhoudingen, alles is interessant.’ Bibliotheekblad
‘Een absolute aanrader! Het verhaal is boeiend tot het eind en ook
een vleugje humor ontbreekt niet.’ ★★★★ Libelle Leest

Het boek van de doodgraver
ISBN 978-90-225-9448-3

Januari 2023 | Prijs € 22,99 | Paperback met flappen, ca. 496 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Das Mädchen und der Tötengraber |
Vertaling Jeannet Dekker | Omslagontwerp Wil Immink Design | ISBN 978-90-225-9763-7 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-2002-2
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ROMAN

‘Een flinke dosis romantiek.’
De Telegraaf, VROUW

Droom weg alsof je in de
Provence bent met dit
nieuwe boek van
Katie Fforde
Katie Fforde is dé koningin
van de feelgood
Van Katie Ffordes romans
werden ruim 550.000
exemplaren verkocht in
Nederland en België

JANUARI 2023

Katie Fforde
Een bruiloft in de Provence

Z

Daar wachten drie stille, vijandige kinderen op haar, voor wie ze de
komende maanden zal moeten zorgen. Ze zullen wel snel ontdooien,
denkt Alexandra. Ze hebben alleen maar wat plezier, goed eten en een
gedegen Engelse opvoeding nodig. Hun vader blijkt echter nog de grootste uitdaging te zijn – hij is een verschrikkelijk knappe Franse graaf,
op wie ze al snel smoorverliefd wordt. Lukt het Alexandra om zowel de
harten van de drie kinderen als dat van de graaf voor zich te winnen?

© DAVID O’DRISCOLL

omer, 1963. Alexandra is net klaar met een kookcursus die ze in
Londen volgde, en nu is ze op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Als er een vacature voor een inwonende oppas bij een gezin in
Frankrijk op haar pad komt lijkt dit precies wat ze nodig heeft. Ze besluit
de kans te grijpen en voor ze het weet woont ze op een prachtig chateau
in de Provence.
Katie Fforde is pas later in haar leven gaan
schrijven en heeft in de loop van de tijd een grote
schare trouwe fans gekregen. Al haar boeken
bevatten een heerlijke mengeling van herkenning
en verrassing en staan in Engeland steevast in de
bestsellerlijsten.

In de pers
‘Een lichtvoetig, meeslepend verhaal vol humor en
warme menselijkheid.’ NBD Biblion
‘Als je een boek van Katie Fforde openslaat, weet je dat je een
heerlijk feelgoodverhaal kunt verwachten.’ Chicklit.nl
‘Auteur Katie Fforde zorgt bij Een liefde in de lente voor een bron
van herkenning bij haar lezers. Een mooie boodschap hierin is dat
je, ondanks een heel verschillend moment in je levensloop,
op zoek kunt zijn naar dezelfde dingen.’ Emopheliac.nl
‘Katie Fforde is in sprankelende vorm.’ Independent
‘Heerlijke boeken: precies de goede hoeveelheid humor en liefde.’
The Sunday Times
‘Echt op en top romantisch escapisme.’ Daily Mail

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Social media advertisingcampagne
Posts op onze Best of Romance
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 45.000 volgers)
Een feestelijke dag
ISBN 978-90-225-8896-3

Een liefde in de lente
ISBN 978-90-225-8895-6

Een nieuw leven
ISBN 978-90-225-8856-7

Aandacht in de Best of Romancenieuwsbrief

Januari 2023 | Prijs € 20,99 | Paperback, ca. 416 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel A Wedding in Provence | Vertaling Hanneke van Soest |
Omslagontwerp Johannes Wiebel – Punchdesign | ISBN 978-90-225-9715-6 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1973-6 | Ook verkrijgbaar in audio
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SPANNING

‘Bryndza leest altijd als een trein.’
VN Detective & Thrillergids

De vierde Kate Marshallthriller van de immens
populaire Robert
Bryndza
Van Bryndza’s boeken
zijn al meer dan
500.000 exemplaren
verkocht
Voor de fans van
M.J. Arlidge en
Karin Slaughter

‘Robert Bryndza heeft
met deze nieuwe
persoon Kate Marshall
weer een schot in de
roos geplaatst.’
★★★★ Vrouwenthrillers.nl

JANUARI 2023

Robert Bryndza
Duivelsbocht
Deel 4 van de Kate Marshall-serie

O

In het ziekenhuis ontmoet Kate een oudere dame die haar vertelt over
de tragedie in haar familie. Haar kleinzoon Charlie raakte tien jaar geleden vermist tijdens een kampeertripje. Hij verdween ‘s nachts in het
mistige landschap, pas vier jaar oud. Er werd nooit een spoor van hem
gevonden. Zijn verdwijning zorgde ervoor dat de moeder van Charlie in
een diepe depressie wegzakte en uiteindelijk zelfmoord pleegde.

© JÁN BRYNDZA

p een frisse voorjaarsochtend gaat Kate Marshall zwemmen in
zee. Maar afgeleid door een discussie met haar moeder merkt ze
de opkomende gevaarlijke getijdenstroom niet op. Kate wordt
richting open zee getrokken en kan ternauwernood gered worden door
de kustwacht.
Robert Bryndza werd in Groot-Brittannië geboren
en woont tegenwoordig in Slowakije. Hij is
opgeleid tot acteur, maar stapte over op de
schrijfkunst. Het eerste deel van zijn Erika Fosterserie, Het meisje in het ijs, werd een wereldwijde
bestseller. Van Bryndza’s boeken zijn wereldwijd
ruim twee miljoen exemplaren verkocht.

Wanneer Kate herstelt en het ziekenhuis verlaat, blijft het schrijnende
verhaal haar bij, en ze besluit om samen met haar partner Tristan de
zaak te gaan onderzoeken. Kate haalt de lokale politie over om een nieuwe onderzoeksmethode te gebruiken op de oorspronkelijke picknickplaats en daar ontdekken ze het lichaam van een jongen, maar het is niet
Charlie. Tien jaar geleden was het kampeerterrein echter ook al gecontroleerd – en toen werden er geen lichamen gevonden. Hoe komt dit
lichaam hier dan? En kunnen er meer kinderen vermist zijn?

In de pers

PR & MARKETING

‘Elke Bryndza is een pageturner.’ ★★★★ De Limburger
‘Dit ijzersterke eerste deel in een nieuwe serie belooft nog
veel goeds voor de toekomst.’ ★★★★ De Gooi- en Eemlander
‘Deze nieuwe thriller van bestsellerauteur Bryndza is opnieuw een schot
in de roos, mede dankzij de boeiende Marshall.’ ★★★★ HMC-kranten

Recensies in dag-, week- en
maandbladen
Interview Best of Thrillers-podcast
Crosspromotie in Boekerij-thrillers
Online reserveercampagne voor
lokale boekhandel

EERDER VERSCHENEN

Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Best of Thrillers
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 30.000 volgers)
Google Ads-campagne
Zonder gezicht
ISBN 978-90-225-8881-9 (fp)
ISBN 978-90-225-9340-0 (mp)

Schaduwland
ISBN 978-90-225-9011-9 (fp)
ISBN 978-90-225-9503-9 (mp)

Vallend duister
ISBN 978-90-225-9012-6

Focustitel in de Best of Thrillersnieuwsbrief
Homepagepositie op Boekerij.nl

Januari 2023 | Prijs € 21,99 | Paperback, ca. 368 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel n.n.b. | Vertaling Willeke Lempens | Omslagontwerp
Henry Steadman | ISBN 978-90-225-9654-8 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1940-8 | Ook verkrijgbaar in audio
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SPANNING

‘Het perfecte boek voor Erika Foster-fans.
Het heeft dezelfde sfeer – maar beter.
Ik denk zelfs dat dit het beste boek
van Robert Bryndza tot nu is.’
Hebban.nl

Nu in midprice,
het ijzingwekkende
derde deel in de
Kate Marshall-serie
Van Vallend duister
zijn al meer dan
20.000 exemplaren
verkocht

¤ 12,99

JANUARI 2023

Robert Bryndza
Vallend duister

DE ERIKA FOSTER-SERIE
VAN ROBERT BRYNDZA

Deel 3 van de Kate Marshall-serie

T

waalf jaar geleden legde journaliste Joanna Duncan een politiek
schandaal bloot, waarna ze verdween zonder een spoor achter te
laten. De meeste mensen zijn inmiddels verdergegaan met hun
leven – behalve Joanna’s moeder. Nu wordt Kate Marshall ingehuurd, en
deze keer loopt het spoor niet dood: tussen Joanna’s persoonlijke bezittingen vindt Kate de namen van twee eveneens spoorloos verdwenen
jonge mannen. Ze realiseert zich dat Joanna’s ontdekking veel sinisterder
was dan aanvankelijk gedacht: de identiteit van een seriemoordenaar die
aast op mensen die niet snel zullen worden gemist. Hoe dichter Kate
hem nadert, hoe duisterder het wordt.

In de pers
‘Bryndza heeft de juiste toon gevonden.’
VN Detective & Thrillerbrief
‘Dit ijzersterke eerste deel in een nieuwe serie
belooft nog veel goeds voor de toekomst.’
★★★★ Nederlands Dagblad
‘In Vallend duister gaan complexe verhoudingen en
belangenverstrengeling een strijd met elkaar aan
die zorgt voor de nodige plotwendingen.’
★★★★ Vrouwenthrillers.nl
‘Een spannende serie.’
Zin

VERSCHIJNT
SEPTEMBER

‘Bryndza weet de kwaliteit van
zijn thrillers hoog te houden.’
ThrillZone.nl

PR & MARKETING
Social media advertisingcampagne op Facebook en
Instagram
Posts op onze Best of Thrillers
Facebook- en Instagram-pagina
(totaal > 30.000 volgers)

Januari 2023 | Prijs € 12,99 | Paperback, ca. 320 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Darkness Falls | Vertaling Willeke Lempens |
Omslagontwerp Henry Steadman | ISBN 978-90-225-9745-3 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1434-2 | Ook verkrijgbaar in audio
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FANTASY IS
HELEMAAL
TERUG!
• Boekerij maakte de eerste
Nederlandse limited edition
• Van Black en Schwab ruim
55.000 exemplaren verkocht
na het stijgende succes van
Best of Fantasy
• Gallant en Het huis van lucht &
adem stonden direct na
verschijnen in de Bestseller 60
• Best of Fantasy is een merk
waarvan de bekendheid nog
steeds groeit
• De doelgroep bezoekt graag
de lokale boekhandel

DE VOLGENDE AUTEURS VERSCHIJNEN IN LIMITED EDITION:

Holly Black, V.E. Schwab,
Lynette Noni, J.M. Miro,
Danielle L. Jensen, Leigh
Bardugo, Kerri Maniscalco
en Sarah J. Maas

Wat is een
limited edition?

2

We kiezen altijd wat het beste bij de
inhoud van het boek en het verhaal
past, maar een limited edition kan
onder andere bestaan uit:
• Dubbelzijdig stofomslag (1)
• Speciaal linnen (2)
• Bandstempel (3)
• Geillustreerde schutbladen (4)
• Auteursbriefje (5)
• Zelfgemaakte fan art (6)
• Bedrukt boekblok (7)
• Character cards
• Boekenleggers
• Extra content
• Leeslintje

1

3

4

5
6

7

De Best of Fantasy

COMMUNITY

Best of Fantasy is een online community voor liefhebbers van het
fantasygenre op Facebook en Instagram. In deze online community
verzamelen lezers zich rondom hun favoriete boeken en worden ze op
de hoogte gehouden van nieuwe verschijningen in ons fantasyfonds.
Best of Fantasy onderscheidt zich door de lezer mee te nemen in het
gehele uitgeefproces, van het maken van de aanbieding tot het uitkiezen
van boekblokbedrukking en uiteindelijk de uitlevering van het boek.
De volgers worden aangemoedigd om Best of Fantasy-titels bij de lokale
boekhandel te kopen. Inmiddels hebben we een sterke community
opgebouwd met volgers die vertrouwen hebben in onze uitgaven: zo
zijn recentelijk Gallant en Huis van lucht & adem binnengekomen in de
Bestseller 60. Op 17 september brengen we de community live bij elkaar
tijdens het Best of Fantasy-event.

MEER WETEN OVER LIMITED EDITIONS?
VOLG ONS OP TIKTOK EN INSTAGRAM!

Best of
Fantasy-event
was binnen
vijf uur
uitverkocht

> 4.000 volgers
> 2.200 volgers

In januari 2022 lanceerde Meulenhoff
Boekerij haar nieuwe digitale fondslijn TBR (To Be Read). Dit jaar verschijnen bij TBR 24 titels exclusief
in e-book, audioboek en POD. Titels
met bewezen succes nemen we te
zijner tijd ook op in onze papieren
@BestofTBR
bestoftbr

aanbieding: zo hopen we dat de
digital first-aanpak ook tot succes
in de boekhandel leidt.
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