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MARELLE BOERSMA

De engel van Sevilla
Waan je in een andere wereld

Het is Sascha gelukt om haar twee
passies te combineren: haar voor
liefde voor Spanje en haar drijfveer
om voor anderen te zorgen. Ze krijgt
een droombaan in een resort in de
zonnige stad Sevilla. Haar baas vindt
haar meer dan leuk, en dat hun
liefde geheim moet blijven geeft een
extra spanning aan hun relatie. Dan
valt er een dode in het resort. Als
blijkt dat het geen natuurlijke dood
was, beseft Sascha dat er iets
gruwelijk mis is.

‘Ik heb genoten van een klein beetje “vakantie” in Sevilla.’
Coby Mesman, proeflezer
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Marelle Boersma heeft een
schrijfschool en is auteur
van bestsellers als Vals
alarm en Ik volg je. In 2018
verscheen haar eerste
Vertrekthriller Chateau de
Provence en in 2019 volgde
Ciao Sicilia. Haar Vertrek
thrillers zijn inmiddels
razend populair. De engel
van Sevilla is alweer de
achtste in de reeks.

ISBN: 9789461096906 • € 15,99 • PAG: 332
VERSCHIJNT: 1 SEPTEMBER 2022 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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S A S K I A M . N . OU DS H OO R N

Los geslagen

Achter iedere voordeur schuilt een geheim

Het nieuwe huis van Annemie en
haar man Frederik is gebouwd in een
kleinschalig project waarbij het de
bedoeling is dat de buren een beetje
voor elkaar zorgen. Annemie kan de
steun van haar buren goed gebruiken
nu haar vader een hersenbloeding
heeft gehad en hij bij hen intrekt. En
hoewel sommige buren hun taak wel
heel serieus nemen en Annemie het
liefst in alles bijstaan, gebeurt er iets
afschuwelijks. Annemies vader sterft
een gruwelijke dood. Is een van de
buren daarvoor verantwoordelijk?

‘Een mix van Linda van Rijn en Suzanne Vermeer.’
Wendy Wenning, Vrouwenthrillers
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Saskia M.N. Oudshoorn
schreef diverse vrouwen
thrillers en feelgoodseries.
Naast het schrijven en haar
dagelijks werk als inkoper bij
Unilever, is ze actief in de
lokale politiek. Haar boek Op
eenzame hoogte werd
Vrouwenthriller van het jaar
in 2017. Afgelopen juni
verscheen haar spannende
roman Dieptepunt bij De
Crime Compagnie.

ISBN: 9789461096791 • € 19,95 • PAG: 332
VERSCHIJNT: 22 SEPTEMBER 2022 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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LO E S D E N H O L L A N D E R

De heks in mij

Wat als niemand meer veilig voor je is?

Kaia, Jill en Wies hebben één vurige
wens gemeen: moeder worden. Dat
lijkt niet voor alle drie weggelegd te
zijn, twee van hen moeten hun grote
verlangen loslaten. Zo’n teleurstel
ling doet iets met een vrouw. Het
veroorzaakt verdriet, maar ook
afgunst, woede en soms zelfs
wraakgedachten. Maar wat als je
ruimte geeft aan die gevoelens? Wat
als je de heks in jou tevoorschijn laat
komen en niemand meer veilig is?

Loes den Hollander staat
bekend om haar spannende
en meeslepende thrillers.
In 2021 won ze de MAX
Gouden Vleermuis. Van haar
boeken zijn ruim 1,5 miljoen
exemplaren verkocht. De
heks in mij is alweer haar
28ste thriller. Afgelopen juni
verscheen Altijd nooit meer,
waarin Loes de periode na
het overlijden van haar man
beschrijft.

ISBN: 9789461096975 • € 21,99 • PAG: 305
VERSCHIJNT: 11 OKTOBER 2022 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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L I N DA JA N S M A ,
S A S K I A M . N . OU DS H OO R N ,
M A R JA WE S T

Winternacht

3 kersthrillers voor maar 10 euro!

Een van de aanwezigen hier zou het
pension niet levend verlaten. Sterker
nog: die zou kerstavond niet eens
halen. En alleen hij wist wie dat was.
In deze bundel vind je 3 spannende
kerstverhalen van auteurs Linda
Jansma, Saskia M.N. Oudshoorn en
Marja West. Winternacht, Kerststuk
en Onfortuinlijk koekje zijn vorig jaar
uitgebracht als e-books bij De Verha
lenfabriek, en nu voor het eerst in
boekvorm verkrijgbaar! Heerlijk om te
lezen met een kopje warme chocomel
onder een dekentje. Leuk om te
geven en te krijgen!

ISBN: 9789461096913 • € 10,- • PAG: 332
VERSCHIJNT: 2 NOVEMBER 2022 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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I N G E VA N PROO IJ E N

Zonder angst

‘Een psychologische mindfuck. Dit sterke debuut smaakt naar meer!’
Moon Kager, Mustreads

Cleo runt als kunstzinnig therapeut
haar eigen praktijk genaamd Monsters
onder mijn bed. Ze helpt cliënten van
angsten af, of leert hen er beter mee
om te gaan. Als de jonge studente
Julia in een sessie laat doorschemeren
dat ze in de gaten gehouden wordt,
vraagt Cleo zich af of alle angsten van
het meisje wel ingebeeld zijn. Het
ontmaskeren van Julia’s stalker wordt
steeds meer een obsessie voor Cleo
en al snel vervagen de grenzen.
Hoever mag je als therapeut gaan om
te helpen?

Inge van Prooijen (1988)
woont met haar vriend Bob
en zoontje Dice in het
centrum van Den Haag. Na
tien jaar in de psychiatrie en
verslavingszorg te hebben
gewerkt, werkt Inge nu als
praktijkondersteuner-GGZ
in een huisartsenpraktijk in
Zoetermeer. Zonder angst is
haar thrillerdebuut.

ISBN: 9789461096807 • € 19,95 • PAG: 332
VERSCHIJNT: 19 JANUARI 2023 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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Lees hier het eerste hoofdstuk van
Zonder angst van Inge van Prooijen
Hij
Hij hield haar in de gaten, al de hele avond. Ze had zich steeds dichter
tegen de muur aangedrukt en leek zo te willen verdwijnen. Weg van
de druk dansende menigte. Haar ogen schoten heen en weer, ze
observeerde de ruimte en keek om zich heen. Zou ze hem zoeken?
Het was warm binnen, een vochtig plukje blond haar plakte aan
haar gezicht. Hij sloot even zijn ogen, in gedachten veegde hij het
plukje weg.
Toen het moment voorbij was stond ze niet meer op dezelfde plek.
Ze was verdwenen. Hij vloekte binnensmonds. Hij keek de zaal rond
en hield zijn adem in, zijn borstkas zette uit.
Waar was ze? Waar – Was – Ze?
Daar, vlak bij de zijdeur. Klaar om het feest te verlaten. Onhandig liep
ze langs het groepje jongens dat de uitgang versperde. Ze struikelde
bijna. Hij ademde uit. Voordat ze de zaal uitglipte keek ze achterom.
Hij nam een grote teug bier en veegde zijn mond af. Hij zette zijn
glas neer, en stootte het om. Fuck, zijn arm deed niet wat hij wilde.
Jurgen, die vlak naast hem stond, zette het glas meteen weer recht.
‘Nog zo een?’ vroeg Jurgen. Hij knikte.
Het was alsof hij zich pas weer bewust werd van de mensen, het
gedrang en de muziek nu zij niet meer binnen stond.
Had ze hem zien kijken? Hij wilde dingen met haar doen die ze nog
nooit had gedaan. Waarschijnlijk had ze zelfs nog nooit gezoend. Die
gedachte wond hem op. Niemand zag haar staan, dat had zo zijn
voordelen. Zijn kaken spanden zich. Hij wist wat hij wilde. Zij liep
ergens daarbuiten, alleen. In een blauw topje. Alsof ze wist dat hij van
blauw hield. Zo goed voelden ze elkaar al aan.
Hij keek de rokerige ruimte van de club rond. Nadia stond wat te
giechelen met vriendinnen bij de toiletten. Ze was ervan overtuigd
dat ze zich zijn vriendin mocht noemen. Af en toe keek het groepje
zijn kant op. Nadia was tijdverdrijf.
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Zij was niet zo, zij was anders, stil, teruggetrokken en mooi. Bloed
mooi.
Hij ging anders staan, zijn broek leek strakker te zitten. Hij keek
naar de jongens om hem heen, het was lastig om zijn blik scherp te
krijgen. Misschien had hij iets minder moeten drinken, of wat water
tussendoor. Nee, de jongens zouden hem uitlachen. Dat mocht niet
gebeuren, niet bij hem.
Wankelend zette hij wat stappen tussen de dansende mensen in
de richting van de uitgang.
‘Hé man, wat ga je…’ Hij hoorde niet wat Jurgen – of was het Frank?
– verder wilde zeggen. De muziek stond te hard, en boeiend kon het
niet zijn. De beat was voelbaar tot in z’n tenen. Hij deinde wat heen
en weer.
Op weg naar de uitgang pakte hij een blikje Red Bull uit de handen
van een dansend meisje en nam een grote slok, hij had dorst. Het
meisje keek hem verbaasd aan, haalde haar schouders op en trok het
blikje weer uit zijn handen. Hij gaf haar een knipoog en liep door, zo
de deur uit. Wat hij nodig had was niet meer binnen.
Zodra hij uit het zicht was versnelde hij zijn pas. Hier had hij naartoe
gewerkt. Ze wist het nog niet, maar ze had hem net zo hard nodig als
hij haar. Misschien nog wel harder.
Hij kon haar uit haar isolement halen. Met hem aan haar zij zou
niemand haar durven uitlachen of gewoonweg niet zien staan. Hij
kon haar zichtbaar maken, meetronen naar feestjes. Ze zou hem
dankbaar zijn en nóóit meer eenzaam. Hij zou voor haar zorgen. Zij
zou voor hem zorgen, in al zijn behoeftes voorzien. Hij was ervan
overtuigd dat zij dat kon. Dat ze hem zou snappen.
Hij was geen vervelende jongen, hoewel dat vaak werd gedacht.
Het lukte hem niet om dingen vast te houden waar mensen waarde
aan schenen te hechten. Maar dat lag niet aan hem. Als zij hem zou
zien, spreken en voelen dan zou ze dat weten. Zij zou voelen hoe
het zat.
Hij keek om zich heen. Wat zou hij als eerste doen als hij haar zag?
Hij liet haar naam fluisterend over zijn lippen gaan. Dat voelde goed.
Hij zou haar roepen, zachtjes, uitnodigend en dan steeds harder. Dat
zou hij doen.
Ver kon ze niet zijn.
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SOPHIE WESTER

Een lege plek
‘Veelbelovend nieuw talent.’
Wendy Wenning, Vrouwenthrillers

Birgit Zilver is een succesvolle
fertiliteitsarts. Ze leeft voor haar
werk en houdt haar privéleven graag
ongecompliceerd. Dat lukt prima tot
haar ex-vriend Sander ineens op de
stoep staat. Als hij haar vraagt of ze
hem en zijn vrouw Annabel wil
helpen met hun kinderwens, is Birgit
zo overrompeld dat ze toestemt.
Wanneer zij kort daarna te maken
krijgt met heftige bedreigingen, raakt
ze de controle over haar leven kwijt.
Want wie heeft het op haar gemunt
en wie kan ze nog vertrouwen? In
een wanhopige poging om de regie
weer terug te krijgen, maakt Birgit
een grove inschattingsfout.

Sophie Wester is het
pseudoniem van schrijvers
duo Sophie Fraza en Ester
Ankoné. Als docenten
Nederlands delen zij een
grote liefde voor de Neder
landse taal, en samen
schrijven ze thrillers met
subtiele humor en verras
sende plots. In augustus
2022 verscheen hun debuut
Moordende hitte.

ISBN: 9789461096838 • € 19,95 • PAG: 332
VERSCHIJNT: 2 FEBRUARI 2023 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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E VA N AG E L K E R K E

Niet mijn droom

Twee gezinnen, één droom. Als hun levens elkaar
kruisen is er geen weg meer terug.
Kim en Rutger doen waar anderen
alleen van dromen: ze gaan met hun
dochter Peru een halfjaar zeilen in
de Caraïben. Maar het is niet alleen
zon, zee en zuidenwind. Het is ook
24/7 niet aan elkaar kunnen ont
snappen, en dat zorgt al snel voor
spanningen binnen het gezin. Dan
slaat tijdens een zwarte nacht op
zee het noodlot toe.
Vanaf dat moment is ruzie geen optie
meer. Ze hebben elkaar nodig.
Om te overleven.

Eva Nagelkerke is de
schrijversnaam van de
zussen Alexandra en
Victoria Nagelkerke. Ze
schrijven psychologische
thrillers vol onderhuidse
spanning en levensechte
personages. Hun thrillers
Stille wateren en De
perfecte engel stonden op
de shortlist voor de Hebban
Thrillerprijs.

ISBN: 9789461096814 • € 19,95 • PAG: 332
VERSCHIJNT: 16 FEBRUARI 2023 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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I N G R I D OO N I N C X

Wakker

‘Groot Nederlands talent dat zich moeiteloos kan meten met Saskia
Noort en Esther Verhoef.’
Michel Buitelaar, boekhandel Buitelaar

Mediaproducer Liz, zangeres Robin en
de onlangs vader geworden Jonathan
hebben één belangrijke overeenkomst:
hun slapeloosheid zorgt voor grote
problemen in hun leven.
Uitgeput en ten einde raad melden
ze zich aan voor een experimentele
slaaptherapie in een voormalige
abdij. Wanneer er een dode valt,
ontdekken Liz, Robin en Jonathan
dat ontsnappen uit het klooster
onmogelijk is. Vechtend tegen de
slaap worden ze op de proef gesteld
en proberen ze te ontkomen aan de
moordenaar.

Ingrid Oonincx maakte in
2010 haar debuut met
Nickname, dat werd geno
mineerd voor de Schaduw
prijs en de Crimezone
Award voor de beste
Nederlandstalige thriller.
Haar vorig jaar verschenen
thriller Verdwenen stond op
de shortlist voor de Max
Zilveren Vleermuis en de
longlist voor de Hebban
Thrillerpijs.

ISBN: 9789461096869 • € 19,95 • PAG: 332
VERSCHIJNT: 27 MAART 2023 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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KASSAKOOPJES
Thrillerpakket van zes titels met o.a.
Loes den Hollander en Linda Jansma

• Zes titels (30 exemplaren)
• Verschijnt 10 januari



€ 8,99
Zin in Zillertal
9789461096944

Je bent aan de beurt
9789461096883

In eigen hand
9789461096920

Bloedlijn
9789461096852

Woede
9789461097002

Nooit meer alleen
9789461096890



• Een mooie mix van nieuwe titels van debuterende
auteurs en heruitgaven van bestsellerauteurs.
• 47% korting
• Met prijsstickers 8,99
• Bestel hier het pakket:

PRO M OT IE:
• Online campagne op de socials en Google, maar
ook bij Hebban, Vrouwenthrillers en Thrillzone
• Aandacht in de damesbladen
• Advertentiecampagne in tijdschrift Vriendin plus
Bookazine
• Mogelijkheid voor signeersessies met meerdere
auteurs in winkel. Neem hiervoor contact op met
Petra Derijks (Verkoop@crimecompagnie.nl)
20

21

NIEUW IN THRILLERPAKKE T

NIEUW IN THRILLERPAKKE T

M AC H T E L D VA N Z A L I N G E N

TA M A R A G E R A E D S

‘Verrassend en meeslepend. Een thriller vol onverwachte wendingen
die leiden naar een meeslepend plot!’
Moon Kager, Mustreads

‘Leest als een trein, met heerlijke onderhuidse spanning waarbij je
je afvraagt wat er nou werkelijk aan de hand is.’
Linda Jansma, bestsellerauteur

Bloedlijn

Wanneer de achttienjarige
Emma na een scoutingkamp
niet terugkeert in het
groepshuis waar ze woont,
roept haar vriendje de hulp
van de politie in. Recher
cheur Manon Dijkgraaf start
een onderzoek. Hoewel haar
collega’s denken dat Emma
vrijwillig is verdwenen, kan
Manon de vermissing niet
loslaten. Maar dan stuit ze
op een onverwachte tegen
stander…

ISBN: 9789461096852 • € 8,99 • PAG: 332
VERSCHIJNT: 10 JANUARI 2023 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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Woede

Ze dachten dat hij dood
was. Maar dan staat
hun vermiste zoon
ineens op de stoep.
Sinds de verdwijning van
hun zoon Robin is het leven
een worsteling voor Koen en
Myrna de Wit. Tot Robin op
een dag op de stoep staat.
Zowel zijn ouders als zijn
broer en zusje sluiten het
verloren gezinslid liefdevol
in de armen. Maar de droom
is niet zo mooi als hij lijkt.

ISBN: 9789461097002 • € 8,99 • PAG: 332
VERSCHIJNT: 10 JANUARI 2023 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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Wil je ons thrillerpakket bestellen of
een van onze andere titels?
Neem dan contact op met Petra Derijks:
verkoop@crimecompagnie.nl
06 42406606
Ook kun je gebruikmaken van het
bestelformulier op onze website op de
boekhandelspagina.
Winkels uit België kunnen terecht bij
Karl Daeseleire, 0476 26874

Uitgeverij De Crime Compagnie
Remiseweg 12A | 1251 HW Laren NH | 035 2030091
info@decrimecompagnie.nl | www.crimecompagnie.nl
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