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•POS-materialen: A1- en A2-posters,

Spannend, filmisch en verslavend

3D-blow-ups

•Teasercampagne met
vooruitexemplaren

•Socialmediacampagne
•Online advertising
•Advertenties
•Ketenpromotie
•Uitgebreide pr-campagne

Rolf & Molly Börjlind

De duisternis tussen ons
•

Het thrillerbloed kruipt waar het niet gaan kan:
Molly Börjlind is al net zo’n talent als haar ouders

•
•

Meer dan 250.000 boeken van Cilla en Rolf Börjlind verkocht
Börjlind is een ijzersterk merk – de fans zullen zeker ook dit
boek kopen

Tijdens een gure week in oktober verrast de 25-jarige Emmie haar
ouders in hun huis in de archipel van Stockholm. Ze wil weten
wat er echt gebeurde met haar broertje Robin, die verdween toen
ze nog klein waren. Hij zou zijn verdronken, maar zijn lichaam
werd nooit gevonden. Ze mist hem nog steeds verschrikkelijk.
Om verder te kunnen met haar leven, heeft ze duidelijkheid
nodig, maar haar ouders willen haar vragen niet beantwoorden.
Haar moeder reageert kil, haar ouders maken ruzie en het eens zo
prachtige huis is in verval geraakt.
De dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde kunstenaar, die in
een oude vuurtoren woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio
ziet Emmie een aquarel van twee spelende kinderen. Tot haar
ontsteltenis ziet ze dat het een portret is van Robin en haarzelf,
uit de zomer dat haar broertje verdween…

VERSCHIJNT
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paperback met flappen, 14 x 21,5 cm

OMVANG
NUR

Molly Börjlind (1994) studeerde aan de filmacademie in
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schrijfdebuut.
Rolf Börjlind (1943) is bekend van zijn thrillerserie over
Olivia Rönning en Tom Stilton, die hij met zijn vrouw
Cilla schrijft.

305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL

Stockholm en werkte aan verschillende filmprojecten.
Ze woont in Kopenhagen. De duisternis tussen ons is haar

ca. 288 pagina’s

PRIJS
ISBN

Mörkret oss emellan

€ 20,99

978 94 005 1292 4
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 13,99

978 90 449 7495 1

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 15,99
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ZWEDEN STOCKHOLM VERMISSING SCANDINAVISCHE THRILLER
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‘Ik verlang naar het volgende boek
van de serie.’
DAGENS NYHETER (DE GROOTSTE
OCHTENDKRANT VAN ZWEDEN)
‘Denise Rudberg schetst een levendig
en authentiek portret van drie
vrouwen in een roerige tijd.’

Het eerste deel van de meeslepende reeks Operatie
Stockholm

Denise Rudberg

De code
•

tijdens de Tweede Wereldoorlog

ALLERS

‘Ik voel me betrokken bij het lot van
deze vrouwen. Sfeervol, meeslepend
en bij vlagen ook grappig.’
SYDSVENSKAN

Meeslepende historische roman die zich afspeelt in Stockholm

•
•

Denise Rudberg is een van Zwedens succesvolste auteurs
Van haar boeken werden in Zweden meer dan 3 miljoen
exemplaren verkocht

Het is 1940 en de dreiging van een invasie door de Duitsers is
ook in Zweden een reële angst. Drie vrouwen in Stockholm leren

‘Rudberg wordt steeds beter!
Ze werkt hard, is getalenteerd,
grappig en zit barstensvol verhalen.’
CAMILLA LÄCKBERG OVER DENISE RUDBERG

elkaar kennen onder bijzondere en moeilijke omstandigheden.
Signe verhuist van het platteland naar de grote stad, Elisabeth
neemt ontslag van haar werk na een dramatische gebeurtenis
en Iris vlucht met haar twee zoons uit Estland naar Zweden. Ze
treden in dienst van de Zweedse overheid om de gecodeerde boodschappen van de Duitsers te onderscheppen en te ontcijferen.

MARKETING

• Advertentiecampagne
• Bannercampagne
• Teaserboekjes
• Ketenpromotie

In een tijd waarin het onmogelijk is te weten wie je kunt
vertrouwen en waarin veel mannen met een dubbele moraal de
leiding hebben, blijkt het werk van Signe, Elisabeth en Iris van
vitaal belang voor de veiligheid van het Zweedse koninkrijk.

najaar
2021
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Denise Rudberg (Stockholm, 1971) is een van de succesvolste auteurs in Zweden. Ook is ze een bekende
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in verschillende genres, maar haar werk draait altijd
om onderlinge relaties. Denise heeft film- en theaterwetenschappen gestudeerd in New York. Ze woont met
haar man en twee kinderen in Stockholm.

302, vertaalde roman
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televisiepersoonlijkheid. Van haar boeken werden meer
dan 3 miljoen exemplaren verkocht. Ze schreef boeken

ca. 288 pagina’s
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‘Wat een geweldig debuut. De spanning van de plot, de dreigende sfeer en
de onzekerheid over de dader bezorgde mij een sterk versnelde hartslag!’
JAN AGTERHOF – BOEKHANDEL JASPERS – BADHOEVEDORP OVER DE DROOGTE

IJzersterke psychologische thriller van Australische
bestsellerauteur

‘Zinderende spanning in de Australische outback. Je blijft doorlezen…’
DESIRÉE VERBEET – BOEKHANDEL DOMINICANEN – MAASTRICHT
‘Wat knap om alles tot het allerlaatste ‘geheim’ te houden.
Ik ben fan van haar!’
MARGA HIRSCHFELD – OOSTERBOEKHANDEL J. AMESZ – ROTTERDAM

Jane Harper

De overlevenden
•
•

Succesvolste Australische misdaadauteur van de laatste jaren
Winnaar van o.a. de Barry Award voor Best First Mystery Novel,
CWA

Gold Dagger Award voor Best Crime Novel, de British

Book Awards Crime and Thriller Book of the Year, Australian
Book Industry Awards Book of the Year en General Fiction
Title of the Year

Het leven van Kieran Elliott veranderde voorgoed op de dag dat
een enkel, roekeloos besluit een dramatisch gevolg kreeg.
Het schuldgevoel dat hem nog altijd achtervolgt, speelt op tijdens
een familiebezoek aan de kleine kustplaats waar hij opgroeide.

‘Niemand is zo goed in het oproepen van
gevoelens van angst en ongemak als Jane Harper.’
THE TIMES

Kierans ouders hebben het niet makkelijk in deze stad, waar
ieders geluk afhankelijk is van de genadeloze zee.

MARKETING

• Online displaycampagne bij de Persgroep
• Campagnes via de online thrillerkanalen
• A1- en A2-posters
• Digitaal promotiemateriaal met
boektrailer en teaserfragmenten

Wanneer er een lichaam wordt gevonden op het strand, komen
lang verborgen geheimen bovendrijven. Een gezonken boot, een
vermist meisje en alle vragen die nooit zijn weggespoeld…

EERDER VERSCHENEN
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11 mei 2021

UITVOERING

paperback met flappen, 14 x 21,5 cm
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Jane Harper verhuisde als kind van Engeland naar
Australië. Ze heeft dertien jaar als journalist gewerkt.
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De droogte, haar thrillerdebuut, werd na verschijnen

€ 9,99

ISBN 978

94 005 0988 7

€ 20,99

ISBN 978

94 005 0974 0

€ 20,99

ISBN 978

in Australië nummer 1 in de bestsellerlijsten, won alle
prijzen die er dat jaar te winnen vielen en wordt verfilmd.
In 2019 verscheen Verlaten, ook die thriller kwam direct
op #1 in Australië en won dat jaar een recordaantal prijzen.
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Aloysius Archer: een private eye die voor niets en

‘Alleen al om de sfeertekening mag hij nog een keer terugkomen.’

niemand terugdeinst

AD MAGAZINE

★★★★ ‘Hardboiled, in de traditie van Dashiell Hammett en Raymond Chandler. […]

Een vlammend, voortdenderend rechtbankdrama.’
DE TELEGRAAF

David Baldacci

Dodelijk spel
•
•
•

‘Aloysius Archer is een nieuwe en mooie aanwinst voor het thrillergenre.
Een goede daad is een spannende en zeer onderhoudende thriller geworden
waarmee David Baldacci wederom laat zien een van de grootmeesters van
het spannende boek te zijn.’
THRILLZONE

Het tweede deel van de Aloysius Archer-reeks
Speelt zich af in 1949
Toptitel voor de zomermaanden

Onderweg naar Californië maakt Aloysius Archer een tussenstop
in Reno. Nog geen 24 uur later is hij de trotse eigenaar van een
peperdure, zeer zeldzame Franse sportauto, heeft hij een reisgenoot gevonden in de mysterieuze danseres Liberty Callahan
en moet hij zich enkele zwaar bewapende criminelen van het
lijf houden. Geluk bij een ongeluk: Liberty blijkt niet alleen zeer
verleidelijk te zijn, maar ook uitstekend met een pistool overweg
te kunnen. Het zijn twee eigenschappen die hun niet veel later
uitstekend van pas komen, wanneer privé-detective Archer in een
politiek wespennest belandt waarin een schatrijke familie, een
nachtclub en een mysterieuze militaire installatie de hoofdrollen
spelen.

MARKETING

• Online teasercampagne voor verschijnen
• Advertenties in dagbladen
• Online advertising
• Crosspromotie
• POS-materiaal beschikbaar:
schapstroken en A2-posters

• Ketenpromotie

EERDER VERSCHENEN
David Baldacci’s werk is in 45 talen vertaald en wereldwijd zijn er meer dan 130 miljoen exemplaren van zijn
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dan dertig thrillers, romans, jeugd- en kinderboeken
geschreven. Samen met zijn vrouw Michelle strijdt
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Baldacci middels zijn Wish You Well Foundation al sinds
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jaar en dag tegen analfabetisme.

€ 12,99

ISBN 978
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boeken verkocht. Zijn debuut Absolute Power werd
verfilmd door en met Clint Eastwood. Hij heeft meer

ca. 400 pagina’s
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‘De perfecte mix van Jason Bourne en Jack Reacher.’
LISA GARDNER

Gregg Hurwitz

De verloren zoon
•
•
•

Het zesde deel van de Orphan X-thrillerserie
Voor fans van Jack Reacher, Jason Bourne en James Bond
Internationale bestsellerreeks

Eerst was hij Orphan X, toen de Nowhere Man. Nu krijgt
Evan Smoak de kans om datgene te doen waar hij vrijwel geen
ervaring mee heeft: een normaal leven leiden. Totdat hij vanuit

★★★★ ‘Hurwitz staat garant voor

totaal onverwachte hoek een telefoontje krijgt.

actie, vaart, plotwendingen,
volbloedkarakters en humor.’
VN DETECTIVE & THRILLERGIDS

De vrouw beweert zijn moeder te zijn en ze heeft een verzoek:
help Andrew Duran, wiens leven totaal is ontspoord toen hij op
het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Nu heeft Duran
een wreed moordenaarsduo achter zich aan – broer en zus – en

‘Hurwitz, de meester van spannende
verhalen vol technologische snufjes.’

Evan is zijn laatste hoop. Maar wanneer degenen die achter de
schermen aan de touwtjes trekken ontdekken wat Evan van plan

HET BELANG VAN LIMBURG

MARKETING

• Bannercampagne op AD.nl
• A2-posters en boekenleggers
• Uitgebreide aandacht via onze
nieuwsbrief en social media

• Crosspromotie in o.a. de nieuwe Baldacci

is, komt alles waar hij voor gevochten heeft in gevaar…

EERDER VERSCHENEN
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Gregg Hurwitz is de auteur van 22 thrillers die in dertig
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talen zijn vertaald en vele prijzen hebben gewonnen.
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€ 20,99
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€ 20,99

ISBN

Hij schreef ook comics voor Marvel en DC, scripts voor
de grote filmstudio’s en opiniestukken voor The Guardian.

€ 21,99

978 94 005 1359 4
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

In zijn vrije tijd voetbalt hij, waarbij hij zichzelf regelmatig blesseert.

€ 4,99
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Prodigal Son

€ 11,99
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€ 15,99

978 90 449 7477 7

ISBN 978 94 005 1099 9
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‘De trouwe lezer is een adembenemende pageturner die me een slapeloze
nacht heeft bezorgd. Ingenieus, rijk, emotioneel geladen, met niet-aﬂatende
spanning en tjokvol verrassende wendingen. Een boek dat ik simpelweg
niet kon wegleggen. Met geweldige personages, een omineuze Finse setting
en een smeuïge verhaallijn in Venetië die de kers op de taart vormde.’
SUSAN SANDÉRUS, ACQUIREREND REDACTEUR

Wees voorzichtig met wat je leest,
het kan je je leven kosten

Max Seeck

De trouwe lezer
•
•

Vertaalrechten verkocht aan maar liefst 37 landen
Bloedspannende, verslavende pageturner voor de liefhebbers
van Søren Sveistrup, Lars Kepler en M.J. Arlidge

•

Een filmische thriller met winters Finland én zomers Venetië
als decor

De vrouw van bestsellerauteur Roger Koponen wordt dood
aangetroffen in een prachtige zwarte avondjurk, zittend aan
het hoofd van een lege eettafel. Haar gezicht is bevroren in een
afgrijselijke glimlach.
Rechercheur Jessica Niemi onderzoekt de zaak en algauw blijkt
dat Maria Koponen niet het enige slachtoffer is. Het lijkt erop
dat de dader de moorden exact kopieert uit de thrillertrilogie van
Koponen.
De slachtoffers stapelen zich op en Jessica ontdekt dat er een
sinistere groepering schuilgaat achter de moorden. Als gebeur-

MARKETING

• Advertenties en winacties
• Posters en ovale baliedisplays
• Uitgebreide online campagne met
advertenties en lezersacties

• Volop aandacht op onze eigen
Scandinavische-thrillerkanalen

tenissen uit haar eigen verleden aan het licht komen, blijkt dat
Jessica zelf ook niet veilig is. Kan ze een halt toeroepen aan de

Wees voorzichtig met
wat je leest, het kan je
je leven kosten

moorden?
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Voor zijn debuutthriller werd Max Seeck bekroond met
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de Finse debutantenprijs. Hij leest dolgraag Scandinavische thrillers en luistert tijdens het lezen naar filmmuziek. Max Seeck heeft een achtergrond in verkoop
en marketing en doet zelf ook veel aan de promotie
van zijn boeken. Hij spreekt vloeiend Engels en Duits.
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ISBN

Uskollinen lukija

€ 21,99

978 94 005 1238 2
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 11,99

978 90 449 7917 6

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 15,99

978 90 461 7366 4

HELSINKI VENETIË SERIEMOORDENAAR FINLAND SINISTER
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Spiegels, ramen, etalageruiten, ze lijken samen te spannen
om me met mijn neus op de feiten te drukken
– ik herken mezelf niet meer.

Een jonge vrouw, verstrikt in een nachtmerrie van
intimidatie en geweld

Kim Moelands

Schaduwleven
•

Aangrijpende roman over huiselijk geweld, manipulatie
en wraak

•
•

Langverwachte nieuwe roman van populaire auteur
Tienduizenden vrouwen zijn jaarlijks slachtoffer van
huiselijk geweld

•

Meer dan 100.000 exemplaren verkocht van Ademloos
en Grenzeloos

De jonge, naïeve en getraumatiseerde Elena kan haar geluk niet
op als de populaire Daniël interesse in haar toont. Hij is char-

MARKETING

mant, slim en zelfverzekerd. Alles wat zijzelf niet is. Hij geeft

• Uitgebreide pr-campagne
• A2-posters en boekenleggers
• Voorpublicatieboekjes
• Google Ads-campagne op o.a. AD.nl,

haar de aandacht die ze in haar jeugd heeft moeten missen en
wanneer hij haar ten huwelijk vraagt, zegt ze natuurlijk ja.
Maar al in de wittebroodsweken beginnen de problemen. Daniël
blijkt een narcistische persoonlijkheidsstoornis te hebben en
begint gevaarlijke trekjes te vertonen. Hij manipuleert en intimideert, en isoleert haar van haar omgeving.

Linda.nl en Libelle.nl

• Facebook- en Instagram-advertising
• Blogtour

Elena raakt verstrikt in een nachtmerrie van intimidatie en
geweld. Niemand gelooft haar, behalve de gepensioneerde
psychologe Violet. Wanneer zij plotseling verdwijnt, blijft Elena
met veel vragen zitten…

VERSCHIJNT

11 mei 2021

UITVOERING

paperback met flappen, 14 x 21,5 cm

OMVANG

‘Mooi, indringend proza.’
SIMONE VAN DER VLUGT OVER ADEMLOOS

NUR

Kim Moelands is de auteur van de thrillers Weerloos,
Verdieping X en De vrouw in de spiegel. Ze schreef tevens

over haar leven met cystic fibrosis. In 2010 onderging

GLAMOUR OVER GRENZELOOS

zij dankzij een donor succesvol een levensreddende
longtransplantatie.

301, roman
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ISBN

twee autobiografische romans, Ademloos en Grenzeloos,

‘Wat een aangrijpend boek over oerkracht!’

ca. 320 pagina’s

€ 20,99

978 94 005 1360 0
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 11,99

978 90 449 3259 1
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ISBN LUISTERBOEK

€ 15,99

978 90 449 7478 4

HUISELIJK GEWELD NARCISME MOED DOORZET TINGSVERMOGEN
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Onweerstaanbaar! Dit is een verhaal voor reisliefhebbers, small town-fans,
romantici én cynici, en je wilt dit niet missen.’
RT BOOK REVIEWS (TOP PICK!)
‘Een heerlijk verslavend verhaal met unieke personages – zowel mensen
als dieren – en geschreven in een frisse, eigen stijl.’
KIRKUS REVIEWS (STARRED REVIEW)

Een hartverwarmend verhaal vol vriendschap, romantiek,
zelfontplooiing en ook wat… lamadrama!

Hilary Fields

Liefde, leven, lama’s
•

Aaibare feelgoodroman, daar hebben we voorlopig nog
HEEL VEEL behoefte aan

•
•

Heerlijk herkenbaar
Veel boek voor een fijne prijs!

Nadat Merry Mannings droom van Olympisch goud voorgoed
is verwoest door een iets te intieme ontmoeting met een spar,
belandt de voormalig skikampioene bij toeval in een carrière als
reisjournalist. Maar in plaats van luxereisjes maken en daarover
schrijven, krijgt ze de opdracht om de blog ‘Doe mij vooral niet
na’ te starten. En hiervoor mag ze afreizen naar een afgelegen
lamaboerderij in New Mexico…
Al snel zit ze tot over haar oren in de alpaca’s, lama’s en geiten,
en alle geuren en kleuren die daarbij voor te stellen zijn. Maar
de Last Chance Llama Ranch en een bepaalde brute cowboy

MARKETING

• Advertentie in Vriendin
• Feelgood-backcards, A2-posters en
boekenleggers

• Lezersacties
• Winacties in vrouwenbladen

beginnen haar meer en meer te bekoren. En Merry ontdekt dat
het boerenleven (met alle bijbehorende viezigheid) misschien wel
precies is wat ze altijd heeft gemist…
VERSCHIJNT

8 juni 2021
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paperback, 14 x 21,5 cm
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Hilary Fields schreef onder een pseudoniem drie

ISBN

CAP E-BOOK
ISBN E-BOOK

Santa Fe, New Mexico, waar ze voor het eerst naartoe

© JEWELSY

reisde voor een van haar romans.
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€ 17,99

978 94 005 1375 4

historische romans, voordat ze overstapte naar hedendaagse fictie. Ze verdeelt haar tijd tussen New York en

Last Chance Llama Ranch

€ 9,49

978 90 449 3274 4

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 13,99

978 90 461 7502 6

SMALL - TOWN ROMANTIEK HUMOR FEELGOOD DIEREN BOERDERIJ
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Maak voor de zomer begint deze onweerstaanbare
romantische serie compleet
•

Tweede en derde (laatste) boek van een heerlijke
romantische serie, die zich afspeelt in een klein
stadje: welkom in Moose Springs, Alaska!

•

EERSTE
DEEL

Lekkere combi van romantiek, humor, small-town
en natuur

•

Auteur won al diverse prijzen binnen haar genre

‘Overheerlijke romance vol humor,
de ﬁjne sfeer van een klein stadje en
hoofdpersonen met geweldige chemie.’
LIBRARY JOURNAL

‘Ik heb hier van begin tot eind van
gesmuld. Wat een heerlijke, lieve romcom.’
HARLEQUINJUNKIE

€ 15,99

ISBN 978

94 005 1319 8

MARKETING

•
•
•
•
•

Advertentie in Vriendin en Zin
Online campagne

Sarah Morgenthaler is geoloog en enthousiaste wetenschapsnerd.
Ze heeft een asielhond, pitbull Sammy. Als ze niet aan het schrijven

Sarah Morgenthaler
Droomman

Sarah Morgenthaler
Droomuitzicht

Lana Montgomery is alles wat het gemoedelijke

De carrière van voormalig Hollywoodlieveling River

stadje Moose Springs niet kan waarderen: een rijke

Lane gaat bergafwaarts. Vastbesloten om opnieuw te

socialite die denkt dat alles wel even kan veranderen.

beginnen, achter de camera deze keer, neemt ze een

Maar Lana is vastbesloten om te bewijzen dat ze hier

documentaire op over het pittoreske stadje Moose

thuishoort. Zelfs als ze daarvoor haar hakken moet

Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig moeten zijn, maar

inruilen voor sneeuwlaarzen en op jacht moet naar

de bewoners moeten niks hebben van River. Toch wil

A2-posters en boekenleggers

is, dan maakt Sarah graag wandeltochten door de nationale parken,

Digitale promotiematerialen

samen met haar man. Ze was twee keer een Golden Heart Finalist

een op hol geslagen eland. En echt, hoe moeilijk kan

ze deze documentaire maken en zich bewijzen, wat er

Blogtour

en won de Nola Stars Suzannah Award voor haar romantische fictie.

dat nou helemaal zijn?

ook voor nodig is.
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Zomerse (ont)spanning
met

De bestverkopende Nederlandse thrillerauteur

Suzanne Vermeer

Zomeravond
•
•

Meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht van Vermeer
Speelt zich af in een van de door Nederlanders best bezochte
streken van Frankrijk

Lauren Martens is met haar zus Celeste en hun ouders op
vakantie in de Ardèche, wanneer Celeste op een avond niet terugkeert van een bezoek aan de discotheek. Twee dagen later wordt
ze gewurgd teruggevonden aan de oever van een rivier. Al snel

DE MARKETINGCAMPAGNE

wordt een verdachte opgepakt, Julien Fournier, maar die ontkent

• On- en offline advertenties
• Grootschalige socialmediacampagne
• Samenwerking met bekende vrouwenbladen
• Campagne ‘Suzanne Vermeer-zomerweken’
• Joint promotion
• Ketenpromotie
• Zomerse promotiematerialen:

in alle toonaarden. Toch wordt hij schuldig bevonden en veroordeeld tot levenslang.
Twaalf jaar later is Lauren hulpofﬁcier van justitie in Groningen

‘Altijd ﬁjn, een nieuw boek van
Suzanne Vermeer.’ DE TELEGRAAF

als ze benaderd wordt door Nadine Dubois, een Franse journaliste
die een populaire true crime-podcast maakt. Julien Fournier
beweert nog steeds onschuldig te zijn en heeft de journaliste
gevraagd zijn zaak te onderzoeken. Hoewel Lauren eerst geen
enkele behoefte heeft om de boel weer op te rakelen, weet Dubois

tafelstaander en raamsticker

haar toch over te halen terug te keren naar Aubenas, de stad waar

• Digitale promotiematerialen beschikbaar

haar zus werd vermoord.

VOORDEELEDITIES
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paperback, 14 x 21,5 cm
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ISBN

Suzanne Vermeer is het pseudoniem van de in juni 2011 overleden auteur Paul
Goeken. In overleg met zijn familie is besloten om de boeken van Suzanne
Vermeer voort te zetten. Alle titels van Vermeer zijn in de bestsellerlijst

© FOKKEBOK

verschenen en twee titels werden genomineerd voor de NS Publieksprijs.
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16 maart 2021 € 8,99
ISBN 978 94 005 1369 3

€ 15,99

978 94 005 1357 0
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 9,49

978 90 449 3256 0

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 13,99

978 90 461 7475 3

8 juni 2021 € 10,99
ISBN 978 94 005 1368 6
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‘Mindfulness, maffia, meditatie en moord – Dusse slaagt
met vlag en wimpel voor deze geniale, bizarre balanceeract.’
BRIGITTE.DE

‘Ik wil graag iets vooropstellen. Ik ben geen gewelddadig persoon.
Integendeel. Ik heb nog nooit in mijn leven gevochten. Ik heb nooit
iemand vermoord. Tenminste, tot mijn achtenveertigste. In mijn
huidige werkomgeving is dat dus behoorlijk laat. Oké, een week
erna had ik misschien een half dozijn moorden op mijn geweten.
Ik snap dat dat niet erg vredelievend overkomt. Maar alles wat ik
deed, deed ik met de beste bedoelingen. Het was het logische gevolg

Karsten Dusse

Mindful moorden
•
•

van mijn keuze voor een meer mindful leven, zoekend naar een
betere balans tussen mijn werk en gezin.’

Meer dan 550.000 exemplaren verkocht in Duitsland
Staat al meer dan 60 weken in Der Spiegel-bestsellerlijst
(regelmatig op #1)

•

Voor fans van Killing Eve, Dexter of Tarantino

Het huwelijk van misdaadadvocaat Björn Diemel wankelt. Zijn

‘Een geniale plot, een verhaal vol zwarte humor, en…
je kunt zelfs nog iets leren van alle mindfulnesstips.’
DEUTSCHLANDFUNK KULTUR LESART

‘Dusse’s zwarte humor is briljant en zijn
duistere scenes zijn Tarantino-waardig.’
BONNER GENERAL-ANZEIGER

vrouw staat erop dat hij een mindfulness-seminar volgt om zijn
leven beter in balans te krijgen en zo hopelijk een betere vader en
echtgenoot te worden. Björn had alleen niet kunnen vermoeden
dat hij al snel op een heel andere manier gebruik zou maken van
wat hij er leert. Wanneer een van zijn cliënten, een zware en overduidelijk schuldige crimineel, voor problemen begint te zorgen
besluit Björn heel kalm om hem uit de weg te ruimen, precies
volgens de mindfulnessprincipes zoals hij die inmiddels kent…

MARKETING

• Contentmarketingcampage
• Ketenpromotie
• A1- en A2-posters
• Socialmediacampagne
• Bannercampagne gericht op sites van
dagbladen en tijdschriften
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Karsten Dusse is een advocaat die sinds een aantal jaar

de prestigieuze Grimme Award. Hij heeft drie non-
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fictietitels op zijn naam staan en Mindful moorden is
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zijn thrillerdebuut. Het werd direct een bestseller in
Duitsland.

305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL

ook voor tv schrijft. Hij won de Duitse Televisie Award,
de Duitse Comedy Award en werd genomineerd voor

ca. 320 pagina’s

PRIJS
ISBN

Achtsam Morden

€ 20,99

978 94 005 1363 1
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 11,99

978 90 449 3264 5

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 15,99

978 90 461 7499 9
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Maak kennis met Felix Pink,
de meest onwaarschijnlijke
moordenaar die je
ooit zult tegenkomen.

Het was nooit de bedoeling dat het moord zou zijn…

Belinda Bauer

Exit
•

Vorige boek stond op de Booker Prize-longlist en
National Book Award-shortlist

•
•

Eerste thriller in drie jaar tijd van Gold Dagger-winnares
Verschijnt voorafgaand aan de Boekenweek

Mijn god, hij had iemand vermoord!
Hij was zich er pijnlijk van bewust dat dit onmiddellijk
het interessantste feit over hem was geworden.
Wanneer de 75-jarige Felix Pink de woning aan Black Lane
binnengaat, kan hij niet vermoeden dat zijn gezapige leventje op
zijn kop zal komen te staan. Hij is ter plekke uit naastenliefde,
om een terminaal zieke man gezelschap te houden tot zijn laatste
ademtocht, zodat hij niet alleen is wanneer hij sterft.

MARKETING

• Campagne op Hebban.nl
• Socialmediacampagne
• A2-posters
• Crosspromotie

Maar vijftien minuten later is Felix op de vlucht voor de politie,
nadat hij de grootste fout van zijn leven heeft gemaakt. Hoe dit
heeft kunnen gebeuren, weet hij niet, maar Felix is vastberaden

‘Overstijgt de grenzen van zijn eigen
genre en laat je achter met een gevoel
dat nog lang blijft hangen.’

om erachter te komen wat er misgegaan is, en wie daarvoor
verantwoordelijk is.

JURYRAPPORT THE MAN BOOKER PRIZE

EERDER VERSCHENEN

★★★★ ‘Belinda Bauer schrijft misdaad,

Belinda Bauer wordt alom gezien als een van de beste

maar ze schrijft vooral mensen.’

Britse misdaadauteurs van dit moment. Ze is de
winnares van de

DE VOLKSKRANT

CWA

Gold Dagger, de Theakston’s
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paperback met flappen, 14 x 21,5 cm

OMVANG
NUR

Dagger in the Library (voor haar gehele oeuvre). Ze

PRIJS
ISBN

groeide op in Engeland en Zuid-Afrika. Exit is haar

verlies, verdriet en hoe je verder leeft
met een leegte in je leven.’

negende thriller.

305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL

Old Peculier Crime Novel of the Year Award en de CWA

★★★★ ‘Bauer schrijft haarscherp over

ca. 368 pagina’s

Exit

€ 20,99

978 94 005 1329 7
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

€ 11,99

978 90 449 3221 8

GAZET VAN ANTWERPEN
€ 20,99
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ISBN 978

94 005 0764 7

PASSIEVE STERVENSHULP MOORDMYSTERIE SENIOREN ENGELAND
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1 JUNI 2020

‘Naar het einde toe raakt
het verhaal in een
superspannende
stroomversnelling. […]
Prima thriller.’
VN DETECTIVE &

Derde deel van spannende Bureau Kopenhagen-reeks

Katrine Engberg

Dodenmasker
•
•
•

THRILLERGIDS

De opvolger van De krokodilvogel en Glazen vleugels
Spannend, meeslepend en vol verrassende wendingen
Alle boeken van Katrine Engberg belanden in de top 3
van de Deense bestsellerlijst

•

Op tijd voor de Spannende Boeken Weken

Op een prachtige lentedag in april verdwijnt de vijftienjarige
Oscar spoorloos. Oscar is het middelste kind uit een rijke, excentrieke familie uit Kopenhagen, en men gaat er aanvankelijk van
uit dat hij zelf is weggelopen. Toch lijkt het er steeds meer op dat
de tiener is ontvoerd.
De enige concrete aanwijzing die rechercheurs Jeppe Kørner en
Anette Werner hebben, is een cryptisch citaat uit een roman, dat
lijkt te verwijzen naar zelfmoord. Had Oscar aanleiding zichzelf
van het leven te beroven?
Dan wordt er een lichaam gevonden bij een vuilverbrandings-

MARKETING

• Volop aandacht op onze eigen
Scandinavische-thrillerkanalen

• Campagne op Hebban.nl
• Online advertising
• A2-posters
• Crosspromotie

installatie. Het slachtoffer is gedood op dezelfde avond dat Oscar
verdween. Maar waar ís Oscar?
VERSCHIJNT
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paperback, 14 x 21,5 cm
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ca.320 pagina’s

305, literaire thriller
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PRIJS
ISBN

Katrine Engberg (1975) was in Denemarken reeds bekend als danser en choreograaf
toen ze in 2016 haar schrijfdebuut maakte met een non-fictieboek. Sinds 2017 schrijft

© KJETIL ANDERSEN

€ 20,99
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ISBN 978 94 005 0986 3

€ 20,99

ISBN 978 94 005 0987 0

de top 3 van de Deense bestsellerlijst, en ook is haar ster nu internationaal rijzende.

€ 20,99

978 94 005 1353 2
CAP E-BOOK

ISBN E-BOOK

ze fulltime. Haar thrillers over Jeppe Kørner en Anette Werner belanden steevast in

Vådeskud

€ 11,99

978 90 449 3252 2

CAP LUISTERBOEK
ISBN LUISTERBOEK

€ 15,99

978 90 461 7473 9

DENEMARKEN KOPENHAGEN MOORDZAAK ONTVOERING BEDROG
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Siglufjörður, een dorp waar niemand de waarheid wil kennen

en waar geheimen een levenswijze zijn

Ragnar Jónasson

★★★★ ‘Waarom hebben we zo lang op

Poolnacht

deze verrukkelijke thriller moeten wachten?’
NRC OVER SNEEUWBLIND

•
•
•
•

‘Ragnar Jónasson is wat ons betreft dé nieuwe ster
aan het IJslandse thrillerﬁrmament.’
THRILLZONE.NL

Sneeuwblind werd gekozen tot Boek van de week bij NRC
Ragnar Jónasson is de kroonprins van de IJslandse thriller
Filmisch, sfeervol, ingenieus en echt Scandinavisch
Wereldwijd meer dan 1 miljoen boeken verkocht

1955. Twee jonge stellen verhuizen naar de onbewoonde,
geïsoleerde fjord Héðinsfjörður. Hun verblijf eindigt abrupt wanneer een van de vrouwen onder mysterieuze omstandigheden om
het leven komt. De zaak wordt nooit opgelost.
Vijftig jaar later duikt een oude foto op en daaruit wordt duidelijk
dat de stellen wellicht helemaal niet de enige bewoners van de
fjord waren.
In het nabijgelegen Siglufjörður probeert de jonge rechercheur
Ari Thór te achterhalen wat er die noodlottige avond gebeurde.
De zaken nemen een sinistere wending wanneer een kind vermist raakt op klaarlichte dag. Met een stalker op de vlucht en

MARKETING

• A2-posters
• Campagnes via Scandinavische
thrillerkanalen

• Crosspromotieflyer
• SEO- en socialmediacampagne gericht
op fans van Sneeuwblind en Inktzwart

Siglufjörður in quarantaine, lijkt het erop dat het verleden hen op
ijzingwekkende wijze achtervolgt.

5 JANUARI 2021

EERDER VERSCHENEN
Ragnar Jónasson is de bekroonde internationale bestsellerauteur van een tiental thrillers. Wereldwijd verkocht
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Good Reader Award en ontving wereldwijd lovende
kritieken. Ragnar woont in Reykjavík en geeft daar les aan
de rechtenfaculteit van de universiteit. Hij groeide zelf op
in Siglufjörður, waar zijn thrillers zich afspelen.

€ 12,99

ISBN 978 94 005 1341 9

€ 20,99

305, literaire thriller

OORSPRONKELIJKE TITEL

hij tot dusver meer dan 1 miljoen boeken in 21 talen. Zijn
werk werd bekroond met onder meer de Mörda Dead

ca.288 pagina’s
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ISBN

Róf
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ISBN E-BOOK

€ 11,99
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Het grootste gevaar schuilt in wat je niet ziet…

Marc Cameron

Tom Clancy Erecode
‘Hij grossiert in actiescènes en geeft steeds de technische
beschrijvingen waarvan Clancy-fans zo houden.’
VN DETECTIVE & THRILLERGIDS
OVER MARC CAMERON

•
•
•

Bestseller 60-garantie
100 miljoen exemplaren verkocht in de reeks
Populaire tv-serie Jack Ryan op Amazon Prime
(publiek < 45 jaar)

Het begint met een sms. President Jack Ryans vriend (en voormalig

CIA-agent)

pater Pat West waarschuwt hem voor een

‘honey trap’ – een val die is opgezet door een geheim agente die
uit is op informatie – en een mogelijke moordaanslag. Het zou
te maken hebben met een geheim artificial intelligence-project,
Calliope, dat in Chinese handen dreigt te vallen. Daarna blijft het
stil. Doodstil.
En dus heeft Jack twee problemen. Hij moet zijn vriend helpen,
die verdwenen is in Indonesië, en hij moet achterhalen wat
Calliope precies is en hoe groot de dreiging is. Maar terwijl hij

MARKETING

• Socialmediacampagne
• Advertenties
• Dedicated nieuwsbrief naar Clancy-fans
• Ketenpromotie
• Crosspromotie in mannenthrillers

zich hierop concentreert speelt er zich achter zijn rug een ander,
schimmig spel af…

EERDER VERSCHENEN
Marc Cameron heeft bijna dertig jaar bij de politie gediend, onder meer als
Marshal en

SWAT-officer.
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Voor zijn werk verbleef hij overal in Noord-Amerika, van

Alaska tot Manhattan en van Canada tot Mexico. Hij heeft de zwarte band in jiujitsu,
doet aan diepzeeduiken en is een fervent motorrijder.
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Tom Clancy wordt gezien als de bedenker van de technothriller. Ook schreef hij

ISBN

enkele non-fictieboeken over de Amerikaanse strijdkrachten. Tom Clancy overleed
op 1 oktober 2013.
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Bestsellers nu in voordeeleditie
Liane Moriarty

Wat Alice vergat

Heerlijke Moriarty-klassieker

‘Een echte aanrader voor liefhebbers
van lichtvoetige lectuur met net
dat tikkeltje extra.’ METRO
Meer dan 50.000 exemplaren verkocht

indrukwekkend tijdsbeeld.’
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★★★★ ‘Een ideaal boek om mee te

Inclusief extra epiloog
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€ 10,99
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★★★★ ‘Knap hoe Suzanne Vermeer steeds
iets anders weet te bedenken en origineel
weet te blijven.’ VROUWENTHRILLERS.NL
Meer dan 50.000 exemplaren verkocht
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★★★★ ‘Grisham weet te boeien met een
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Lentevuur

Een verbijsterende moordzaak
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