‘Een van de beste Nederlandse thrillerschrijvers.’
Veronica Magazine

De vrouwen van de Leeuwenhof

Corina

BOMANN
Een persoonlijke tragedie. Een zakelijk schandaal.
Een vijand die tot alles in staat is.

SOLVEIGS
BELOFTE

Eén vrouw kan het landgoed van
haar familie redden. Maar heeft ze de
moed om te doen wat nodig is?
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Boekverkopers over De vrouwen van de Leeuwenhof
‘Wat een geweldig boek! Verheug me nu al
op de volgende twee delen.’
Anja Konings, boekhandel Gianotten Mutsaers
‘Corina Bomann schrijft misschien nog
mooier dan Lucinda Riley.’
Anne de Jager, boekhandel De Vries, Zierikzee
‘Vlot en meeslepend geschreven verhaal over een
vrouw die moet kiezen tussen liefde en plicht.
Heerlijk lezen voor de liefhebbers
van Lucinda Riley!’
Margot Osse, boekhandel De Omslag, Rosmalen
‘Prachtig! Je voelt haar strijd,
haar liefdes, haar keuze…’
Annet Ellenbroek, boekhandel
Bruna Ellenbroek
‘Een sterke familieroman met de jonge Agneta als
enorm fascinerende hoofdpersoon.’
Nadine Mussert, boekhandel
Libris Cultuurcafé Van der Meer
‘In één ruk uitgelezen.’
Petra Funcken, boekhandel Funcken, Landgraaf

Op 9 februari verschijnt
het derde deel
van de succestrilogie
De vrouwen van de
Leeuwenhof

FEBRUARI 2021

ROMAN

‘Er is een nieuwe Lucinda Riley opgestaan,
en ze heet Corina Bomann.’
de Volkskrant

Corina Bomann
Solveigs belofte
Deel 3 van De vrouwen van de Leeuwenhof-trilogie

Als er een gast uit Amerika en een aantrekkelijke zakenman uit Stockholm op de Leeuwenhof arriveren, opent hun inbreng en kennis voor
Solveig de deur naar de wijde wereld. Ze wil niets liever dan een nieuwe
start maken, voor de Leeuwenhof en voor de liefde. Maar kan ze haar
verdriet om haar verloren geluk achter zich laten?

Het afsluitende deel van
de razend populaire
trilogie De vrouwen van
de Leeuwenhof
Al ruim 300.000 boeken
verkocht van Corina
Bomann in Nederland
en Vlaanderen
Speciale gesigneerde
limited edition van
1000 exemplaren
waarvoor u kunt
intekenen

© SABINE FRÖHLICH

A

ls jonge bruid leek Solveig een stralende toekomst tegemoet
te gaan, maar een tragisch ongeval maakt een einde aan haar
geluk. Verdrietig trekt zij zich terug op de Leeuwenhof, bij
haar moeder en grootmoeder. Daar is ze hard nodig, want het eerbiedwaardige landgoed verkeert in slechte staat. Solveig heeft allerlei ideeën
om het huis en het omringende landgoed te redden, maar welke zijn
goed en haalbaar?

Corina Bomann (1974) woont op het Duitse
platteland, waar ze in alle rust kan schrijven.
Haar romans staan in Duitsland steevast hoog in
de bestsellerlijsten. Bij Boekerij verschenen al
meerdere succesvolle romans, waaronder Agneta’s
erfenis, Het vlindereiland, De jasmijnzussen en
De stormroos.

PR & MARKETING
Interviews met de auteur

De vrouwen van de
Leeuwenhof  in de pers

Besprekingen in dag-, weeken maandbladen
Advertentiecampagne in
landelijke media

‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis.
Over keuzes maken en je hart volgen. Een aanrader.’
Algemeen Dagblad

A2-poster, dubbelzijdig

‘De verslavende nieuwe serie voor de lezers van De zeven zussen.’
NCRV-gids

Promotiepakket inclusief
A2-poster

‘Houdt u van de boeken van Lucinda Riley en Santa Montefiore?
Dan zult u Corina Bomann zeker waarderen.’
Max Magazine

Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best
of Romance-community

‘Lekker lezen en genieten.’
Nederlands Dagblad
‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’
Avrobode
‘Fijne lectuur met inhoud.’
NBD Biblion

A1-poster

Social media advertisingcampagne
Instant experience-advertentie,
een interactieve en schermvullende advertentie op Facebook
Google advertising-campagne
Grootse online aftelcampagne
Animatievideo met de hele serie

Februari 2021 | Prijs € 20,99 | Paperback met flappen ca. 592 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Solveigs Versprechen | Vertaling Lilian Caris |
Omslagontwerp Bürosüd | ISBN 978-90-225-8718-8 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1388-8
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Ruim 50.000 exemplaren verkocht,
nu in midprice!

Corina Bomann
Agneta’s erfenis
Deel 1 van De vrouwen van de Leeuwenhof-trilogie

H

et is 1913 en Agneta heeft afstand genomen van haar machtige
familie om een vrij leven te leiden als student aan de kunstacademie in Stockholm – met de charmante Michael aan haar
zijde. Dan ontvangt ze een telegram waardoor haar leven op zijn kop
wordt gezet: ze wordt gesommeerd terug te keren naar landgoed de
Leeuwenhof om daar de stoeterij van haar familie te gaan beheren.
Daarmee worden haar een adellijke titel en een leven vol luxe op een
presenteerblaadje aangeboden, maar was dat niet juist het leven waaraan
ze wilde ontsnappen? Kiest Agneta ervoor de familietraditie in stand te
houden en haar adellijke plichten op zich te nemen, of wint haar verlangen naar vrijheid en echte liefde?

Verschijnt gelijktijdig
met deel 3, zodat
nieuwe lezers meteen
door kunnen met de rest
van de trilogie
Van de fullprice-editie
zijn al meer dan 50.000
exemplaren verkocht in
Nederland en
Vlaanderen

‘Makkelijk lezen
met inhoud, ook
voor lezers die niet van
De zeven zussen
houden.’
Hans Loeve, boekhandel Riemer,
Amersfoort

BINNEN OP 1 IN DE

Mathilda’s geheim, het
tweede deel van de
trilogie, kwam bij
verschijnen direct binnen
op 1 in de Bestseller 60
27 WEKEN IN DE

MIDPRICE

¤ 12,99

Mathilda’s geheim
ISBN 978-90-225-8717-1

Februari 2021 | Prijs € 12,99 | Paperback ca. 576 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Agnetas Erbe | Vertaling Lilian Caris | Omslagontwerp
Bürosüd | ISBN 978-90-225-9274-8 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1329-1 | Ook verkrijgbaar in audio
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Beste boekhandelaar,
Je hoort wel eens dat een miljoen Nederlanders de wens hebben een boek te
schrijven. De praktijk lijkt dat te bevestigen: elke week landen er zo’n veertig
Nederlandse manuscripten in de inbox van Boekerij. De onvermijdelijke vraag
is natuurlijk: hoeveel van die manuscripten geven wij daadwerkelijk uit? Het
antwoord is ontnuchterend: de meeste jaren redt slechts één verhaal het van
de inbox tot de boekwinkel.
Dit jaar stak ‘Klaverblad’ van F loris Kleijne met kop en schouders boven de
concurrentie uit. Een razend spannende literaire thriller met een detectiveduo om
van te houden. We volgen Z orah, een briljant consultant die op het punt staat een
grote deal binnen te slepen. Tot haar jeugdtrau ma haar genadeloos inhaalt in
de vorm van een anoniem verzonden sms. Wie weet van Z orahs verleden af? En
is de timing van het bericht toevallig? Om hierachter te komen schakelt Z orah
privédetective Roelant in. Wat zij niet weet, is dat Roelant wordt betaald om
haar in de gaten te houden. Sa men komen ze op het spoor van een complot
dat hun beider levens – en dat van de mensen om hen heen – in groot gevaar
brengt. Maar hoe bieden ze de dreiging het hoofd als ze elkaar niet eens
kunnen vertrouwen?
Kleijne liet zich inspireren door de Klimop-zaak, de grootste vastgoedfraudezaak
in de Nederlandse geschiedenis. Het resultaat is een fantastisch geplotte thriller
met levensechte personages, die je vanaf de eerste bladzijde aan de pagina
gekluisterd houdt.
K unt u niet wachten om kennis te maken met
dit aanstormende talent? Vraag dan vast een
vooruitexemplaar aan bij uw vertegenwoordiger.
Alvast veel nagelbijtend leesplezier gewenst!
Roselinde Bou man, redacteur Boekerij

Een talentvolle nieuwe stem
in het Nederlandse
thrillergenre

SPANNING
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Floris Kleijne
Klaverblad

Z

orah was vijf toen haar vader haar moeder doodsloeg met een
bijl. Vijfentwintig jaar later is ze een zeer succesvolle consultant
die op het punt staat de deal van haar leven te sluiten. Tot ze een
bericht krijgt met een afbeelding van een bloederige bijl.
Wat heeft het bericht te betekenen? Wie weet er van Zorahs verleden af?
En is de timing toevallig, of zijn Zorahs privé- en zakelijke leven onlosmakelijk met elkaar verbonden? Om haar vele vragen te beantwoorden,
neemt Zorah privédetective Roelant in de arm. Maar is Roelant wel wie
hij beweert te zijn, of brengt hij Zorah alleen maar verder in gevaar?
Met rake zinnen, niet-aflatende spanning en zijn eigen achtergrond in
de corporate consultancy, vertelt Kleijne het angstaanjagende verhaal
van een sector die tot alles in staat is.

© JASPER VAN ES

Kleijne verbindt op meesterlijke wijze een
privétragedie en een grote fraudezaak
in een razend spannend verhaal

Floris Kleijne is een ervaren auteur van spannende
verhalen. Zijn werk verscheen in Veronica
Magazine en in verscheidene tijdschriften in
de vs, Engeland en Australië. Voor zijn debuut
thriller Klaverblad liet hij zich inspireren door
grootschalige fraude in de vastgoedsector en
door zijn eigen werkervaring in de it.

Voor de lezers van
John Grisham en
Tomas Ross
Klaverblad is
geïnspireerd op
de Klimop-zaak,
de grootste
vastgoedfraudezaak
in de Nederlandse
geschiedenis

‘Een van de beste Nederlandse
thrillerschrijvers.’
Veronica Magazine

PR & MARKETING
Interviews in landelijke media
Vooruitexemplaren
A2-poster, dubbelzijdig
Recensies in bladen en op blogs
Auteursvideo
Social media advertisingcampagne
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Thrillers-community

Verhaal in Veronica Magazine

Aandacht in de Best of Thrillersnieuwsbrief

Februari 2021 | Prijs € 19,99 | Paperback ca. 320 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 305 | Omslagontwerp Bürosüd | ISBN 978-90-225-9122-2 | Ook verkrijgbaar
als e-book ISBN 978-94-023-1537-0 | Ook verkrijgbaar in audio
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❂
‘Op briljante wijze beschrijft Harmel het leven
van een jonge Pools-Frans-Joodse vrouw in
de Tweede Wereldoorlog. Ze toont ons Eva’s bereidheid
om haar eigen leven op te offeren voor dat van anderen,
en ze beschrijft alle personages realistisch
en met compassie. Dit doordachte werk zal
lezers diep raken en is een ode aan moed en hoop.’
Publishers Weekly

❂
‘Een hartverscheurend verhaal over overleving en
heldendom, met in de hoofdrol een vrouwelijke vervalser
die alles doet om Joodse kinderen te helpen ontsnappen
uit het door de nazi’s bezette Frankrijk.’
People, 20 Best Books to Read this Summer

❂
‘Harmel vertelt echte, maar vergeten verhalen
uit de Tweede Wereldoorlog, gekruid met
een snufje spanning en romantiek.
Ook dit boek is weer een aanrader.’
Booklist

De nieuwe roman van
Kristin Harmel,
geïnspireerd op een
waargebeurd verhaal

ROMAN

FEBRUARI 2021

Van de auteur van Als we elkaar terugzien
en Jij kan me helpen
Van de boeken van Kristin Harmel zijn al 75.000 exemplaren
verkocht in Nederland en Vlaanderen

Kristin Harmel
Het boek van verloren namen

E

va Traube Abrams, een bibliothecaresse in Florida die eigenlijk
al aan haar pensioen toe is, ruimt op een ochtend boeken op als
haar oog valt op een foto in een openliggend tijdschrift. Ze verstijft; het is een afbeelding van een achttiende-eeuws religieus boekwerk
dat ze herkent als ‘het boek van verloren namen’. Het bijbehorende
artikel gaat over plundering van Europese bibliotheken door de nazi’s
gedurende de Tweede Wereldoorlog – iets wat Eva zich levendig
herinnert – en de inspanningen van hedendaagse onderzoekers om
belangrijke boeken aan hun rechtmatige eigenaren terug te geven.
Het boek, dat zich nu in Berlijn bevindt, lijkt een soort code te bevatten,
maar onderzoekers weten niet wat die betekent. Alleen Eva kent het
antwoord op die vraag: in de oorlog hielp ze Joodse kinderen aan de
nazi’s te ontkomen. Daarvoor hadden de kinderen een nieuwe naam
nodig. Om hun ware identiteit niet voor altijd verloren te laten gaan,
werd die gecodeerd en verborgen in ‘het boek van verloren namen’.
Na de oorlog heeft Eva haar oorlogsherinneringen diep weggestopt.
Heeft ze nu de kracht om terug te keren naar die traumatische tijd
en de waarheid te onthullen?

© PHIL ART STUDIO, REIMS, FRANCE

Het boek van verloren namen is een ode aan
de veerkracht van de menselijke geest

Kristin Harmel studeerde journalistiek en
communicatie en werkte voor o.a. People
Magazine. Haar romans, waaronder Zolang er
sterren aan de hemel staan, Als we elkaar
terugzien en Een dichtbij verleden, zijn bestsellers
en verschenen in vele landen. Harmel woont met
haar man in Florida.

Kristin Harmel in de pers
‘Een hartverscheurend mooi verhaal over liefde,
vergeving en de waarde van familiebanden.’
Nederlands Dagblad
‘Meeslepend historisch verhaal met een vleugje romantiek,
voor de lezers van Jenna Blum en Kristin Hannah.’
NBD Biblion
‘Harmels boeiende roman zet je steeds weer op het verkeerde been.’
People Magazine
‘Een meeslepend verhaal over generaties die worstelen om te overleven.’
Publishers Weekly

PR & MARKETING
Interviews met de auteur
Besprekingen in dag-, week- en
maandbladen

EERDER VERSCHENEN

Animatievideo
Instant experience-advertentie,
een interactieve en
schermvullende advertentie op
Facebook
Als we elkaar terugzien
Jij kan me helpen
ISBN 978-90-225-7921-3 (fullprice) ISBN 978-90-225-8270-1
ISBN 978-90-225-8341-8 (midprice)

Een dichtbij verleden
ISBN 978-90-225-8811-6

Social media advertisingcampagne

Februari 2021 | Prijs € 19,99 | Paperback met flappen ca. 400 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel The Book of Lost Names | Vertaling
Irene Goes | Omslagontwerp Simon and Schuster US, bewerkt door DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9153-6 | Ook verkrijgbaar als e-book
ISBN 978-94-023-1552-3

17

SPANNING

FEBRUARI 2021

Wim Krings in De Limburger over Zonder gezicht

Van de boeken van
Robert Bryndza werden
meer dan 300.000
exemplaren verkocht
in Nederland en
Vlaanderen
Alle thrillers van
Bryndza haalden de
Bestseller 60
Voor de fans van
M.J. Arlidge en
Karin Slaughter

Robert Bryndza
Schaduwland
Deel 2 van de Kate Marshall-serie
Je kunt hem niet zien. Maar hij jou wel…

C

riminologe Kate Marshall is met haar zoon aan het duiken als ze
een huiveringwekkende ontdekking doen. Ze vinden het lichaam
van een tiener, verstrikt onder water. De politie bestempelt het
al snel als een tragisch ongeluk, maar Kate is daar niet zo zeker van. Er
klopt heel veel niet: wat deed het slachtoffer daar midden in de nacht?
En als hij zo’n sterke zwemmer was, hoe verdronk hij dan?
De verdronken tiener is het meest recente slachtoffer in een reeks
mysterieuze sterfgevallen en verdwijningen rond Shadow Sands, een
stuwmeer dat ontstond toen een vallei en het gelijknamige dorpje onder
water werden gezet. Er doen veel vreemde verhalen de ronde, en al
jarenlang verdwijnen er regelmatig mensen. Dan verdwijnt ook een
jonge onderzoekster, Magdalena Rossi. Kate vraagt haar partner Tristan
Harper om mee te helpen zoeken naar de vrouw – voordat het te laat is.

© PETR KOZLÍK

‘Wat een begin! Een goed opgezette thriller.
Bryndza heeft een nieuw personage geschapen
met Kate Marshall en dat smaakt naar meer.’

Robert Bryndza werd in Groot-Brittannië geboren
en woont tegenwoordig in Slowakije. In 2016
verscheen zijn thrillerdebuut Het meisje in het ijs,
met Erika Foster in de hoofdrol, dat al snel een
wereldwijde bestseller werd.

Pers en boekverkopers
‘Hoe dan ook is deze nieuwe serie er een die geen herkansing nodig
heeft. Het eerste boek staat er meteen, en past prima in het rijtje andere
populaire Britse series van auteurs als M.J. Arlidge.’
★★★★ Hebban.nl over Zonder gezicht
‘Dit ijzersterke eerste deel in een nieuwe serie belooft nog veel goeds
voor de toekomst.’ Nederlands Dagblad over Zonder gezicht

PR & MARKETING
Advertentiecampagne in AD
en regionale kranten
Interviews

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

Recensies in bladen en op blogs

‘Een topthriller die je via onverwachte wendingen meevoert
naar een verrassend einde.’ Margriet

A2-poster, dubbelzijdig

‘Wederom een pareltje van de hand van Bryndza.
Dit boek staat als een huis.’ ThrillZone.nl
‘Opnieuw alle ingrediënten van een bloedstollende thriller, met vaart
geschreven en klaar om verfilmd te worden.’ NBD Biblion
‘Wederom een goed boek. Bryndza is een aanrader voor lezers van
Arlidge en Slaughter.’ Maria Spelt, Boekhandel Roojboek, Venray

EERDER VERSCHENEN

A1-poster
Grootse online aftelcampagne
Auteursvideo
Google advertising-campagne
Retargeting-campagne gericht op
de lezers van Zonder gezicht
Social media advertisingcampagne
Focustitel in Boekerijconsumentennieuwsbrief naar
22.000 abonnees

Zonder gezicht
ISBN 978-90-225-8881-9

Homepagepositie op Boekerij.nl

Februari 2021 | Prijs € 20,99 | Paperback ca. 320 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Shadow Sands | Vertaling Willeke Lempens |
Omslagontwerp Henry Steadman | ISBN 978-90-225-9011-9 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1346-8 | Ook verkrijgbaar in audio
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‘Luchtig, vol humor, ontroerend en ook
meeslepend. Zeker een aanrader
voor feelgoodliefhebbers!’
Hebban.nl

Familiegeheimen en
een onmogelijke liefde
tegen het decor
van de prachtige
Zwitserse Alpen
Het geheim van Victoria
is het ook los te lezen
vervolg op Onder
sterren, Van Settens
debuutroman die deels
was gebaseerd op haar
eigen ervaringen

Klaartje van Setten
Het geheim van Victoria

J

osefien runt in de Zwitserse bergen een chalet voor de super
rijken. Het prachtige huis is haar nagelaten door gravin Victoria,
de tante van haar ex Jean. Samen met haar twee kinderen probeert ze een bestaan op te bouwen, maar het valt financieel niet mee.
Ze heeft ook nog een extra lening afgesloten voor Jean, van wie ze nog
steeds houdt en die ze moeilijk iets kan weigeren. Vol goede moed begint ze aan haar tweede winterseizoen. Maar de start is al rampzalig:
een maand voordat haar eerste gasten arriveren crasht haar laptop en
is ze al haar boekingsgegevens kwijt. Vanaf dan lijkt alles mis te gaan.
Om haar bestaan in Zwitserland te redden, neemt ze steeds meer risico’s
en zet ze zelfs haar relatie met dierenarts Kurt op het spel.
Dan ontmoet ze Jules, een rijke zakenman en rokkenjager die in Zwitserland op zoek is naar bepaalde jeugdherinneringen. De charmes van
deze man zijn onweerstaanbaar. Als ze hem beter leert kennen, komt
ze erachter dat hij connecties heeft met gravin Victoria. Die blijkt een
groot geheim te hebben gehad dat alles kan veranderen. Kan Josefien
dit geheim van Victoria bewaren? En wil ze dat eigenlijk wel?

Klaartje van Setten studeerde Frans in Utrecht en is
bedrijfsjournalist. Ze verhuisde in 2006 met haar
gezin naar Zwitserland om er een vijfsterrenchalet
te runnen. Haar debuutroman Onder sterren is
deels gebaseerd op haar eigen ervaringen. Sinds
2010 woont ze weer in Nederland, van waaruit
ze nog steeds het chalet runt.

Klaartje van Setten in de pers
‘Geslaagde kennismaking met Klaartje van Setten, die zeker naar meer
smaakt.’ Diana en Renate, Buddyread Hebban Feelgoodclub
‘Opvallend was dat de auteur naast alle licht humoristische avonturen
ook een gevoelige snaar weet te raken bij de lezer door het kwetsbaar
neerzetten van haar hoofdpersoon. Mede dat maakte de roman
bijzonder in zijn soort.’ Lottelivre.nl
‘Een mooi feelgoodverhaal dat misschien niet helemaal eindigt
zoals je zou verwachten.’ Undercovernetwork.nl

PR & MARKETING
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Romance-community
Social media advertisingcampagne
Veel aandacht op boekenblogs

Opnieuw een heerlijk
inkijkje in de soms
ongelooflijk decadente
wereld van de jetset

EERDER VERSCHENEN

Testlezersactie in de Best of
Romance-nieuwsbrief
Aandacht in Boekerijconsumentennieuwsbrief naar
22.000 abonnees
Homepagepositie op Boekerij.nl

Onder sterren
ISBN 978-90-225-8455-2

Boek van de maand op Best of
Romance (meer dan 34.000
volgers)

Februari 2021 | Prijs € 19,99 | Paperback ca. 336 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 301 | Omslagontwerp Johannes Wiebel – Punchdesign |
ISBN 978-90-225-8646-4 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1263-8
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‘Ik ben razend enthousiast.
Dank je wel, Laini Taylor, je hebt
wat van me tegoed!’
Stephenie Meyer, auteur van de Twilight-reeks

Laini Taylor
Godenslaap

W

anneer Jaels brute leger de mensenwereld binnendringt,
wordt het ondenkbare werkelijkheid, en zullen Karou en
Akiva zich moeten verenigen om samen de dreigende legers van hun vijand te verslaan.
Ondertussen maakt een kwaadaardige koningin jacht op Akiva en
gebeurt er iets in de hemelen boven Eretz. Welke kracht kan de hemel
breken? Van de straten van Rome tot de grotten van Kirin en verder,
zullen mensen, chimaera en seraphim moeten vechten, liefhebben
en sterven in een episch theater dat goed en slecht, vriend en vijand
overstijgt.

Laini Taylor in de pers
Limited edition met
exclusief artwork
Het langverwachte
derde en laatste deel
van deze goddelijke
trilogie!
Voor de lezers van
Sarah J. Maas,
Leigh Bardugo en
Holly Black

‘Taylors betoverende
schrijfstijl en de manier
waarop ze de spanning
opbouwt zijn weer
ongeëvenaard.’
Publishers Weekly

Laini Taylor is de New York Times-bestsellerauteur
van de Dromendochter-trilogie en het tweeluik
Zonderling & Muze. Haar boeken worden in
32 landen uitgegeven en de filmrechten van
Dromendochter werden verkocht aan Universal
Pictures. Taylor woont in Portland, Oregon met
haar man en dochter.

OOK VERKRIJGBAAR

‘Een adembenemend romantisch fantasyverhaal over het lot,
hoop en de zoektocht naar je echte zelf.’
The New York Times Book Review
‘Herstelt je geloof in het genre.’
The Guardian
‘Wauw. Ik zou willen dat ik dit boek geschreven had.’
Patrick Rothfuss, auteur van De angst van de wijze
‘Laini Taylor heeft verschillende werelden, tijden en wezens zo
gedetailleerd bedacht en met zulk ambacht beschreven dat
het allemaal geloofwaardig is. Lezers zullen zich verheugen
op het vervolg van dit complexe, opwindende verhaal.’
Booklist

Dromendochter
ISBN 978-90-225-9311-0 (POD)

‘Wanneer ik zou beweren dat dit een prachtig boek is, zou dat niet alleen
de understatement van het jaar zijn, ik zou het ook nog eens tekortdoen.
Want Dromendochter is meer dan een boek, het is kunst.’
Goodreads.com
‘Ik ben ervan overtuigd dat dit boek de harten van
de Nederlandse lezers gaat veroveren.’
MagicTales.nl
‘Een absolute aanrader voor de liefhebber, maar ook voor lezers die
eens een uitstapje naar een ander genre willen maken.
Ik kijk met hoge verwachtingen uit naar deel twee!’
FantasyWereld.nl
‘Dromendochter is spannend, romantisch en grappig.’
7Days
‘Heel mooi en beeldend geschreven.’
Young Adult Books

Sterrenlicht
ISBN 978-90-225-9312-7 (POD)

PR & MARKETING
Online meet and greet met fans
Social media advertisingcampagne
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Fantasy-community

Februari 2021 | Prijs € 27,99 | Paperback ca. 528 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 334 | Oorspronkelijke titel Dreams of Gods and Monsters | Vertaling Niels van
Eekelen en Valérie Janssen | Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-6453-0 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1597-4
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People

Sally Hepworth
Voor ik je loslaat

J

arenlang leiden Alice Stanhope en haar dochter Zoe als gezinnetje
van twee een rustig leven in Californië. Zoe worstelt met sociale
fobieën, en haar moeder is er altijd om haar te beschermen. Ze
hebben nauwelijks familie en de identiteit van Zoe’s vader is onbekend,
maar ze redden het samen prima – tot het noodlot toeslaat. Alice wordt
ziek en moet vechten voor haar leven.
Boven alles wil Alice een veilige toekomst voor Zoe. Daarom doet ze een
beroep op twee vrouwen die, hoewel ze nagenoeg vreemden zijn, nu
haar enige hoop vormen: Kate, een verpleegster, en Sonja, een sociaal
werker. Wanneer de vier bij elkaar komen, worden gebeurtenissen
in gang gezet die veel losmaken. Terwijl de klok verder tikt voor Alice,
zullen ze allemaal de confrontatie aan moeten gaan met hun diepste
angsten, geheimen en verlangens.

Een onvergetelijk
verhaal over de diepe
band tussen moeder en
dochter, en over het
verlangen naar een
familie in welke vorm
dan ook
Ontroerend, maar
ondanks het heftige
onderwerp toch met een
lichte en humoristische
toets geschreven
De schoonmoeder
verschijnt eind 2020 als
Libelle Bookazine, met
reclame voor deze
nieuwe roman

© MRS. SMART PHOTOGRAPHY

‘Houd de tissues bij de hand:
dit verhaal over de zoektocht van een
moeder naar iemand die haar dochter kan
verzorgen en beschermen, lees je
niet met droge ogen uit.’

Sally Hepworth is een bestsellerauteur van meer
dere romans, waarvan De schoonmoeder de
eerste in Nederlandse vertaling was. Ze woonde
langere tijd in Singapore, het Verenigd Koninkrijk
en Canada. Inmiddels is ze terug in haar geboorte
land Australië, waar ze woont met haar man en
drie kinderen.

Sally Hepworth in de pers
‘Deze bitterzoete, emotioneel intense roman is aanbevolen
voor lezers die houden van verhalen die echt ergens over gaan, zoals
bijvoorbeeld die van Jodi Picoult en Lisa Genova.’
Library Journal (sterrecensie)
‘Een prachtige roman over liefde en moed in
verdrietige omstandigheden.’
Booklist
‘Vertelt met inlevingsvermogen en diepgang het verhaal
van vier vrouwen die geconfronteerd worden met
grote vragen die je niet vaak tegenkomt in fictie.’
New York Journal of Books
‘Met De schoonmoeder heeft Sally Hepworth een hartverwarmend
feelgoodboek geschreven over familiebanden en familiehistorie met een
stukje spanning waardoor je in één zucht naar het einde leest.’
Chicklit.nl

PR & MARKETING
Aandacht in diverse week- en
maandbladen
Social media advertisingcampagne
Aandacht in Boekerijconsumentennieuwsbrief naar
22.000 abonnees
Boek van de maand op Best of
Romance (meer dan 34.000
volgers)

Februari 2021 | Prijs € 19,99 | Paperback ca. 384 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel The Mother’s Promise | Vertaling Sabine Mutsaers |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-8808-6 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1378-9
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James Patterson & J.D. Barker
De kustmoorden

Het mag duidelijk zijn dat iemand een gruwelijk spel met hem speelt.
Terwijl Michael wordt afgevoerd naar het politiebureau, zet Megan
alles op alles om haar broer vrij te pleiten. Als het dodental oploopt en
de moorden steeds meer herinneringen aan hun kindertijd oproepen,
begint zelfs zij te twijfelen. Hoe goed kent ze haar broer echt?

Er ligt een lijk in je
badkuip. Je hebt het
slachtoffer nooit eerder
gezien. Maar de politie
zegt van wel.
Wereldwijd 300 miljoen
boeken van James
Patterson verkocht
Al 55.000 exemplaren
van Barkers Sam Porterserie verkocht in
Nederland en
Vlaanderen
Voor de fans
van J.D. Barker,
James Patterson,
Jussi Adler-Olsen en
Karin Slaughter

© STEPHANIE DIANI

A

ls sinds hun traumatische kindertijd vertrouwen Michael en
Megan Fitzgerald alleen elkaar. Ze moeten wel, na alles wat hun
ouders hun hebben aangedaan. Als Michael thuiskomt en het
lijk van een onbekende vrouw in zijn badkuip vindt, belt hij direct de
politie. Maar als die even later op de stoep staat, hebben ze bewijs dat
Michael het slachtoffer kende. Waarom kan Michael zich daar niets
van herinneren?

James Patterson is een van de populairste
thrillerschrijvers ter wereld. Hij schreef bijna vijftig
boeken die allemaal bestsellers werden en in
veertig talen werden vertaald. Het meest bekend is
hij om zijn Alex Cross-serie, waarvan twee delen
werden verfilmd met Morgan Freeman in de titelrol.
Patterson woont in Florida.

Aan detective Garrett Dobbs en fbi-agent Jessica Gimble de taak de
diep begraven geheimen van de Fitzgeralds te ontrafelen en de dader
te ontmaskeren – voor er meer slachtoffers vallen.

Pers en boekverkopers

© BILL PETERSON

Het begin van een bloedstollende nieuwe
serie door thrillerlegende James Patterson
en bestsellerauteur J.D. Barker

‘Heeft alles wat het seriemoordenaarsgenre nodig heeft: een race tegen
de klok en spanning tot het eind.’ ★★★★ VN Detective & Thrillergids
‘Dit boek blaast je omver, een van de beste die ik tot nu toe gelezen heb.’
Clemens Gommers, Broese Boekverkopers, Utrecht
‘Een garantie voor nachtmerries.’ Veronica Magazine
‘Voor liefhebbers van zeer spannende boeken is Barker een nieuwe
ontdekking! Een pageturner van begin tot eind.’
Janna Navis, Boekhandel Dominicanen, Maastricht
‘Een van de spannendste boeken ooit. Ik kon hem niet wegleggen!’
★★★★ Hebban.nl

PR & MARKETING
Interviews
A2-poster, dubbelzijdig

EERDER VERSCHENEN
25.000
verkocht

J.D. Barker begon zijn carrière als journalist en
ghostwriter. Zijn internationale doorbraak kwam
met Horen, zien, zwijgen, het eerste deel in de
bestsellertrilogie over rechercheur Sam Porter.
Barkers werk wordt in de pers regelmatig vergele
ken met dat van Stephen King, Dean Koontz en
John Saul. Barker woont in Amerika met zijn gezin.

15.000
verkocht

15.000
verkocht

Social media advertisingcampagne
Google advertising-campagne
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Thrillers-community

Horen, zien, zwijgen
ISBN 978-90-225-8514-6 (fp)
ISBN 978-90-225-8866-6 (mp)

Het vijfde meisje
ISBN 978-90-225-8527-6

Vergeef me
ISBN 978-90-225-8963-2

Focustitel in Boekerijconsumentennieuwsbrief naar
22.000 abonnees
Homepagepositie op Boekerij.nl

Februari 2021 | Prijs € 20 | Paperback ca. 432 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel The Coast-to-Coast Murders | Vertaling Ralph van der Aa |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9307-3 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1664-3 | Ook verkrijgbaar in audio
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‘Haar thrillers vallen in de smaak.
Pagie heeft succes.’
Algemeen Dagblad

Nathalie Pagie
Noordkaap
Tien topcriminelen. Een geheim experiment. Het noorderlicht.

IJzingwekkende
spanning van Pagie,
nu voor maar €7,99!
Al meer dan 250.000
boeken van
Nathalie Pagie
verkocht in Nederland
en Vlaanderen
Tweevoudig winnaar
van de ThrillZone
Award voor Beste
Nederlandstalige
Thriller

© ARTSTUDIO123

I

n het uiterste noorden van Noorwegen vindt in het diepste
geheim een wetenschappelijk experiment plaats. Zes ambi
tieuze wetenschappers laten zich een half jaar lang opsluiten
met tien zware criminelen. Wat willen deze wetenschappers
bereiken? Waarom? En werken de criminelen willoos mee, ook
nadat het eerste slachtoffer is gevallen?

Nathalie Pagie (1974) debuteerde in 2013.
Inmiddels heeft ze vele bestsellers op haar naam
staan, waaronder de winterthrillers IJsengel en
Helsinki en de succesvolle Tara en Diego-serie.
Ook is ze tweevoudig winnaar van de ThrillZone
Award voor Beste Nederlandse Thriller.

Nathalie Pagie in de pers
‘Een van de beste Nederlandse thrillerschrijvers.’
M.J. Arlidge

EERDER VERSCHENEN

‘Beklemmend drama dat uit de klauwen loopt.
De spanning is in Noordkaap om te snijden.’
Zin
‘Een vreselijk beklemmende thriller met een interessant onderwerp.
Sleept je mee in een steeds dreigender wordende plot.’
VN Detective & Thrillergids
‘Noordkaap is een ingenieuze thriller van formaat, met steengoede
personages en een prachtig geïllustreerde omgeving.’
★★★★ ThrillZone.nl
‘Pagie zet een uiterst realistisch Scandinavisch sfeertje neer, duidelijk
op basis van goede research. Spannend en lekker lezen!’
NBD Biblion

IJsengel
ISBN 978-90-225-8499-6 (fullprice)
ISBN 978-90-225-8788-1 (lowprice)

‘Een spectaculaire thriller die je niet meer loslaat.’
★★★★ Hebban.nl

LOWPRICE

¤ 7,99

Helsinki
ISBN 978-90-225-8923-6

Februari 2021 | Prijs € 7,99 | Paperback ca. 400 blz. | Formaat 13,5 x 21 cm | NUR 305 | Omslagontwerp Bij Barbara | ISBN 978-90-225-9258-8 | Ook verkrijgbaar
als e-book ISBN 978-94-023-1405-2 | Ook verkrijgbaar in audio
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Deel 1 van de Café Engel - serie

Marie

LAMBALLE

Marie

LAMBALLE
HILDES
DROOM

Een duistere familiegeschiedenis.
Een verwoestende oorlog.
Een onverschrokken jonge vrouw.

maart

BOEKERIJ VERWELKOMT MET
TROTS Céla van Gastel,
HET NIEUWE ALTER EGO VAN
DE ZUSSEN Chantal en

Priscilla van Gastel

Vaarwel Roscoe, HET TWEEDE BOEK VAN DE ZUSSEN VAN GASTEL
n
Wereldster onverwachts overlede

e rouw na het plotselinge
Fans, collega’s en vrienden zijn in diep
zikant Roscoe Mulder,
overlijden van de 36-jarige acteur en mu werd aangetroffen in
os
die gisteren in de vroege ochtend levenlo laatste opnames voor
de
ens
tijd
f
blee
zijn hotelkamer, waar hij ver
van Vincent van Gogh.
Starry Night, de rolprent over het leven autoriteiten nog geen
r de
Over de precieze toedracht worden doo
Mulder al aan deze rol
mededelingen gedaan. Eerder refereerde de laatste rol van zijn
ns
als ‘de rol van zijn leven’. Dat het teve n.
ede
mo
leven zou worden, kon niemand ver
ENTERTAINMENT NEWS TOD

AY

AFZENDER: ANONIEM

Beste meneer de Superheld,
Ik begin meteen maar even te zeggen dat ik
met jou dus absoluut geen medelijden heb.
Maar dan ook echt helemaal niks. Ik walg
van mensen zoals jou. Je bent stinkend rijk,
terwijl je geen reet doet. Een beetje films lopen maken die niemand wil zien en dan doen
alsof het allemaal zo moeilijk is. Je heb verdomme geen idee wat werken is, man.

AFZENDER: THÉRÈSE ELBA

Ik zag dit dus aankomen.
Vraag me niet waarom,
maar ik zag aan je dat het
niet goed ging. Je postte
minder op Insta. En je
reageerde ook minder op je
fans. Ik dacht dat het te
maken had met die nieuwe
film die je aan het maken
was, over Vincent van Gogh.
Je leek stiller en serieuzer
als je werd geïnterviewd.
Niet je normale grapjes. Ik
dacht dat je je aan het inleven was in die rol. Misschien
een beetje te goed?

AFZENDER: GLORIA BOLTON, TEGENSPELER VAN ROSCOE IN HIGH FIVE

Ik kan nog niet aan je denken zonder te huilen. In gedachten knuffel ik
je, en hou ik je vast. En ik troost me met alle goede herinneringen. Jij
hebt zoveel mensen geraakt met je werk en je aanwezigheid. En dat zal
je blijven doen. In onze harten leef je voort, tot in oneindigheid. Tot later, vriend. Tot ooit.
AFZENDER: IMANI AMAL

Roscoe Mulder, je bent een ware filosoof.
Jij zingt vanuit je ziel. Dankjewel voor je
kracht en je kwetsbaarheid. Maar vooral
voor je authenticiteit. Jouw liedjes klinken
als poëzie op muziek.
“The thing is you think I’m unbreakable.
Up here.
I’m not. I’m made of glass.
All it will take is one crack. One too many.
I’m in pieces. End of show.”

AFZENDER: TOMMIE, 13 JAAR

Ik heb net alle seizoenen van High School
Heroes gekeken en toen vertelde m’n moeder
dat de acteur die Rush speelt dood is. Dat vind
ik heel erg want dat wist ik niet en Rush was nu
net mijn lievelingspersonage. Maar mijn moeder heeft uitgelegd dat het juist mooi is dat
Rush voor altijd zal bestaan, ook als de acteur
er zelf niet meer is. En eigenlijk is dat wel heel
cool. Nu weet ik eindelijk ook wat ik later wil
worden. Acteur, net zoals jij, zodat ik ook iets
achter kan laten als ik er later niet meer ben.
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René Molenaar, scenarioschrijver van Zwaar verliefd
en Ik wist het, over Vaarwel Roscoe
Het tweede boek dat de zussen Van Gastel samen schrijven,
na hun goed ontvangen duodebuut Zonder jou

Een prachtige en
ontroerende
psychologische roman
over liefde en verlies,
met een scherp oog voor
de vele facetten van
een mensenleven

Céla van Gastel
Vaarwel Roscoe

D

e hele wereld is in shock als multitalent Roscoe Mulder onverwachts overlijdt. Tegen wil en dank doorgebroken als superheld
in een hitserie, zat Roscoe nog boordevol plannen en ideeën:
schrijver wilde hij zijn, en fotograaf, en muzikant. Het verlies is groot,
maar bij niemand komt de klap harder aan dan bij de twee belangrijkste
mensen in het leven van Roscoe: zijn grote liefde Livia en zijn broer
Rafael.
Terwijl er postzakken vol steunbetuigingen worden bezorgd en social
media overstroomt met berichten en speculaties van vriend en vijand,
proberen Rafael en Livia grip te krijgen op hun verdriet. Door hun herinneringen reconstrueren ze het leven van Roscoe, een hypergevoelige
jongen die worstelde met een neiging om alle leed van de wereld op zijn
schouders te torsen. Hij stond altijd klaar voor iedereen en gunde iedereen een tweede kans, van hun weggelopen vader tot de zwerver op de
hoek van de straat, maar was er wel genoeg oog voor hem?

Céla van Gastel is het pseudoniem van de zussen
Chantal en Priscilla van Gastel. Zij debuteerden als
schrijversduo met de goed ontvangen psychologi
sche roman Zonder jou. Samen richtten de twee
zussen ook ijvr op, een online platform om creatief
talent te stimuleren. Daarnaast heeft Chantal solo
al acht succesvolle feelgoodromans op haar naam,
waaronder Zwaar verliefd!, die is verfilmd en
waarvan een tweede verfilming in de maak is.

PR & MARKETING
Interviews met de auteurs
Besprekingen in diverse dag-,
week-, en maandbladen

Zonder jou in de pers

De filmrechten van
Vaarwel Roscoe en
Chantals roman Ik wist
het zijn al verworven
door de makers van
Zwaar verliefd!

‘Een angstaanjagende, fascinerende en rauwe roman. Superlatieven
schieten tekort. Het realiteitsgehalte is erg hoog, de personages
authentiek en er zit een uitstekende vaart in het verhaal
met een geweldig einde.’
NBD Biblion

Voor de liefhebbers van
A Star is Born en
P.S. I Love You

‘Vloog binnen een dag door Zonder jou heen en holy crap mensen,
ga dat lezen. Zo intens en beklemmend. Wow.’
Lisette Jonkman

Chantal van Gastel
is solo al jaren een
grote naam in het
feelgoodgenre

XXXX

‘Wat een rijkheid en emotie.
Wereldniveau.’

‘Een indringend geschreven psychologische roman waarin
onrust en spanning continu aanwezig zijn.’
Gooi- en Eemlander

Advertentie in landelijke media
A2-poster, dubbelzijdig
A1-poster
Promotiepakket inclusief
A2-poster
Social media advertisingcampagne
Instant experience-advertentie,
een interactieve en
schermvullende advertentie op
Facebook
Google advertising-campagne
Grootse online aftelcampagne
Animatievideo
Auteursvideo

Maart 2021 | Prijs € 17,99 | Paperback met flappen ca. 336 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 301 | Omslagontwerp Henry Steadman | ISBN 978-90-225-9261-8 |
Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1633-9 | Ook verkrijgbaar in audio
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DE NIEUWE Stephen King LIGT OP DE LOER
✪

✪

‘Briljante karakterschetsen.’

‘Een gloednieuwe thriller over de geheimen die we
verborgen houden en welke consequenties eraan
verbonden zitten om deze op te rakelen. (…)
De koning van het spannende genre.’

VPRO Gids

✪
‘De spanning zit ’m in het tot op de laatste alinea
tergend uitgespeelde raadsel of Kings horrorbeelden
waar zijn of verbeeld. King toont in Als het bloedt
een brede staalkaart van zijn kunnen.’

VN Detective & Thrillergids

✪
‘Een rake demonstratie van Kings veelzijdigheid.’

Elsevier Weekblad

Het Parool

✪

✪

‘De meester van de suspense.’

‘King voert je mee naar de grenzen van de horror.’

Nederlands Dagblad

Trouw

✪

✪

‘Stephen King is een begrip.’

‘King is een meesterverteller in
de meest uiteenlopende genres.’

MAX Magazine

✪
‘Voorop staat het immense vertelplezier dat van elke
bladzijde spat. Voor alles moet de lezer op intelligente
wijze geëntertaind worden. Een betere leermeester
voor zij die literaire ambities hebben, is er niet.’
★★★★ De Standaard der Letteren

✪
‘Om in één ruk uit te lezen.’
Vriendin

✪

De Boekenkrant

✪
‘De onbetwiste meester van de horror.’
Nouveau

✪
‘King is een angstvirtuoos, hij kan je werkelijk bang maken.
Lees en kijk over je schouder.’
NRC Handelsblad

✪

‘King is koning.’

‘Liefhebbers van het spannende boek weten dat er één
naam is die werkelijk nooit teleurstelt: Stephen King.’

Zin

Veronica Magazine
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Matthijs van Nieuwkerk in de Volkskrant

Stephen King
Later

J

amie Conklin is enig kind. Als zoon van een alleenstaande moeder
die lastig rond kan komen, wil hij niets liever dan een normale
jeugd. Maar jammer genoeg voor Jamie is hij allesbehalve normaal…

Geboren met een bovennatuurlijke gave die hij van zijn moeder geheim
moet houden, ziet Jamie dingen die niemand anders kan zien en weet hij
meer dan eigenlijk mogelijk zou moeten zijn. Wanneer een rechercheur
van de New Yorkse politie hem betrekt bij de klopjacht op een moordenaar, komt Jamie oog in oog te staan met een overledene. Maar de prijs
die staat op het gebruiken van zijn gaven is veel hoger dan hij ooit had
gedacht – deze geest is namelijk niet van plan om weg te gaan.

© SHANE LEONARD

‘Verslavend vakwerk.
King kan schrijven. Zo.’

Stephen King (Portland, Maine, 1947) is een
begrip. Zijn boeken zijn stuk voor stuk bestsellers
en wereldwijd werden er circa 400 miljoen
exemplaren van verkocht. Vanaf 2019 verschijnen
de boeken van Stephen King bij Boekerij.

Later is een krachtig en spookachtig verhaal met ondertonen van de
klassieke thriller It. Een onvergetelijke zoektocht naar wat ervoor
nodig is om op te staan tegen het kwaad en al zijn gezichten.

Normaal ziet hij de
doden maar voor
een paar dagen.
Maar wat als ze ervoor
kiezen om langer
te blijven?
Van Het Instituut werden
ruim 45.000 exemplaren
verkocht in Nederland
en Vlaanderen
Van Kings werk zijn
wereldwijd meer
dan 400 miljoen
boeken verkocht

PR & MARKETING
Advertentiecampagne in AD en
regionale kranten

‘Kan zich moeiteloos meten
met de klassieke Kings.
Een fantastisch boek, spannend
tot de laatste bladzijde.’
Thomas Olde Heuvelt over Het Instituut

Recensies in dag-, week- en
maandbladen
Leesexemplaren voor pers en
boekhandel
A2-poster, dubbelzijdig
A1-poster
Animatievideo
Retargeting van alle lezers van
Als het bloedt
Uitgebreide displaycampagne via
Google Ads

EERDER VERSCHENEN

13 WEKEN IN DE

11 WEKEN IN DE

Instant experience-advertentie,
een interactieve en
schermvullende advertentie op
Facebook en Instagram
Exclusieve Boekerij-nieuwsbrief
met 22.000 abonnees

Het Instituut
ISBN 978-90-225-8742-3

Als het bloedt
ISBN 978-90-225-9025-6

Exclusieve nieuwsbrief voor de
Best of Thrillers-community met
3500 abonnees

Maart 2021 | Prijs € 20,99 | Paperback ca. 272 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Later | Vertaling Annemarie Lodewijk | Omslagontwerp
Will Staehle, Unusual Co., bewerkt door DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9280-9 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1649-0
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La Stampa

Matteo Strukul
De belofte van Michelangelo

R

ome, herfst 1542. Michelangelo, achtenzestig jaar, moet een
belofte inlossen die hij veertig jaar daarvoor deed: de voltooiing
van de tombe van paus Julius ii. Maar Michelangelo worstelt
met de opdracht. Hij is zijn geloof in de katholieke kerk kwijt en voelt
zich niet meer thuis in de Romeinse maatschappij. Hij wendt zich tot
een nieuwe heidense sekte, de Spirituali, voor geestelijke leiding.
Opgejaagd door de Inquisitie, in de steek gelaten door het Vaticaan en
achtervolgd door zijn opdrachtgevers, moet Michelangelo alles op alles
zetten om in leven te blijven. Hij krijgt daarbij de onverwachte hulp van
drie heel verschillende vrouwen, die elk op hun eigen manier een grote
kracht hebben: Vittoria Colonna, de beeldschone markiezin van Pescara;
de charmante en mysterieuze dievegge Malascorte; en de even invloedrijke als meedogenloze courtisane Imperia.

Een meeslepende roman
vol romantiek, spanning
en verraad in het Rome
van de 16e eeuw
Strukul won in 2019 de
Italiaanse literatuurprijs
Premio Bancarella, die
eerder werd gewonnen
door Ken Follett en
Michael Connelly
Van de auteur van de
Medici-serie, waarvan
ruim 50.000 exemplaren
werden verkocht

© ROSDIANA CIARAVOLO / GETTY IMAGES

‘Strukul is de Alexandre Dumas van
de eenentwintigste eeuw: zijn altijd weer
fascinerende historische romans
doorstaan makkelijk de tand des tijds.’

Matteo Strukul (Padua, 1973) heeft rechten
gestudeerd en specialiseerde zich daarna in
Europees recht. Zijn romans worden momenteel in
twintig verschillende landen uitgegeven en ook de
filmrechten zijn verkocht. Hij woont met zijn vrouw
in Padua, Berlijn en Transsylvanië.

Matteo Strukul in de pers
‘Liefhebbers van historische romans mogen deze niet laten liggen:
meeslepend, intrigerend en spannend, van de eerste
tot de laatste bladzijde.’ Italië Magazine
‘In Strukuls handen verandert elke tijdsperiode in het meest
adembenemende en fascinerende verhaal ooit.’ Vanity Fair
‘Oorlog, passie, verraad en intrige: Strukuls recept voor de onovertroffen
mix van feit en fictie staat elke keer weer garant
voor een bestseller.’ La Repubblica
‘Matteo Strukul is een ware meester van het genre, hij weet actie,
avontuur en spanning perfect te combineren.’ Il manifesto
‘Een meeslepend verhaal met goede combinatie van spanning,
avontuur en actie.’ Italian Ambassadrice
‘Een historische roman vol onverwachte wendingen.’ Corriere della Sera

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Besprekingen in diverse week- en
maandbladen
Social media advertisingcampagne
De Medici
ISBN 978-90-225-8075-2

De zeven dynastieën
ISBN 978-90-225-9054-6

Aandacht i.v.m. Michelangelo-jaar

Maart 2021 | Prijs € 20,99 | Paperback met flappen ca. 352 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Inquisizione Michelangelo | Vertaling
Hans van Riemsdijk | Omslagontwerp Wil Immink Design | ISBN 978-90-225-8835-2 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1622-3
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‘Fris, levendig en hilarisch.
Een culturele mijlpaal!’
The Wall Street Journal

Kevin Kwan
Sex & Vanity

Als dochter van een in Amerika geboren Chinese moeder en een
New Yorkse vader met blauw bloed, is Lucie altijd van plan geweest
een westerse man te trouwen. Er zit niets anders op dan George af te
wijzen. Maar als ze hem jaren later weer tegen het lijf loopt – nota
bene tijdens een weekendje weg met haar verloofde – is hun aantrekkingskracht nog net zo sterk. Hoe lang kan ze hem de toegang tot
haar wereld en hart ontzeggen?

Een jonge vrouw raakt
verstrikt tussen twee
werelden. Kiest ze voor
haar schatrijke familie,
of voor de man op wie
ze wanhopig probeert
niet verliefd te worden?
Perfect voor fans van
Lauren Weisberger en
Sophie Kinsella
Wereldwijd meer dan
twee miljoen boeken
van Kevin Kwan
verkocht
Filmrechten verkocht
aan Sony Pictures en
SK Global

© RAEN BADUA

A

ls Lucie Churchill op de eerste ochtend van haar vakantie op
het eiland Capri oog in oog komt te staan met George Zao,
weet ze onmiddellijk dat ze een hekel aan hem heeft. Ze walgt
ervan dat hij galant aanbiedt om van hotelkamer te wisselen zodat zij
uit kan kijken over de Tyrreense Zee, ze haat het dat hij meer over
kunst weet dan zij en ze kan het werkelijk niet uitstaan dat hij haar
heeft gekust in de schaduw van een Romeinse ruïne.

Kevin Kwan werd geboren in Singapore en
verhuisde op twaalfjarige leeftijd naar de
Verenigde Staten. Zijn debuutroman Crazy Rich
Asians was een internationale bestseller en werd
met veel succes verfilmd. Kwans talent om op een
humoristische wijze hedendaags racisme aan de
kaak te stellen, maakte hem een internationale
voorvechter van diversiteit. In 2018 werd hij
door Time Magazine uitgeroepen tot een van
de invloedrijkste mensen ter wereld.

Kevin Kwan in de pers
‘Sex & Vanity scoort hoog op alle fronten: een zonovergoten eiland,
een oogverblindende bruiloft en een hartveroverend liefdesverhaal.’
The Guardian
‘Bruisend, speels en hilarisch. Kwan schrijft een heerlijk vileine parodie
op de superrijken, maar verstopt daaronder een scherpzinnige analyse
van hedendaags racisme.’ Metro
‘Kwan doet je gegarandeerd hardop schateren. Sex & Vanity is een
scherpe satire met een teder liefdesverhaal in het hart.’
Sunday Mirror
‘Alleen Kwan kan onweerstaanbare humor en verrukkelijke personages
zo soepel combineren met een satire op snobisme en racisme. Chapeau.’
Kirkus Reviews
‘Sex & Vanity is het literaire equivalent van een pizza met kaviaar en
truffel. Om je vingers bij af te likken.’ Publishers Weekly
‘Hartveroverend en hilarisch – dit is Kwan in topvorm.’ BookPage

PR & MARKETING
Interviews met de auteur
Social media advertisingcampagne
Aandacht in Boekerijconsumentennieuwsbrief naar
22.000 abonnees

Maart 2021 | Prijs € 19,99 | Paperback ca. 320 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Sex & Vanity | Vertaling Titia Ram | Omslagontwerp
DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9273-1 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1645-2
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The Houston Post

Een echte klassieker
van Ken Follett
Nu in een mooie
nieuwe heruitgave
voor € 12,99
Gebaseerd op
historische feiten

Ken Follett
Op vleugels van de adelaar

T

eheran, december 1978. Het regime van de sjah wankelt, de
anti-Amerikaanse stemming groeit. eds, een Amerikaanse
computermaatschappij, heeft het merendeel van haar
personeel naar veiliger oorden gestuurd. Slechts enkele topfunctionarissen zijn achtergebleven. Dan wordt van twee eds-directeuren
het paspoort afgenomen. Op grond van vage beschuldigingen
worden ze, zonder enige vorm van proces, gevangengezet. De
Amerikaanse ambassade functioneert nauwelijks meer en wanneer
de revolutie in alle hevigheid losbarst, lijkt ontsnappen helemaal
onmogelijk geworden...

© OLIVIER FAVRE

‘Een eersteklas bestseller, (...)
spannend, provocerend en
minutieus gedetailleerd.’

Ken Follett (Cardiff, 1949) was journalist tot hij in
1978 debuteerde met Door het oog van de naald,
gevolgd door Code Rebecca. Sindsdien heeft hij
uitsluitend bestsellers geschreven. Tot zijn grootste
successen behoren de Century-trilogie en de
Kingsbridge-saga.

Ken Follett in de pers
‘Follett is een meester.’
The Washington Post
‘Dit boek knettert van de spanning.’
San Francisco Chronicle
‘Een buitengewoon, zeldzaam geweldig boek. (...)
Een fantastisch waargebeurd verhaal dat
net zo spannend is als een roman!’
USA Today
‘Een thriller die je niet loslaat.’
Newsday

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Social media advertisingcampagne
Aandacht in de Best of Thrillersnieuwsbrief
MIDPRICE

¤ 12,99

De man van Sint-Petersburg
ISBN 978-90-225-8779-9

Door het oog van de naald
ISBN 978-90-225-8291-6

Code Rebecca
ISBN 978-90-225-8292-3

Retargeting-campagne gericht
op de lezers van De schemering
en de dageraad

Maart 2021 | Prijs € 12,99 | Paperback ca. 400 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel On the Wings of Eagles | Vertaling Annelies Hazenberg |
Omslagontwerp Johannes Wiebel – Punchdesign | ISBN 978-90-225-9287-8 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1654-4
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Liz Fenwick
Een zomer vol herinneringen

© PAUL SUMNER/STU WILLIAMSON PHOTOGRAPHY

Voor de lezers van Santa Montefiore
en Corina Bomann

H

ebe is nog maar drieënvijftig als ze te horen krijgt dat ze een
vroege vorm van alzheimer heeft. Ze doet haar best de kwaliteit van haar leven, haar baan en de relatie met haar man en
kinderen te behouden, maar als ze elke dag een beetje meer van zichzelf
verliest, raakt ze in paniek. Ze vlucht naar de enige plek waar ze zich
veilig en geborgen voelt: het familievakantiehuis in Cornwall.
Hebes nichtje Lucy worstelt juist met herinneringen die ze maar niet
kan vergeten, hoe graag ze ook zou willen. Ze volgt haar tante naar
Cornwall, in de hoop daar de rust te vinden die ze zo nodig heeft. Maar
bij aankomst wordt al snel duidelijk dat het geheim dat Lucy al tien
jaar heeft moeten bewaren zo zijn eigen manieren heeft om aan de
oppervlakte te komen.

Een aangrijpende roman
over twee vrouwen:
de ene verliest
langzaam al haar
herinneringen,
de andere kan het
verleden maar
niet vergeten
Van de boeken van
Liz Fenwick werden al
80.000 exemplaren
verkocht

‘Een authentiek,
prachtig verhaal dat
lezers niet onberoerd
zal laten!’

Liz Fenwick groeide op in Massachusetts. Ze
woonde over de hele wereld, maar verloor haar
hart aan Zuid-Engeland. Haar onweerstaanbare
romans, die in dertien talen worden vertaald,
spelen zich af tegen de achtergrond van dit
prachtige landschap.

De twee vrouwen ontdekken ieder voor zich dat ze in de loop der tijd uit
het oog hebben verloren wat echt belangrijk voor hen is, en dat loslaten
ook een bevrijding kan betekenen.

Liz Fenwick in de pers
‘Meeslepend en romantisch – een perfect vakantieboek.’
Rachel Hore
‘Een boeiende, vlot geschreven roman, die ik met plezier heb gelezen.’
Nederlands Dagblad
‘Een hartverscheurend verhaal over verlies en herstel.’
Woman and Home

VOOR DE LEZERS VAN

PR & MARKETING
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Romance-community

NBD Biblion

Social media advertisingcampagne
Naar de overkant
ISBN 978-90-225-8374-6

Auteursvideo

Maart 2021 | Prijs € 15,99 | Paperback ca. 368 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel One Cornish Summer | Vertaling Harmien Robroch |
Omslagontwerp Johannes Wiebel – Punchdesign | ISBN 978-90-225-8674-7 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1295-9
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Tess Gerritsen, New York Times-bestsellerauteur

David Hewson
De engel van Venetië

V

enetië, 1943. De achttienjarige Paolo Uccello rouwt om het verlies van zijn ouders en probeert te overleven onder het Duitse
regime. Als laatst overgebleven familielid is hij de enige die de
weverstraditie van zijn ouders kan voortzetten. Terwijl de datum waarop
hij zijn laatste opdracht moet inleveren steeds dichterbij komt, realiseert
Paolo zich dat hij het nooit op tijd af zal krijgen – tenzij hij hulp krijgt.
Wanneer het lichaam van een Joodse vrouw wordt gevonden in de
haven van Castello en Paolo zijn afschuw niet kan onderdrukken, wordt
hij bij thuiskomst benaderd door de plaatselijke priester. Die verzoekt
Paolo zijn kelder beschikbaar te stellen om een voortvluchtige Joodse
broer en zus te laten onderduiken. Paolo weet dat hij met vuur speelt,
maar hij realiseert zich ook dat dit de hulp is waar hij op hoopte.

Van de auteur van
de succesvolle
De Killing-serie en
de Nic Costa-serie
Van de De Killing-serie
werden meer dan
40.000 exemplaren
verkocht in Nederland
en Vlaanderen
Voor de fans van
Robert Harris en
Dan Brown
Wereldprimeur,
verschijnt pas in 2022
in het Engels

© MARK BOTHWELL

‘Aangrijpend en krachtig.
De engel van Venetië roept de spanning
en dreiging van het door de nazi’s
bezette Venetië overtuigend op.’

David Hewson werkte als journalist voor o.a. The
Sunday Times, The Times en The Independent.
Samen met de Deense scenarioschrijver Søren
Sveistrup werkte hij aan de thrillers waarop de
tv-serie The Killing is gebaseerd. Voor het schrijven
van zijn Pieter Vos-thrillers bracht hij veel tijd door
in Amsterdam en omgeving. De filmrechten van
Poppenhuis zijn verkocht aan Warner Bros.

Al snel blijkt de Venetiaanse politie op zoek te zijn naar de twee voortvluchtigen. Paolo probeert wanhopig te voorkomen dat ze worden gevonden, maar de zus stort zich in het Venetiaanse verzet en zet daarmee
veel meer dan alleen haar eigen leven op het spel…

David Hewson in de pers
‘Levensecht en betoverend. De engel van Venetië is een uitstekend
uitgediepte Tweede Wereldoorlog-thriller. Dit boek spookte nog
dagen na het lezen door mijn hoofd.’ Sarah Pinborough
‘Verslavend en betoverend. Het historische Venetië komt tot leven
in deze briljante WOII-thriller.’ Trip Fiction
‘Een zeer verdienstelijk boek, sterk genoeg om uit te kijken naar
de volgende delen.’ ★★★★ VN Detective & Thrillergids
‘Meeslepend en realistisch geschreven.’ Nederlands Dagblad
‘Een goed geschreven, complexe thriller, geschikt voor
een breed publiek.’ NBD Biblion
‘Hewson zweert bij realisme en geloofwaardigheid.’
★★★★ Hebban.nl
‘De spanning is bloeddrukverhogend en de elegante schrijfstijl
van Hewson maakt deze thriller weer helemaal af.’
★★★★★ Nu.nl

PR & MARKETING
Recensies
A2-poster, dubbelzijdig
Social media advertisingcampagne
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Thrillers-community
Aandacht in de Best of Thrillersnieuwsbrief

Maart 2021 | Prijs € 20,99 | Paperback ca. 464 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Garden of Angels | Vertaling Ans van der Graaff en
David Orthel | Omslagontwerp Wil Immink Design | ISBN 978-90-225-9259-5 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1643-8

49

FANTASY

MAART 2021

Mabel van Zijl, Boekhandel Veenendaal, Amersfoort

Lisa Maxwell
De vloek van de slang
Deel 3 van de Magiër-serie

E

sta is een doorgewinterde dief met een aangeboren gave om door
de tijd te reizen. Haar hele leven is ze getraind voor één missie:
terugreizen naar het New York van 1902 om het Boek der
Mysteriën te stelen. Maar het boek bewaarde een groter gevaar dan
iemand ooit voor mogelijk had gehouden: de wraakzuchtige godin
Seshat zat gevangen tussen de pagina’s. Haar gruwelijke kracht leeft
nu voort in Esta’s vriend Harte.
Esta en Harte zijn de enigen die Seshat kunnen tegenhouden, maar ze
zijn gestrand in de tijd, elk op een ander continent. Gescheiden door tijd
en ruimte zal Esta al haar magie en sluwheid moeten aanwenden om
Harte te redden en Seshat te stoppen. Maar wat ze niet weet, is dat er
een nog veel groter gevaar dreigt – gruwelijker en meedogenlozer dan
Seshat en de Orde samen.

© CAMERON WHITMAN

‘Tijdreizen (mooi gedaan!) en New York,
boeiende personages en vlot geschreven.
Een heerlijke serie!’

Lisa Maxwell groeide op in Ohio, Amerika, en
studeerde Engels. Ze heeft gewerkt als leraar,
wetenschapper, boekverkoper, redacteur en
schrijver. Inmiddels heeft ze meerdere fantasy
boeken op haar naam staan. Ze woont met haar
man en twee kinderen in de buurt van Washington.

EERDER VERSCHENEN

Het betoverende
derde deel van de
Magiër-serie
Al meer dan 12.000
exemplaren van de
Magiër-serie verkocht
in Nederland en
Vlaanderen
Spannende en
meeslepende fantasy
die zich afspeelt in een
magisch Noord-Amerika
Voor de fans van
Suzanne Collins,
Michael Scott en
Holly Black

Pers en boekverkopers
‘Dit is er echt eentje waar je per ongeluk honderd bladzijden meer in
leest dan je van plan was. Het is geweldig, en een echte aanrader!’
Odette Knappers, Westerhof Boek & Kantoor, Zwolle

De laatste magiër
ISBN 978-90-225-8615-0

‘Een heel fijne historische urban fantasy.
Ik kijk vol spanning uit naar het tweede deel!’
Evelien Poels, Boekhandel Het Leesteken, Purmerend
‘Spannend, uitdagend, romantisch en buitengewoon origineel.’
★★★★ Hebban.nl
‘Een boek vol magie, illusie, intriges, complotten, plottwists. Werkelijk
niets is wat het lijkt en de cliffhanger is er een waar je u tegen zegt.’
★★★★ Thrillersandmore.com
‘Magie, historie, liefde en maatschappelijke thema’s zijn op een
prachtige manier met elkaar verweven. Tel daar een intrigerende
cliffhanger, fascinerende personages en een
intelligente verhaallijn bij op en je hebt een echte aanrader.’
★★★★ Perfecteburen.nl
‘Een mix van historische fictie, romantiek, fantasy en
magie met een uitstekende plot en veel actie.’
Booklist

De duivelsdief
ISBN 978-90-225-9192-5

PR & MARKETING
Social media advertisingcampagne
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Fantasy-community

Maart 2021 | Prijs € 27,99 | Paperback ca. 736 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 334 | Oorspronkelijke titel The Serpent’s Curse | Vertaling Maren Mostert |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9151-2 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1647-6
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VAN EEN
NIEUWE
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TRILOGIE

Een duistere
familiegeschiedenis.
Een verwoestende
oorlog.
Een onverschrokken
jonge vrouw.
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Anne Jacobs

Marie Lamballe
Hildes droom
Deel 1 van de Café Engel-trilogie
© FOTOSTUDIO MARLIES, BAD CAMBERG

‘Een meeslepende familiesaga vol krachtige
personages in een schitterende historische
setting. Liefhebbers van Lucinda Riley,
Corina Bomann en mijn serie Het weesmeisje
moeten dit gewoon lezen!’

W

iesbaden, 1945. De oorlog is eindelijk voorbij, en de jonge
Hilde Koch kan haar geluk nauwelijks geloven. Café Engel,
het prachtige café dat al decennialang in handen is van haar
familie, is door de bombardementen gespaard gebleven. Hilde is vastbesloten het ooit zo glorieuze familiebedrijf in ere te herstellen en liefde en
vreugde terug te brengen tussen de eeuwenoude muren. Maar een onverwachte bezoeker brengt een duister geheim met zich mee dat de
familie dreigt te verscheuren – en de pas afgelopen oorlog dichterbij
brengt dan ooit.
Hildes droom is een onvergetelijk familie-epos dat zich afspeelt in de
roerige jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog. Perfect voor lezers van
Agneta’s erfenis, Het weesmeisje en De zeven zussen.

Marie Lamballe is een van de meest succesvolle
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 is Lamballe
auteur van meerdere bestsellers onder
verschillende pseudoniemen.

Marie Lamballe is het
pseudoniem van een
grote Duitse
bestsellerauteur
Wereldwijd ruim
2 miljoen boeken van
haar hand verkocht
Gebaseerd op een
waargebeurd verhaal
Deel 2 - Hildes
beproeving en deel 3 Hildes geluk verschijnen
in oktober 2021 en
maart 2022

In de pers
‘Liefde, intriges en geheimen: deze historische romans lees je
gegarandeerd in een wip uit.’
Libelle
‘Deze auteur trekt de lezer met een paar zinnen direct het verhaal
in en zet een mooi tijdsbeeld neer.’
★★★★ Chicklit.nl
‘Een intrigerend verhaal dat me tot het einde toe nieuwsgierig hield.’
Thrillersandmore.com
‘Een heerlijke reis naar de vorige eeuw, waar liefdes,
intriges en geheimen broeien.’
Booksandwords.be

PR & MARKETING
Crosspromotie in Corina Bomann
A2-poster, dubbelzijdig
Backcard inclusief A2-poster
Sandwichborden
Instant experience-advertentie,
een interactieve en
schermvullende advertentie op
Facebook
Advertenties in tv-gidsen
Social media advertisingcampagne
Grootse online aftelcampagne
Boek van de maand op Best of
Romance (meer dan 34.000
volgers)

Maart 2021 | Prijs € 19,99 | Paperback met flappen ca. 480 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Café Engel: Eine neue Zeit | Vertaling
Hilke Makkink | Omslagontwerp Bürosüd | ISBN 978-90-225-9275-5 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1644-5 | Ook verkrijgbaar in audio
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The Guardian

Rebecca Fleet
Al jouw leugens
Mijn mond smaakt naar rook. Mijn ogen tranen ervan, doen pijn in de wind. Als
ik mijn hand over mijn gezicht haal, blijft er as achter op mijn huid – als zachte
zwarte sneeuw. Het verslindt de muren, vreet de ramen op, neemt bezit van alles.

© NICK GREGAN

‘Uitstekend uitgewerkt, vol heerlijke twists.
Al jouw leugens is een ijzingwekkende
inkijk in de gevaren van obsessie.’

En zij zijn daarbinnen. Mijn kind, mijn vrouw.

N

a de tragische dood van zijn vrouw blijft Alex alleen achter met
zijn tienerdochter Jane. Ze redden het prima, maar pas als hij
Natalie ontmoet, breekt de zon weer door in zijn leven. Tot
hun prille geluk abrupt wordt verstoord door een vreselijke brand.

Rebecca Fleet studeerde Engelse literatuur in
Oxford en werkt nu als marketeer in Londen.
Daarnaast is ze de auteur van twee lovend
ontvangen psychologische thrillers.

Dochter Jade houdt vol dat ze een man in huis heeft gezien op de avond
van de brand; Natalie ontkent dat ze bezoek heeft gehad. Een van hen
moet liegen, en Alex staat voor een onmogelijke keuze: gelooft hij zijn
vrouw of zijn dochter? En welke consequenties heeft dat?

Je huis is afgebrand.
Je vrouw weet van niets.
Je dochter weet te veel.
Voor de fans van
B.A. Paris, Carla Kovach
en Esther Verhoef

‘Een fantastische thriller
– klassieke
psychologische
spanning vol
verrassingen.
Ik heb genoten.’
Lee Child

Rebecca Fleet in de pers
‘Knap boek met een beklemmende sfeer en subtiele spanningsopbouw.’
Hebban.nl
‘Sommige gebeurtenissen kun je beter niet in de doofpot stoppen.
Een ijzige sfeer en met zorg uitgediepte personages.’
ThrillZone.nl
‘Rebecca Fleet heeft heel wat in haar mars. De huizenruil zorgt
voor een aantal heerlijke uren leesplezier.’
Vrouwenthrillers.nl
‘Een heerlijke thriller die zeker op je lijstje moet worden gezet.
Laat haar volgende boek maar snel komen!’
Thrillersandmore.com
‘Een echte psychologische thriller.’
Chicklit.nl
‘Een goed geschreven psychologische thriller met
heel veel verrassingen. Ik heb genoten.’
Boekenkastweb
‘Ik ben benieuwd naar het volgende boek van Fleet.’
Kwanteinwonderland

PR & MARKETING
Interviews
Auteursvideo
Recensies in bladen en op blogs
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Thrillers-community
Aandacht in de Best of Thrillersnieuwsbrief
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Montefiore kunnen er
maar geen genoeg van
krijgen: het vijfde, volledig
los te lezen deel over
de familie Deverill
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‘Montefiore doet je vergeten waar
en met wie je bent.’
Libelle

Santa Montefiore
De verre horizon
Deel 5 van de Deverill-serie

T

JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader.
Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader
verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten
te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij
daarvoor de degens moet kruisen met de charmante, onafhankelijke en
uitermate aantrekkelijke Margot.

Van Santa Montefiores
boeken werden in
Nederland en
Vlaanderen ruim drie
miljoen exemplaren
verkocht
Van de andere delen
van de Deverill-serie zijn
al meer dan 300.000
exemplaren verkocht
Eerste druk met
persoonlijke boodschap
van Santa

Santa Montefiore (1970) studeerde Spaans en
Italiaans. Ze debuteerde met de roman Onder de
ombu-boom, die internationaal een groot succes
werd. Daarna schreef ze vele bestsellers,
waaronder De Franse tuinman, De vergeten
Deverill en Naar de overkant. Ze is getrouwd met
historicus en schrijver Simon Sebag Montefiore,
heeft twee kinderen en woont in Londen.

PR & MARKETING
Auteursbezoek (onder voorbehoud)

In de pers

Interviews met de auteur
Publiek optreden

‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek
meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion

Advertenties in landelijke media

‘De zomer is niet compleet zonder een nieuwe Santa Montefiore.’
Margriet

Aandacht in diverse dag-, week-,
en maandbladen

‘Romantische boeken voor in de vakantiekoffer, met als belangrijkste
ingrediënten liefde, haat, verdriet en jaloezie.’ Leeuwarder Courant
‘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
‘Werelds zomerleesvoer.’ Nederlands Dagblad
‘Het ideale vakantieboek als je van Downton Abbey houdt.’
★★★★ Moredelight.com
‘Goed voor uren leesplezier.’ Vrouwen van Nu

‘Het is meer dan prachtig, het is een lovenswaardig einde van een
trilogie over een generatie sterke vrouwen. 5 sterren!’
Perfecteburenleesclub.blogspot.nl

NIEUWE
E N L A ATS T E
D EEL VA N
DE REEKS

© ALEX DE GROOT

egen de wensen van zijn overleden halfzus Kitty Deverill in,
verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotel
keten. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart uit om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis
van de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn
rekeningen met verscheidene familieleden te vereffenen.

A2-poster, dubbelzijdig
A1-poster
Promotiepakket inclusief A2-poster
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Romance-community
Social media advertisingcampagne
Instant experience-advertentie,
een interactieve en schermvullende
advertentie op Facebook
Google advertising-campagne
Grootse aftelcampagne
Auteursvideo

April 2021 | Prijs € 20,99 | Paperback met flappen ca. 384 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel The Far Distant Horizon | Vertaling Erica
Feberwee | Omslagontwerp Johannes Wiebel – Punchdesign | ISBN 978-90-225-9251-9 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1629-2 |
Ook verkrijgbaar in audio
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Santa Montefiore

Al 50.000 exemplaren
verkocht, nu in
midprice!

Naar de overkant

M

arigold woont met haar man Dennis en hun jongvolwassen
dochter Suze in een klein dorpje op het Engelse platteland
waar iedereen elkaar kent. Wanneer ook haar negentigjarige
moeder bij hen intrekt omdat ze te oud wordt om alleen te wonen, en
hun andere dochter Daisy met een gebroken hart terugkeert uit Milaan,
waar ze zes jaar heeft gewoond, lijkt de drukte Marigold een beetje boven het hoofd te groeien. Of is haar toenemende verstrooidheid aan iets
anders te wijten?

‘Een boek als een
roomsoes.’
NRC Handelsblad

‘In deze vreemde
tijden kan een boek om
even bij weg te dromen
geen kwaad.’
De Gooi- en Eemlander

De vrouwen van kasteel Deverill
ISBN 978-90-225-7782-0

Als de rododendron bloeit
ISBN 978-90-225-7976-3

HEBT U ALLE DELEN
NOG OP VOORRAAD?
In de pers
10 WEKEN IN DE

MIDPRICE

¤ 12,99

‘Santa Montefiore beschrijft op haar
eigen liefdevolle manier een proces
waarvoor vandaag de dag – terecht –
steeds meer aandacht is.’
Nederlands Dagblad
‘De bestseller van nu.’ Vriendin
‘Meeslepend en ontroerend.’
MAX Magazine
‘Een prachtige les uit een heerlijk boek.’
Perfecteburenleesclub.blogspot.nl

De laatste roos van de zomer
ISBN 978-90-225-8299-2

De vergeten Deverill
ISBN 978-90-225-8373-9

Mei 2021 | Prijs € 12,99 | Paperback ca. 400 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel There and Back | Vertaling Erica Feberwee |
Omslagontwerp Johannes Wiebel – Punchdesign | ISBN 978-90-225-9267-0 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1463-2 | Ook verkrijgbaar in audio
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Philip Kerr
Hitlers vrede

H

erfst 1943. Sinds de Slag om Stalingrad weet Adolf Hitler dat
Duitsland de oorlog niet kan winnen. De aankomende geallieerde conferentie in Teheran zal de basis leggen voor hun
tweede front – en daarmee voor de onvermijdelijke val van het Derde
Rijk. In een poging te redden wat er te redden valt, doet Hitler een
radicaal voorstel: hij wil de geallieerden ontmoeten in Teheran om daar
aan te sturen op een vredesonderhandeling. Wat hij niet weet, is dat
Heinrich Himmler intussen een aanslag op de conferentie voorbereidt.
In het middelpunt van dit spel van staatsgeheimen, wisselende bond
genootschappen en riskante deals staat Willard Mayer, een geheim
agent die door Franklin D. Roosevelt is uitgekozen om als zijn gezant
te dienen. Officieel dient Mayer als de oren en ogen van de president,
maar onder de oppervlakte heeft hij zo zijn eigen agenda.

Ruim 200.000 boeken
van Philip Kerr verkocht
in Nederland en
Vlaanderen
Met Kerrs kenmerkende
spanning, satirische
humor en diepgaande
historische kennis
Voor de fans van Robert
Harris, Frederick Forsyth
en John le Carré

© TOMMY DE BREE

Voor het eerst in het Nederlands
verkrijgbaar: een briljante
standalone van Philip Kerr
– nog altijd de meester van
de historische thriller

Philip Kerr (1956-2018) werd geboren in
Edinburgh en woonde in Londen. Zijn boeken
werden vertaald in 36 talen en wereldwijd lovend
ontvangen. Kerr ontving talloze crimeprijzen,
waaronder diverse keren Thriller van het Jaar in
verschillende media.

Een ijzingwekkende thriller vol politieke intriges, historische details
en grote verbeeldingskracht. Hitlers vrede geeft fans iets waar ze niet
op hadden durven hopen: nog één allerlaatste Kerr.

In de pers
‘Kerrs stijl is intelligent en literair. Zijn boeken behoren simpelweg tot
het beste wat het thrillergenre te bieden heeft.’ NRC Handelsblad
‘Een perfecte mix van fictie en geschiedenis.’
VN Detective & Thrillergids
‘Behoort tot het beste wat ooit op thrillergebied is verschenen!’
de Volkskrant
‘Op ingenieuze wijze weet Kerr de twee verhaallijnen te verweven.’
Het Parool
‘Kerrs fameuze mix van goed gerechercheerde, gruwelijke realiteit en
fictie werkt in dit boek wederom uitstekend.’ Trouw

PR & MARKETING
Recensies in kranten en bladen

EERDER VERSCHENEN

Social media advertisingcampagne
Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief met 22.000 abonnees
Aandacht in de Best of Thrillersnieuwsbrief

De Berlijnse trilogie
ISBN 978-90-225-9194-9

Metropolis
ISBN 978-90-225-8614-3

Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Thrillers-community

April 2021 | Prijs € 22,99 | Paperback ca. 512 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 305 | Oorspronkelijke titel Hitler’s Peace | Vertaling Jan Pott | Omslagontwerp
Wil Immink Design | ISBN 978-90-225-9276-2 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1646-9 | Ook verkrijgbaar in audio
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‘Harlan Coben is fantastisch.
Een van mijn favoriete
thrillerschrijvers.’
John Grisham

‘Wild is weer een typische Coben: goed
geschreven, geloofwaardig geplot,
spannend maar met voldoende humor
om die spanning te doorbreken.’
Nederlands Dagblad

‘Duizelingwekkend.’
De Telegraaf

‘Coben schrijft de ene na de andere
steengoede thriller.’
Zin

‘Coben is op oorlogspad.’
Gazet van Antwerpen

‘Vernuftig opgebouwd verhaal en
spannend tot de laatste bladzijde.’
Libelle

‘Harlan Coben heeft het bingereaden uitgevonden. Wat een
meesterlijke auteur.’
bol.com Lees Magazine

SPANNING
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DE NIEUWE SPANNENDE THRILLER VAN HARLAN COBEN
de Volkskrant

Harlan Coben
Win

R

uim twintig jaar geleden werd de jonge, rijke erfgename Patricia
Lockwood ontvoerd tijdens een overval op haar familielandgoed.
Ze wist na maanden eenzame opsluiting te ontsnappen, maar
van haar ontvoerders ontbrak elk spoor. Tot nu.
In een penthouse aan de New Yorkse Upper West Side wordt een vermoorde man gevonden. Er bevinden zich twee opvallende voorwerpen
in het appartement: een gestolen Vermeer en een leren koffer met de
initialen WHL3. Voor het eerst sinds jaren hebben de autoriteiten een
nieuw aanknopingspunt in de ontvoeringszaak van Patricia Lockwood.

© MIRIAM BERKLEY

‘Coben is een meester in het schetsen van de
vele varianten van licht en duister.’

Harlan Coben is de eerste auteur die alle grote
Amerikaanse thrillerprijzen op zijn naam schreef.
Zijn boeken zijn keer op keer wereldwijde
bestsellers. Naast standalones schrijft hij een serie
over sportmakelaar en privédetective Myron
Bolitar. Coben woont met zijn vrouw in New Jersey.

PR & MARKETING
Outdoorcampagne

De eerste thriller met het
zeer geliefde personage
Windsor Horne
Lockwood III – oftewel
Win – in de hoofdrol

Windsor Horne Lockwood iii – ‘Win’ voor zijn vrienden – zal niet rusten
voor hij weet hoe zijn koffer en het gestolen schilderij in het bezit van
de dode man terecht zijn gekomen. Zeker als de fbi hem vertelt dat de
ontvoerder van zijn nicht Patricia nog altijd op vrije voeten is.

Recensies in bladen en op blogs
A2-poster, dubbelzijdig
A1-poster
Grootse online aftelcampagne

Van Cobens meest
recente thriller Wild
werden ruim 30.000
exemplaren verkocht
Van Cobens boeken
gingen in Nederland en
Vlaanderen
al twee miljoen
exemplaren over
de toonbank

Interviews

Animatievideo
Retargeting-campagne gericht op
de lezers van Wild
Social media advertisingcampagne
YouTube advertising-campagne
gericht op de kijkers van Harlan
Cobens Netflix-series

EERDER VERSCHENEN

Google advertising-campagne
9 WEKEN IN DE

12 WEKEN IN DE

Instant experience-advertentie,
een interactieve en schermvullende advertentie op Facebook
Exclusieve nieuwsbrief voor de
Best of Thrillers-community

De ontdekking
ISBN 978-90-225-8065-3

Wild
ISBN 978-90-225-9003-4

Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief met 22.000 abonnees
Homepagepositie op Boekerij.nl

April 2021 | Prijs € 20,99 | Paperback ca. 416 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Win | Vertaling Jan Pott | Omslagontwerp DPS Design &
Prepress Studio | ISBN 978-90-225-8066-0 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1466-3 | Ook verkrijgbaar in audio
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Een romantisch en meeslepend verhaal zoals
we dat van Sparks gewend zijn
The Last Song, met Miley Cyrus en Liam Hemsworth
in de hoofdrol, is een van de meest succesvolle
Sparks-verfilmingen aller tijden
Van de boeken van Nicholas Sparks zijn wereldwijd
al meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht

Nicholas Sparks
Het laatste lied (The Last Song)

D

rie jaar na de scheiding van Ronnies ouders vindt haar moeder
dat Ronnie en haar broer een zomer bij hun vader moeten doorbrengen. Voorheen een succesvol concertpianist, slijt hun vader
nu zijn dagen in Wilmington, een rustig dorpje aan het strand, waar hij
zijn tijd steekt in het maken van kunst voor de lokale kerk.
Ronnie is nog steeds boos om het vertrek van haar vader. Ze keert
zich van hem af en verkent in haar eentje de omgeving. Op het strand
ontmoet ze Will Blakelee, een knappe lokale bewoner die als vrijwilliger
bij het aquarium werkt. In eerste instantie moet Ronnie niks van zijn
versierpogingen weten, tot hij haar helpt met het beschermen van de
schildpadeieren op het strand. Langzaam bloeit er toch iets op tussen
de twee, maar wat begint als een zorgeloze zomerliefde, eindigt in een
tragisch afscheid wanneer van zowel Ronnies vader als Will een groot
geheim aan het licht komt.

© JAMES QUANTZ JR.

Deze Nicholas Sparks-klassieker is nu eindelijk in
Nederlandse vertaling verkrijgbaar

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

In de pers
‘Wat het meest beklijft zijn de diepmenselijke empathie van de auteur en
de vele levensinzichten die hij zijn personages meegeeft.’
Noordhollands Dagblad
‘Zet je tissuebox maar klaar, want tranen gegarandeerd!’
♥♥♥♥♥ Chicklit.nl
‘Een prachtig boek met aardige en duistere personages, verborgen
geheimen en een geweldige dramatische climax.’
Novelicious.com
‘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
‘Sparks’ romans werken ontspannend.’ The Boston Globe

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Romance-community
Social media advertisingcampagne

Lieve John
ISBN 978-90-225-8626-6

De terugkeer
ISBN 978-90-225-9026-3

Aandacht in Boekerijconsumentennieuwsbrief naar
22.000 abonnees

April 2021 | Prijs € 19,99 | Paperback ca. 416 blz. | Formaat 14 X 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel The Last Song | Vertaling Els Franci-Ekeler |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9266-3 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1638-4
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Linda Green

In de pers

Haar laatste woorden

‘De spanning en emotie zijn voelbaar
op elke pagina. Een echte pageturner.’
The Telegraph
Een zenuwslopende psychologische thriller over
het verwoestende effect van lang bewaarde
geheimen. Nu voor maar € 7,99

‘De afwisseling tussen de verschillende
verhaallijnen zorgt voor de nodige
spanning. Een aanrader, waarbij de
emotionele kant van het geheel
je zeker niet koud laat.’
★★★★ Thrillersandmore.com
‘Een snoeihard verhaal met zoveel
opgebouwde spanning dat je je moet
beheersen om niet even de laatste
pagina te lezen.’ NBD Biblion
‘Een goed in elkaar gezet en intrigerend
verhaal. Een echte aanrader voor een
ieder die thuis op de bank zit en een fijn
boek wil lezen!’ ThrillZone.nl

Al meer dan 30.000 boeken
verkocht van Linda Green

‘Hartverwarmend en hartverscheurend,
tegen het einde wil je Finn van de
bladzijden plukken en hem een dikke
knuffel geven.’ ★★★★★ Heat

Voor de fans van B.A. Paris en
S.K. Tremaynes IJstweeling

‘Een absolute aanrader, misschien juist
omdat het geen doorsnee thriller is.
Verrassend en boeiend tot het eind.’
Vrouwenthrillers.nl
‘De spanning is ondraaglijk en dan moet
de twist nog komen. Een veel te
realistisch verhaal waar ouders niet van
zullen kunnen slapen.’ Sunday Mirror
‘Green schrijft direct en sleurt je meteen
mee het verhaal in. Zeker een aanrader.’
★★★★ Chicklit.nl
‘Een krachtig verhaal dat je niet snel
vergeet.’ The Sun
‘Angstaanjagend, briljant opgebouwd.
Linda Green creëert een fantastisch,
realistisch scenario uit de grootste angst
van elke ouder.’ Emily Barr, auteur van
De perfecte leugen
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Linda Green
In een ogenblik
Eén moment kan alles voorgoed veranderen.

D

e tienjarige Finn is anders dan andere jongens: hij houdt van
tuinieren en spelen op zijn ukelele, en wil alleen eten in cafés
met de hoogste hygiëneclassificatie. Zijn eigenaardigheid leidt
tot gepest op school en de scheiding van zijn ouders maakt zijn leven
alleen maar zwaarder. Na een ruzie tussen zijn ouders om de voogdij,
neemt Finns moeder hem mee naar een nieuw café.
De al wat oudere serveerster Kaz heeft een goed gevoel voor humor en
een hart van goud, maar ze zit tegen een burn-out aan. Als Finn en zijn
moeder tijdens een van haar diensten binnenkomen, wordt hun lot voorgoed bezegeld. Ze weten het nog niet, maar de tweede keer dat ze elkaar
tegen het lijf lopen, zal hun leven op het spel staan.

© IAN HODGSON

SPANNING

Linda Green werkte jarenlang als journalist voor ze
zich op het schrijven van boeken richtte. Ze schreef
onder andere voor The Guardian, The Independent
on Sunday en The Times Educational Supplement.
Inmiddels is ze fulltime thrillerschrijver. Green
woont in West-Yorkshire met haar familie.

‘Green pakt
een actueel onderwerp
bij de hoorns.
Een zwaar thema,
overtuigend verteld.’
VN Detective & Thrillergids
over Haar laatste woorden
Al 30.000 boeken van
Linda Green verkocht in
Nederland en Vlaanderen
Een razend spannend en
meeslepend verhaal over een
bijzondere vriendschap: één
moment kan alles veranderen
Voor de fans van Ruth Ware
en Liane Moriarty

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Interviews op blogs
Recensies
LOWPRICE

¤ 7,99

Social media advertisingcampagne
Aandacht in de Best of Thrillersnieuwsbrief

April 2021 | Prijs € 7,99 | Paperback ca. 336 blz. | Formaat 12,5 x 20 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel The Last Thing She Told Me | Vertaling Yolande Ligterink |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9159-8 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1366-6 | Ook verkrijgbaar in audio
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Ik tel tot tien
ISBN 978-90-225-8280-0

April 2021 | Prijs €19,99 | Paperback ca. 368 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel One Moment | Vertaling Yolande Ligterink |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9278-6 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1648-3 | Ook verkrijgbaar in audio
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Nederlands Dagblad

Martina Sahler
De stad van de tsaar

1703.

Tsaar Peter de Grote zet de eerste stap naar
zijn grote droom: een moderne stad bouwen
naar westerse standaard. De stad moet de poort
naar het Westen worden. De mooiste, meest ontwikkelde stad van zijn
rijk en het hoogtepunt van cultuur en beschaving: Sint-Petersburg.
Van heinde en verre trekken mensen naar de toekomstige metropool om
daar een nieuw leven te beginnen. Een Nederlandse timmerman komt er
om een fortuin te verdienen. Een Duitse dokter komt met zijn kinderen;
de een hoopt in Sint-Petersburg te kunnen studeren, de ander wil er de
liefde vinden. Een Russische gravin brengt haar dochter mee, in de hoop
dat de tsaar zijn hart aan haar verliest. Intussen woedt buiten de stad in
wording de Grote Noordse Oorlog voort en moet de tsaar het hoofd
bieden aan critici, en aan de vraag hoe hij zowel de oorlogen als de
bouw van de stad kan bekostigen.

De fascinerende roman
over het Rusland
van de tsaren – nu in
voordelige editie
Voor de lezers van
De koffiedief, De Medici,
Het winterpaleis en
Het huis aan
de Gouden Bocht

© FRANZ HAMM

‘Ik heb deze mooi uitgevoerde roman met
zoveel plezier gelezen dat ik erg hoop op een
vervolg. De stad van de tsaar haalt een
vergeten geschiedenis op een levendige,
boeiende manier boven water.’

Martina Sahler is een ervaren auteur van
historische romans, jeugdromans en feelgoodfictie.
Ze droomde er al haar hele leven van een roman
te schrijven over haar favoriete stad: SintPetersburg. Ze woont in de buurt van Keulen.

Tegen de achtergrond van al deze levens krijgt Sint-Petersburg
langzaam vorm en luidt de stad een nieuw hoofdstuk in de Russische
geschiedenis in.

In de pers
‘Een goede doorsnede van de toenmalige samenleving.’ NBD Biblion
‘Een rijk verhaal over een grote gebeurtenis in de Russische
geschiedenis. De stad van de tsaar maakt heel nieuwsgierig naar
de stad Sint-Petersburg, wetende wat het heeft gekost.’
Chicklit.nl
‘Een geslaagde combinatie van liefdesverhaal, geschiedenis en
spanning. Zeer de moeite waard.’ Ruhr Nachrichten

MIDPRICE

¤ 12,99

‘Sahler baseert zich op ooggetuigenverslagen en een scala aan
historische bronnen, wat resulteert in een zeer authentieke roman.
Ze zet de samenkomst van twee werelden – de uit Europa
geïmporteerde vooruitgang en de Russische maatschappij, waarin
de dienstbaarheid heerst – op indrukwekkende wijze neer.’
MDR Kulturnacht
‘Een sfeervolle mix van romantiek en geschiedenis.’ Hörzu

PR & MARKETING
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Historische Romans-community
Social media advertisingcampagne
Animatievideo
Aandacht in Boekerijconsumentennieuwsbrief naar
22.000 abonnees

April 2021 | Prijs € 12,99 | Paperback ca. 432 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Die Stadt des Zaren | Vertaling Sander Hoving |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9277-9 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1460-1
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★★★★ Algemeen Dagblad

Holly Black
De verbannen koningin
Deel 3 van de Elfhame-serie

V

erbannen, krachteloos en nog even sterfelijk als altijd probeert
Jude Duarte haar leven weer op te pakken. Als het verraad van
Cardan haar één ding heeft geleerd, is het wel dat macht makkelijker te verwerven is dan vast te houden. Maar Jude is allesbehalve van
plan zich gewonnen te geven. Als haar tweelingzus Taryn onverwacht op
de stoep staat – in levensgevaar en met een afschuwelijk geheim – vormt
zich het eerste idee voor een meesterlijk plan om alles te herwinnen wat
Cardan haar heeft afgenomen.
Om haar zus te redden, zal Jude opnieuw moeten doordringen tot het
hof van de elfen en haar gevoelens voor Cardan onder ogen moeten zien.
Maar Elfhame is niet meer zoals ze het heeft achtergelaten. Het land
balanceert op het randje van oorlog en zodra Jude een stap over de grens
zet, raakt ze verstrikt in een bloederig politiek conflict. Terwijl een
krachtige vloek wordt ontketend en de spanningen een hoogtepunt
bereiken, moet Jude voor eens en voor altijd kiezen tussen haar ambitie
en haar hart.

Luxe limited edition met
bedrukt boekblok én
exclusieve brieven
tussen de
hoofdpersonen
Het afsluitende deel van
de alom bejubelde
Elfhame-trilogie
Voor de fans van Sarah
J. Maas, Leigh Bardugo
en Suzanne Collins

Holly Black is de internationale bestsellerauteur
van verschillende fantasyseries, waaronder de in
2008 verfilmde Spiderwick Chronicles en de
Magisterium-serie. Van haar boeken gingen
wereldwijd miljoenen exemplaren over de
toonbank. Black woont in New England met
haar man en zoon.

EERDER VERSCHENEN

Pers en boekverkopers
‘De internationale fantasysensatie Elfhame verschijnt in
een limited edition met veel blinkend goud.’
Het Parool
‘Verraad, liefde, politieke intriges en gekonkel; de Faerie-wereld van
Holly Black heeft het allemaal. Een sinister en meedogenloos
prachtig verhaal dat je in één keer uitleest.’
Wendy Sluis, De Bilthovense Boekhandel
‘Wat een mooi boek om te zien, maar de inhoud is nog interessanter.
Verrassende wendingen en een subliem uitgesponnen haatliefdeverhouding. Laat het vervolg maar komen.’
Hans Loeve, Boekhandel Riemer, Amersfoort
‘Zoek je een niet al te zoetsappig boek met een badass vrouwelijk
hoofdpersonage, dan is deze serie echt iets voor jou. Ik kan in ieder geval
niet wachten om meer over Jude en haar avonturen te lezen!’
★★★★ Hebban.nl
‘Bewonderenswaardig, vol spanning, romantiek en mythologie.
Dit is YA-fantasy van de bovenste plank.’
NBD Biblion

LIMITED
EDITION

© SHARONA JACOBS

‘Een fantastische reis naar een
huiveringwekkend elfenland,
prachtig bloemrijk geschreven
vol grillige personages.’

‘Een magisch verhaal vol politieke intrige, discriminatie, intrigerende
personages en onverwachte plotwendingen.’
♥♥♥♥ Chicklit.nl

De wrede prins
De gevallen koning
ISBN 978-90-225-8957-1 ISBN 978-90-225-9161-1

PR & MARKETING
Interviews
Recensies in bladen en op blogs
Lezersevent
A2-poster, dubbelzijdig
Influencer-campagne
Social media advertisingcampagne
Instant experience-advertentie,
een interactieve en
schermvullende advertentie op
Facebook

April 2021 | Prijs € 20 | Gebonden met stofomslag ca. 352 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 334/285 | Oorspronkelijke titel The Queen of Nothing | Vertaling 
Anne-Marieke Buijs | Omslagontwerp Karina Granda, bewerkt door DPS Design & Prepress Studio | Omslagbeeld Sean Freeman | ISBN 978-90-225-9284-7 |
Ook verkrijgbaar als e-book 978-94-023-1653-7
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Rachel Hore
Sterrennacht en Zomers licht

Een zestienjarig meisje wordt dood gevonden in het bos.
Commissaris Konrad Sejer gaat op onderzoek uit.

LOWPRICE

STERRENNACHT

J

¤ 7,99
© CHARLOTTE MURPHY

ude Gower, een jonge
Londense veilingmeester,
wordt naar Starbrough Hall
in Norfolk gestuurd om een ver
zameling oude boeken en antieke
astronomische instrumenten te
taxeren. Wanneer Jude in het
landhuis aan het werk is, vormt
ze zich een beeld van Anthony
Wickham, de eenzame amateur
astronoom die het huis bewoonde
in de achttiende eeuw, en van zijn
dochter Esther. Ook ontmoet ze er
een schrijver, Euan. Terwijl Jude
het tragische verhaal van Anthony
en Esther ontrafelt, leert Euan haar
alles over de kracht van de natuur
en de sterren.

Rachel Hore werkte bijna twintig jaar als redacteur
bij een Engelse uitgeverij. Ze verhuisde met haar
man en gezin naar het platteland van Norfolk,
waar ze zich fulltime op het schrijven richt.

LOWPRICE

F

ran Morrison reist als muzikant de wereld over, maar
als haar vader wordt getroffen door een hersenbloeding keert
ze terug naar haar geboorteplaats
om het kleine familiebedrijf te
runnen, een glas-in-loodatelier. De
pastoor van een nabijgelegen kerk
geeft de opdracht om een gebroken
raam te restaureren; een prachtig
victoriaans kunstwerk met als
middelpunt een engel. Terwijl ze
werkt aan deze restauratie gaat
Fran in haar vaders documenten
op zoek naar het verhaal achter dit
raam, en ontdekt ze een geschiedenis die verrassend veel parallellen
vertoont met haar eigen leven.

¤ 7,99

Van de boeken van
Rachel Hore werden in
Nederland en Vlaanderen
al 250.000 exemplaren
verkocht
Heerlijke feelgoodromans,
voor de lezers van
Santa Montefiore

In de pers
‘Met haar verhalende stijl houdt ze
de lezer al na enkele bladzijden
stevig in de ban.’
NBD Biblion
‘Meeslepend, verrassend en
heerlijk leesbaar.’
Santa Montefiore

April 2021 | Prijs € 7,99 | Paperback ca. 416 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke
titel The Glasspainter's Daughter | Vertaling Fanneke Cnossen | Omslagontwerp Johannes Wiebel –
Punchdesign | ISBN 978-90-225-9265-6 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1655-1
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'Scandinavische topkwaliteit.' de Volkskrant

Twee bestsellers van
Rachel Hore nu in
lowprice!

April 2021 | Prijs € 7,99 | Paperback ca. 416 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke
titel A Place of Secrets | Vertaling Fanneke Cnossen & Fabe Bosboom | Omslagontwerp Johannes Wiebel –
Punchdesign | ISBN 978-90-225-9264-9 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-609-2998-4

ZOMERS LICHT

THRIL L ER

‘Een liefdevol verhaal dat
tot nadenken stemt.’
Sunday Mirror

mei

Een heerlijke nieuwe roman van
de Nederlandse Jill Mansell
‘Een vrolijk en ontspannend boek dat je het liefst in één
keer uitleest.’ Flair
‘Dit is het vijfde boek van Charlotte de Monchy, die steeds
beter wordt. Zeker te vergelijken met Jill Mansell.’
NBD Biblion over Tegen beter weten in
‘Een lekker boek om bij weg te dromen. Goedlopend
verhaal met snelheid maar toch ook beeldend geschreven
zodat het lijkt alsof je zelf in de cottage verblijft. Gewoon
precies goed.’ Boekhandel Boek & Co
‘Tegen beter weten in is het perfecte boek om te lezen in je
tuin of op je terras met de zon op je gezicht. Het laat je
achter met een grote glimlach en met een tikkeltje spijt
omdat je het zo snel uit had...’ Chicklit.nl
‘Een heerlijk feelgoodverhaal. De personages zorgen voor
een lach op je gezicht en door de Ierse omgeving ben je
even in een andere wereld.’ ★★★★ Hebban.nl
‘Charlotte de Monchy is een kei in het schrijven van
feelgood. Ze is voor mij de Nederlandse Jill Mansell.’
Booksanddreams.nl
‘Tegen beter weten in is nu al een van mijn favorieten van dit
jaar en ik heb zo enorm genoten. Echt perfect om deze
dagen te lezen (of welke andere dag in het jaar dan ook).
Serieus people, lees dit boek!’ Favoritez.nl
‘Alweer een voltreffer van De Monchy.’ Perfecteburen.nl

‘Onweerstaanbaar, romantisch
verhaal met vaart, humor en
op de juiste toon.
Monchy verdient echt
een groter publiek!’
Zin
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Libelle

Grappig en virtuoos
geschreven, vol
kleurrijke personages en
in een setting waar je
zo naartoe zou willen:
de Zuid-Engelse kust

Charlotte de Monchy
Beter laat dan nooit

A

ls Merle hoort dat haar hippie-oma haar enige bezit, het oude
statige huis op de rotsen van Cornwall, heeft verkocht aan een
investeerder, vreest ze dat de oude vrouw het slachtoffer is geworden van een harteloze oplichter. Hoewel Merle – een succesvolle
internetondernemer en een no-nonsense type – gemengde gevoelens
heeft over de kleurrijke levensstijl van haar artistieke, hasj rokende oma,
besluit ze toch af te reizen naar het kleine dorpje waar ze als kind vele
zomers doorbracht. Want als het om zaken gaat, beschouwt ze zichzelf
als de aangewezen persoon om haar bij te staan.
Als de investeerder die haar oma heeft uitgekocht James Miller blijkt te
zijn, de pestkop van het dorp die vroeger kwallen in haar zwembroek
duwde, is Merle dubbel gemotiveerd hem een lesje te leren. Helaas blijkt
hij ineens ook de kleinzoon van oma’s nieuwe grote liefde te zijn, wat de
situatie ingewikkeld maakt. Helemaal als ze min of meer gedwongen
wordt om samen met hem een verrassingsbruiloft te organiseren voor
de bejaarde geliefden.

© HESTER DOOVE

‘De boeken van Charlotte de Monchy zijn
helemaal van nu, lekker geschreven en met
herkenbare hoofdpersonen die je
gemakkelijk meeslepen in hun leven.’

Charlotte de Monchy (1979) studeerde
communicatiewetenschap aan de UvA. Ze schrijft
vrolijke, sprankelende feelgoodromans. Van haar
boeken zijn al 150.000 exemplaren verkocht.
Ze woont met haar gezin in Doorn.

PR & MARKETING
Interviews met de auteur
Besprekingen in diverse week- en
maandbladen
Leesexemplaren
Crosspromotie in Boekerij-romans
Advertenties in landelijke media
A2-poster, dubbelzijdig

Er zijn al meer dan
150.000 exemplaren
verkocht van
de boeken van
Charlotte de Monchy

Promotiepakket met backcard en
A2-poster, dubbelzijdig
Boekenleggers (per 50 stuks)
Animatievideo
Aftelcampagne op social media
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Romance-community

EERDER VERSCHENEN

Social media advertisingcampagne
Google advertising-campagne
Focustitel in Boekerijconsumentennieuwsbrief naar 22.000 abonnees
Eens gegeven
ISBN 978-90-225-8056-1

Nee heb je
ISBN 978-90-225-8597-9

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

Testlezersactie in de Best of
Romance-nieuwsbrief

Mei 2021 | Prijs € 15,99 | Paperback ca. 336 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 301 | Omslagontwerp Johannes Wiebel – Punchdesign | ISBN 978-90-225-9269-4 |
Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1635-3 | Ook verkrijgbaar in audio
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Een moeder en een dochter vechten samen voor hun geluk.
Zullen ze het verleden eindelijk kunnen laten rusten?
Wereldwijd meer dan 500 miljoen boeken van Nora Roberts verkocht,
waarvan ruim drie miljoen in Nederland en Vlaanderen
In onzekere tijden staat er één ding vast: de constante kwaliteit
van de verhalen van Nora Roberts!

Nora Roberts
Erfenis

A

drian Rizzo was zeven toen ze haar vader voor het eerst zag. Dat
was ook de dag waarop hij haar bijna vermoordde – voordat
haar moeder, Lina, tussenbeide kwam. Daarna vlucht Lina met
haar dochter naar haar ouders in Maryland, waar Adrian een heerlijk
leven heeft, met vriendinnen, een beste vriend, en haar grootouders.
Lina maakt een zeer succesvol bedrijf van haar eigen fitnessmerk.
Op de middelbare school begint Adrian met haar eigen yoga- en trainingsvideo’s, waarna ze in de succesvolle voetsporen van haar moeder
treedt. Als ze naar New York verhuist krijgt ze haar eerste dreigbrief.
Lina vertelt haar dat ze ook zelf van dergelijke brieven heeft gekregen
en dat Adrian zich geen zorgen hoeft te maken. Maar de brieven komen
regelmatig binnen, waar Adrian zich ook bevindt. En na haar terugkeer
in Maryland om voor haar grootvader te zorgen worden de brieven
steeds dreigender van toon. Hier, omringd door vrienden en hun families, heeft Adrian het gevoel dat ze veel meer te verliezen heeft dan
slechts haar eigen leven...

© BRUCE WILDER

De nieuwe grote thriller van het fenomeen Nora Roberts,
de koningin van de romantic suspense

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.

In de pers
‘Respect voor deze zeer productieve en veelzijdige auteur.’ Hebban.nl
‘Nora Roberts laat zien dat ze meer kan dan een liefdesroman schrijven.’
Veronica Magazine
‘Een hele dikke aanrader!’ ★★★★★ ThrillZone.nl
‘Alle ingrediënten voor een goede thriller worden ingezet, met een
grandioos resultaat.’ The New York Times
‘Roberts weet hoe ze een pageturner moet schrijven.’ Publishers Weekly
‘Roberts weet precies hoe ze haar publiek moet betoveren.’
The Washington Post

PR & MARKETING

EERDER VERSCHENEN

Artikel in landelijk dagblad
Social media advertisingcampagne
Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief met 22.000 abonnees

DE
NIEUWE
S PA N N E N D E
NORA
ROBERTS!

Onderstromen
ISBN 978-90-225-8621-1

De komst van de kracht
ISBN 978-90-225-8159-9

Ontwaken
ISBN 978-90-225-9160-4

Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Thrillers-community

Mei 2021 | Prijs € 20 | Paperback ca. 544 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Legacy | Vertaling Iris Bol en Marcel Rouwé | Omslagontwerp
Johannes Wiebel – Punchdesign | ISBN 978-90-225-9237-3 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1631-5
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Ruth Druart
Terwijl Parijs sliep

P

arijs, 1944. Het leven van een jonge vrouw neemt een afschuwelijke wending als ze op een dag van haar bed wordt gelicht.
Ze wordt op transport gezet naar Auschwitz. Op het perron
neemt ze een levensbepalende beslissing: in haar wanhoop geeft ze
haar zoontje, een baby nog, weg aan een wildvreemde man.
Santa Cruz, 1953. Jean-Luc heeft met veel moeite het verleden achter
zich gelaten. Getekend door de nazibezetting van Parijs en zijn werk
langs de spoorlijnen, waar hij getuige was van de gruwelijkheden die
de Duitsers aanrichtten, ontvluchtte hij na de Tweede Wereldoorlog
Frankrijk om samen met zijn vrouw en aangenomen zoontje een nieuw
leven te beginnen in de Verenigde Staten. Dan wordt op een dag zijn
ergste angst werkelijkheid en klopt het verleden volkomen onverwacht
op zijn deur.

Een onmogelijke keuze
voor elke ouder: zou je
je kind afstaan als
dat zijn of haar leven
kon redden?
Voor de lezers van
Haar naam was Sarah
en De nachtegaal
van Kristin Hannah
‘Terwijl Parijs sliep zal
de liefhebbers van
The Light Between Oceans van
M.L. Stedman aanspreken.
Een roman die grote vragen
uitdiept, zoals: hoe ver kun
je gaan om je kind te
beschermen? Is liefde stevig
vasthouden of loslaten?’
Janet Skelsien Charles, auteur
van De bibliotheek van Parijs

© FLORENTIA BUCKINGHAM

Een krachtige roman over moed en hoop
in een van de donkerste periodes uit
de moderne geschiedenis

Ruth Druart woont sinds 1993 in Parijs met haar
Franse man en drie zoons en werkt op een
internationale school, waar ze zich bezighoudt
met onderwijs voor kinderen die in een vreemde
cultuur opgroeien. Ze deed uitgebreide research
naar de historische achtergronden voor
deze roman.

Collega-auteurs over
Terwijl Parijs sliep
‘Wát een boek. Emotioneel, aangrijpend en zonder twijfel fenomenaal.
Ik liep het hele verhaal lang op mijn tenen. Een geweldige prestatie.’
Jill Mansell
‘Een krachtig en aangrijpend debuut van een briljante nieuwe auteur. Op
vakkundige wijze verweeft ze meerdere verhaallijnen met elkaar. Ruth
Druart vult elke pagina met adembenemende spanning, ongekende
emotionele diepgang en fascinerende personages.’
Imogen Kealey, auteur van Vrijheid
‘Dit verrassende verhaal over de opofferingen van twee stellen die leven
in het door oorlog verscheurde Frankrijk, is zowel episch als intiem en
had me volkomen in zijn greep. De tranen zullen over je wangen
stromen wanneer dit verhaal zijn rijke en hoopvolle einde bereikt.’
Louise Candlish, auteur van Ons huis
‘Terwijl Parijs sliep zette me aan het denken. Het verhaal liet me huilen
van woede en versteld staan van het menselijke vermogen om zowel
onvoorwaardelijke liefde als onvoorstelbare wreedheid
te vertonen. Een verhaal over moed en wanhoop in oorlogstijd,
en alle manieren waarop oorlog nog jarenlang in het leven
van mensen doorklinkt, zelfs als deze al voorbij is.
Bereid je erop voor meegezogen te worden in dit prachtige boek.’
Natascha Lester, auteur van The Paris Secret

PR & MARKETING
A2-poster, dubbelzijdig
Sandwichborden
Vooruitexemplaren
Social media advertisingcampagne
Aandacht in Boekerijconsumentennieuwsbrief naar
22.000 abonnees
Homepagepositie op Boekerij.nl
Boek van de maand op Best of
Romance (meer dan 34.000
volgers)

Mei 2021 | Prijs € 19,99 | Paperback ca. 368 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel While Paris Slept | Vertaling Carolien Metaal |
Omslagontwerp Headline UK, bewerkt door DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9238-0 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1623-0 |
Ook verkrijgbaar in audio
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‘Karin Fossum is een exponent van
Scandinavische topkwaliteit.’
de Volkskrant

Karin Fossum
Zwanenzang

E

Als hoofdinspecteur Konrad Sejer de zaak krijgt toegewezen, heeft hij
in eerste instantie alleen maar meer vragen, en geen enkel antwoord.
Gritt Zeeland was een beeldschoon maar heel teruggetrokken meisje,
dat niet veel vrienden had. Toch waren heel veel mensen wel degelijk
in haar geïnteresseerd, jong én oud. Dan komen er bij het onderzoek
een paar ontluisterende waarheden boven water.

Psychologische en
razend spannende
thriller van de
koningin van de
Scandinavische crime
Karin Fossum is
onovertroffen in het
beschrijven van de
menselijke natuur:
van haat en afgunst,
maar ook van liefde
en opoffering
Van Karin Fossums
boeken zijn meer dan
50.000 exemplaren
verkocht in Nederlandse
vertaling

In de pers

© ARILD SØNSTRØD

en alleenstaande moeder vindt een verontrustende tekening
in de slaapkamer van haar zoon. Een jonge man en een tiener
ontmoeten elkaar toevallig in het bos van de Svartlandsskog.
De volgende dag wordt de zestienjarige Gritt Zeeland dood aangetroffen
in hetzelfde bos. Wat hebben deze drie ogenschijnlijk toevallige gebeurtenissen met elkaar te maken?
Karin Fossum (1954) publiceerde boeken in
verschillende genres, maar is vooral bekend van
haar serie misdaadverhalen over inspecteur
Konrad Sejer. Ze ontving een aantal prestigieuze
onderscheidingen, waaronder een L.A. Times
Book Prize en The Brage Prize, en in 2017 noem
de The Riverton Club haar de beste Noorse
misdaadschrijver aller tijden. Eerder verscheen
De verduistering bij Meulenhoff Boekerij.

EERDER VERSCHENEN

‘De goed uitgediepte karakters, de prachtige sfeerbeschrijvingen en
de langzaam opgebouwde stijl van schrijven maken dat je
Karin Fossums thrillers in één ruk uitleest.’
Hebban.nl
‘Karin Fossum verstaat de kunst om op een sobere en diepgravende
manier over heel gewone mensen te schrijven.’
De Standaard
‘Politieroman van een ongekend hoog niveau.’
Vrij Nederland
‘Karin Fossum snijdt diep, ze schrijft fijngevoelig en
overtuigend, traag en toch spannend.’
Knack Focus
‘Fossum weet de lezer met vaste hand haar wereld binnen te voeren en
houdt de onderhuidse spanning moeiteloos vast.’
The Guardian

De verduistering
ISBN 978-90-225-8822-2

PR & MARKETING
Exclusief interview in magazine
Auteursvideo
Google advertising-campagne
Social media advertisingcampagne
Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief met 22.000 abonnees
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Thrillers-community

Mei 2021 | Prijs € 19,99 | Paperback ca. 448 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Bakom synger døden | Vertaling Sofie Maertens en
Michiel Vanhee | Omslagontwerp Bürosüd | ISBN 978-90-225-8812-3 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1626-1 | Ook verkrijgbaar in audio
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★★★★ VN Detective & Thrillergids over De laatste troef

Sandra Brown
Verleidelijk gevaar

T

wintig jaar geleden pleegden vier mannen een bijna perfecte
overval en maakten daarbij een half miljoen dollar buit. Maar
toen ging alles mis: een van hen belandde in het ziekenhuis, een
ander werd opgepakt en nummer drie werd vermoord. De vierde man,
de vermoedelijke moordenaar, verdween spoorloos.
Jaren later probeert Arden Maxwell, de dochter van de man die de dans
ontsprong, achter de waarheid over de verdwijning van haar vader te
komen. Twee van haar vaders medeplichtigen houden haar scherp in de
gaten: een corrupte officier van justitie en Ledge Burnet. Ledge was nog
maar een rebellerende tiener toen hij werd meegesleept in de overval,
en heeft nooit geloofd dat Ardens vader verantwoordelijk was voor de
moord. Samen proberen ze de gebeurtenissen van toen te reconstrueren,
maar de aantrekkingskracht die ze voor elkaar voelen gaat een steeds
grotere rol spelen. Is het tijd om het verleden achter zich te laten en zich
te richten op de toekomst?

Sandra Brown is naast
Nora Roberts een van de
bestverkopende
thrillerauteurs ter wereld

© ANDREW ECCLES

‘Brown slaagt erin het serie
moordenaarsthema van een nieuwe dimensie
te voorzien. Haar held lijkt in meer dan één
opzicht op Connelly’s Harry Bosch.’

Sandra Brown is geboren en getogen in Texas.
Ze was model, actrice en tv-presentatrice voor ze
in 1981 als schrijfster debuteerde. Inmiddels staat
haar naam synoniem voor romantische spanning.
In 2008 werd ze door de International Thriller
Writers uitgeroepen tot Thriller Master.

In de pers
‘Meeslepend spannend verhaal met een romantisch tintje.’ NBD Biblion
‘Sandra Brown stelt nooit teleur!’ Cosmopolitan
‘Wil je in één keer uitlezen.’ Libelle

Van de boeken van
Sandra Brown werden
al 100.000 exemplaren
verkocht in Nederland
en Vlaanderen

‘Spanning die zijn
tanden in je zet.’

‘Een meesterlijke verhalenverteller.’ USA Today
‘Sandra Brown is een geheel eigen categorie!’ Dallas Morning News

PR & MARKETING

‘Van Sandra Brown krijg je nooit genoeg.’ San Antonio Express-News

Interview

‘Een van de beste thrillerschrijvers van het moment, zonder twijfel.’
Providence Journal

Leesexemplaren
Crosspromotie met Nora Roberts’
thrillers

EERDER VERSCHENEN

Stephen King

Google advertising-campagne
Social media advertisingcampagne
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Thrillers-community
Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief met 22.000 abonnees

Overleven
ISBN 978-90-225-8660-0

De laatste troef
ISBN 978-90-225-8608-2

Homepagepositie op Boekerij.nl

Mei 2021 | Prijs € 20,99 | Paperback ca. 432 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Thick as Thieves | Vertaling Ans van der Graaff en
David Orthel | Omslagontwerp Wil Immink Design | ISBN 978-90-225-9250-2 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1625-4
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‘Krachtige en interessante personages (…)
die je direct in je hart sluit.’
Hebban.nl

Debbie Johnson
Zonnige dagen in het Duincafé
Deel 4 van de Duincafé-serie

M

ijn naam is Willow Longville. Ik woon in een dorp genaamd
Budbury aan de prachtige kust van Dorset met mijn moeder
Lynnie, die soms vergeet wie ik ben. Ik ben een serveerster
in het Duincafé, dat eigenlijk zóveel meer is dan een café… Het is
mijn thuis.
Voor Willow is het vervallen café dat uitkijkt op het strand de plek
waar ze vriendschappen voor het leven heeft gesloten en waar ze zich
onderdompelt in een dagelijkse dosis positiviteit. Maar wanneer er
een aantrekkelijke vreemdeling binnen komt wandelen die een nieuwe
lentewind met zich meebrengt, realiseert Willow zich dat haar rustige
plattelandsleven voor altijd zal veranderen.

Een aangrijpende
feelgoodroman over het
wel en wee van de
bezoekers van een
hartverwarmend café

Debbie Johnson in de pers

Van de Duincafé-serie
zijn al ruim 50.000
exemplaren verkocht
in Nederland en
Vlaanderen

‘Je zult deze innemende en hartverwarmende roman, vol eigenzinnige
personages, vriendschap en humor, in één ruk verslinden.’
Sunday Express Magazine

Voor de lezers van
Jenny Colgan,
Sophie Kinsella en
Charlotte de Monchy

Debbie Johnson is een bestsellerauteur die in
Liverpool woont en werkt. Ze verdeelt haar tijd
tussen schrijven, zorgen voor een kleine kudde
kinderen en dieren, en het negeren van het
huishouden.

‘Fijne feelgood.’
VROUW Glossy
‘De personages, humor, kerstsfeer en verhaallijn maken
van Kerstmis in het Duincafé een heerlijk boek.’
Chicklit.nl

‘Een extreem vermakelijke roman, ontzettend warm en meeslepend,
met prachtige personages. Recht uit het hart.’
Juryleden van de Romantic Novelists’ Association Awards

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Romance-community

Kruip op de bank met dit
heerlijke verhaal en kom
thuis in het Duincafé

Social media advertisingcampagne

Zomer in het Duincafé
ISBN 978-90-225-9118-5

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

Thuis in het Duincafé
ISBN 978-90-225-9053-9

Aandacht in Boekerijconsumentennieuwsbrief naar
22.000 abonnees

Mei 2021 | Prijs € 15,99 | Paperback ca. 368 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Sunshine at the Comfort Food Café | Vertaling Hanneke
van Soest | Omslagontwerp Johannes Wiebel – Punchdesign | ISBN 978-90-225-9270-0 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1637-7
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J.D. Barker

Sarah Jio

Het vijfde meisje

Bloemen voor mijn dochter

Deel 2 van de Sam Porter-serie

★★★★ VN Detective & Thrillergids

Pers en boekverkopers
‘Een zenuwslopende zoektocht naar de dader.’ Leidsch Dagblad

J.D. Barker (1971) begon zijn carrière als journalist
en ghostwriter. Zijn werk wordt in de pers
regelmatig vergeleken met dat van Stephen King,
Dean Koontz en Daniel Cole. Barker woont in
Amerika met zijn gezin.

‘Huiveringwekkend spannend leesplezier. Een geweldige trilogie!’
L-Magazine
‘IJzingwekkende thriller die zo duister en zenuwslopend is,
dat je ogen over het papier flitsen in de hoop de meedogenloze
seriemoordenaar te kunnen inhalen.’ Zin
‘Dit boek blaast je omver, een van de beste die ik tot nu toe gelezen heb.’
Clemens Gommers, Broese Boekverkopers, Utrecht

Nu als voordelig
geprijsde editie
Van de Sam Porter-serie
werden al meer dan 55.000
exemplaren verkocht
Voor de fans van Karin
Slaughter en M.J. Arlidge

‘Een garantie voor nachtmerries.’ Veronica Magazine

‘Een uitstekend geschreven boek –
met heftige passages – dat nog wel
even na-echoot.’

© BRANDON EBEL

© BILL PETERSON

‘De bedreven Barker weet de spanning
er goed in te houden.’

Nederlands Dagblad

In de pers
‘De structuur versterkt de spanning: hoofdstukken vertellen
om en om over Caroline en Cosi. Voeg hieraan toe een
flinke dosis romantiek, sympathieke karakters en
een prettige schrijfstijl en succes is verzekerd.’
NBD Biblion
‘Sarah Jio staat garant voor meeslepende romans
vol spanning en romantiek.’
Libelle
‘Aangrijpend en goed opgebouwd.’
De Leesfabriek

Sarah Jio is een New York Times-bestsellerauteur.
Daarnaast is ze journalist en heeft ze geschreven
voor onder andere Glamour, O, The Oprah
Magazine en SELF. Haar romans worden in
zevenentwintig landen vertaald.

Nu in midprice voor €12,99
Al ruim 13.000 exemplaren
verkocht in
Nederland en Vlaanderen

EERDER VERSCHENEN

Horen, zien, zwijgen
ISBN 978-90-225-8866-6

PR & MARKETING
Instant experience-advertentie,
een interactieve en
schermvullende advertentie op
Facebook
MIDPRICE

MIDPRICE

¤ 12,99

¤ 12,99
Vergeef me
ISBN 978-90-225-8963-2

Mei 2021 | Prijs € 12,99 | Paperback ca. 528 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Fifth to Die | Vertaling Jan Pott | Omslagontwerp DPS Design
& Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9272-4 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1403-8 | Ook verkrijgbaar in audio
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Social media advertisingcampagne
Aandacht in de Best of Romancenieuwsbrief

Mei 2021 | Prijs € 12,99 | Paperback ca. 352 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel All the Flowers in Paris | Vertaling Harmien Robroch |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9263-2 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1317-8
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‘Een prachtige, rijke hervertelling van
de legende van koning Arthur.’
The Times

Giles Kristian
Camelot

Een verslavende mix
van Game of Thrones
en Merlin
Een fantastische
hertelling van de
legende van koning
Arthur: avontuur, actie,
romantiek, dit verhaal
heeft het allemaal
Voor de fans van George
R.R. Martin, Conn
Iggulden en Bjørn
Andreas Bull-Hansen,
auteur van De Viking
en Vinland
Kristians eerdere boek
God of Vengeance werd
door The Times
uitgeroepen tot Boek
van het Jaar

Maar in een geïsoleerd klooster in de moerassen van Avalon woont het
nieuwste lid uit de orde: Galahad. Na een bloederig gevecht neemt hij
zich voor om zijn geloften af te leggen en het leven dat hij tot dan toe
heeft gekend voorgoed achter zich te laten. De temperamentvolle Iselle
en verouderde krijger Gawain nemen hem onder hun hoede. Langzaam
maar zeker zal de jongeman zijn lot als de zoon van Lancelot moeten
accepteren en de meest gevierde en beruchte krijger worden die GrootBrittannië ooit heeft gekend.

© CLAIRE JULIETTE CASSELL

G

root-Brittannië wordt getergd door duisternis: moordpartijen,
hongersnood en anarchie verscheuren het land. Haar legers zijn
verwoest, alle helden dood of vermist. Zowel Arthur als Lancelot
sneuvelde in de laatste grote veldslag en Merlijn is sindsdien niet meer
gezien. Wat de Engelse adel betreft is de tijd van samenwerking voorbij:
ze bekommeren zich voortaan enkel nog om hun eigen land en zullen
zich nooit meer verenigen zoals ze dat voor Arthur deden.

Giles Kristian werkte als copywriter voor een
reclamebureau, toen zijn Noorse familie
geschiedenis hem inspireerde om historische fictie
te gaan schrijven. Inmiddels is hij een gevierd
bestsellerauteur en werd zijn boek God of
Vengeance door The Times uitgeroepen tot Boek
van het Jaar. Het eerste deel van zijn nieuwste
serie, Lancelot, werd meteen een Sunday Timesbestseller. Kristian woont in Leicester, Engeland.

Giles Kristian in de pers
‘Intens en krachtig… Geschreven met diepe expressie en extreem
inlevingsvermogen. Dit is wonderbaarlijke historische fictie.’
Sunday Express
‘Giles Kristians briljante hervertelling van de welbekende Arthurliefdesdriehoek is opvallend fris en origineel. Kristians taalgebruik is
adembenemend mooi, poëtisch en treffend. Een betoverende roman.’
Angus Donald, auteur van Vogelvrij
‘De term “omvergeblazen” komt in me op. Dit is zonder twijfel Giles’
beste boek tot dusver. Het is geweldig. Ik heb de laatste vijf pagina’s in
tranen uitgelezen. Glorieus, tragisch, lyrisch en totaal verslavend.’
Ben Kane, auteur van Jacht op de Adelaars
‘Kristian is een buitengewone schrijver, die in staat is geluiden,
geuren en ervaringen in een zin te vatten. Geen andere schrijver
doet de middeleeuwen zo realistisch aanvoelen.’
Dr. Janina Ramirez, bekende Britse historica

PR & MARKETING
Social media advertisingcampagne
Facebook- en Instagramcampagne
Auteursvideo

Mei 2021 | Prijs € 22,99 | Paperback met flappen ca. 448 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Camelot | Vertaling Joost van der Meer en
William Oostendorp | Omslagontwerp Wil Immink Design | ISBN 978-90-225-9255-7 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1641-4
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Giles Kristian
Lancelot

K

oning Uther Pendragon is stervende, en zijn vijanden naderen de Engelse
grens met rasse schreden. In dit land vol onzekerheid vlucht de jonge
Lancelot weg van alle vuur, moord en verraad. Met als gezelschap enkel
een norse sperwer en zijn herinneringen, begint hij aan een lange reis. Onderweg
ontmoet hij de wilde, trotse en betoverend mooie Guinevere, en Arthur, krijger,
leider en een baken van hoop voor de bevolking.
Het zijn duistere tijden. Tijden van strijd en bloed, waarin zelfs vriendschap en liefde
gedoemd lijken te falen. Tijden waarin verraad en jaloezie de harten van de mensen
beheersen, en het lot van Engeland op het spel staat. Maar de jongen die zijn huis
verliet met niets dan een roofvogel en een verlangen naar wraak, wordt met de dag
een krachtiger man.

Het indrukwekkende verhaal
van Lancelot nu voor maar
€ 12,99
Deze historische roman kwam
in het Verenigd Koninkrijk op
#4 binnen in de bestsellerlijst
Geliefd en gehaat. Bewonderd
en gevreesd. Verlaten, maar
niet vergeten. Hij is Lancelot.
Voor fans van De Viking en
series als The Last Kingdom
en Knightfall

In de pers
‘Lancelot is een uniek boek dat doet wat
alleen grootse historische fictie kan:
je terugbrengen naar een vergane
tijd om samen met de personages
te feesten, vechten en leven.
Niemand doet dit beter dan Kristian.’
Dr. Janina Ramirez,
bekende Britse historica
‘Ik heb al jaren niet meer zo van
een boek genoten. Lancelot is een
meesterwerk – en dat bedoel ik letterlijk.’
Conn Iggulden, auteur van
De Rozenoorlogen

MIDPRICE

¤ 12,99

‘Zijn versie van Lancelot is geen luchtig
verhaal vol magie en romantiek,
maar een mannelijke hertelling vol
krijgers en overlevingskracht in een
proza dat zowel intuïtief als lyrisch is.
Dit is historische fictie op zijn best.’
Elisabeth Fremantle, auteur van
The Girl in the Glass Tower

Mei 2021 | Prijs € 12,99 | Paperback ca. 560 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Lancelot | Vertaling Joost van der Meer en William
Oostendorp | Omslagontwerp Wil Immink Design | ISBN 978-90-225-9271-7 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1361-1
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Anna Todd

DEEL

1

Niets meer en Niets minder
Deel 1 en 2 van de Landon-serie
NIETS MEER

‘Fifty Shades of Grey
was een bom in
de boekenwereld,
nu is er After.’
Glamour

DEEL

2

T

oen Landon Gibson zich aanmeldde bij New York University, kon de
overgang van het rustige stadje waar hij vandaag kwam naar het haastige,
grote New York niet groter zijn. Langzaam maar zeker begint hij zich thuis
te voelen: hij vindt een baantje om zijn rekeningen te kunnen betalen, geniet van
zijn lessen op de universiteit en loopt zo heel af en toe zijn ex-vriendin Dakota
tegen het lijf. Je weet wel, die ene voor wie hij naar New York is gegaan… voordat
ze hem dumpte.

NIETS MINDER

L

andon Gibson is altijd degene die alles overheeft voor anderen. En hoewel hij
in New York niet zijn vriendelijkheid wil verliezen, realiseert hij zich dat hij
meer voor zichzelf moet opkomen om erachter te komen wat hij wil in het
leven. Dit besef wordt nóg belangrijker wanneer hij steeds weer te maken krijgt met
Dakota, die het ene moment toenadering zoekt en het andere moment afstandelijk is.
En alsof dat nog niet genoeg was, wordt hij ook keer op keer geconfronteerd met de
mysterieuze Nora, die hij bijna niet kan bijhouden – een meisje met minstens twee
verschillende namen en duizenden kanten van haar persoonlijkheid.

Anna Todd in de pers
‘Heerlijk boek, dat een sensatie veroorzaakte in
de Verenigde Staten.’ LINDA.meiden
‘Leest als een tv-serie.’ The Guardian
‘Anna Todd is een internationale sensatie.’ Austin Monthly
‘Je kunt het boek niet wegleggen en blijft snakken naar meer.’
IheartBooks

Voor alle fans van de
After-serie die altijd al
wilden weten hoe Landon
Gibson aan zijn ware liefde
kwam in New York!
Van Anna Todds After-serie
werden in Nederland en
Vlaanderen meer dan
150.000 exemplaren
verkocht

‘De romantische zielen onder ons zullen echt smullen van de After-serie.’
Magic of Books

Anna Todd was altijd een gretige lezer van
romantische boeken én een liefhebber
van boybands. Doordat ze deze twee passies
in de After-serie kon combineren, kwam voor
haar een droom uit. Na After bleef ze schrijven,
met vele bestsellernoteringen tot gevolg. Ze woont
met haar man en kind in Austin, Texas.

PR & MARKETING
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Romance-community
Social media advertisingcampagne
Samenwerking met
boekenbloggers
Boek van de maand op Best of
Romance (meer dan 33.000
volgers)
Homepagepositie op Boekerij.nl

EERDER VERSCHENEN

After
After We Collided
After 3: Hij hoort bij jou
After 4: Voor altijd
After 5: Before
Verliefd: Tussen de sterren
ISBN 978-90-225-8669-3 ISBN 978-90-225-9050-8 ISBN 978-90-225-7297-9 ISBN 978-90-225-7383-9 ISBN 978-90-225-8854-3 ISBN 978-90-225-8767-6

Niets meer | Mei 2021 | Prijs € 16,99 | Paperback ca. 288 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Nothing More | Vertaling Jeannet Dekker |
Omslagontwerp Baqup | ISBN 978-90-225-9252-6 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1639-1
Niets minder | Mei 2021 | Prijs € 16,99 | Paperback ca. 288 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Nothing Less | Vertaling Jeannet Dekker |
Omslagontwerp Baqup | ISBN 978-90-225-9253-3 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1640-7
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Mona Kasten
Hope Again
Deel 4 van de Again-serie

E

Mona Kasten in de pers
‘Lachen, huilen en verliefd worden. Mona Kasten heeft een boek
geschreven dat je niet kunt neerleggen!’ Anna Todd
‘Een romantisch verhaal dat aantoont dat je altijd opnieuw kunt
beginnen in je leven. Met doorzettingsvermogen en risico’s
nemen kun je nieuw geluk vinden.’ NBD Biblion

‘Als je op zoek bent naar een nieuwe
guilty pleasure kun je stoppen met
zoeken. De Again-serie is verslavend,
steamy en zit ook nog boordevol humor!’
Jennifer Leest

© MONA KASTEN

verly Penn was nooit van plan verliefd te worden, en al helemaal niet op haar
docent. Maar Nolan Gates is charmant, intelligent en sexy, en de enige die
Everly de duistere gedachten kan laten vergeten die haar sinds haar kindertijd wakker houden. Hoe beter ze hem leert kennen, hoe sterker hun band wordt.
Uiteindelijk wil ze niets liever dan zichzelf helemaal openstellen voor hem. Maar
wat ze niet weet is dat achter Nolans levenslustige karakter een geheim schuilgaat
dat hun liefde voorgoed zou kunnen vernietigen, voordat die zelfs maar is begonnen.
Mona Kasten (1992) brak internationaal door met
haar bestseller Begin Again. Haar boeken halen
steevast de Duitse bestsellerlijsten en worden in
zeventien talen uitgebracht. Wereldwijd zijn
inmiddels meer dan twee miljoen exemplaren
van de Again-serie verkocht.

Voor de fans van de After-serie
van Anna Todd
Hope Again en Dream Again
kwamen beide op #1 binnen in
de Spiegel-bestsellerlijst
Van de boeken van
Mona Kasten zijn wereldwijd
meer dan twee miljoen
boeken verkocht

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Social media advertisingcampagne

DEEL

4

Samenwerking met tien
enthousiaste boekenbloggers
Focustitel en recensies in de
Boekerij-nieuwsbrief met
22.000 abonnees

Februari 2021 | Prijs € 20 | Paperback ca. 416 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Hope Again | Vertaling Sylvia Wevers | Omslagontwerp
Zero Werbeagentur, bewerkt door Baqup | ISBN 978-90-225-9257-1 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1642-1
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INTERNATIONAAL RUIM
1,5 MILJOEN EXEMPLAREN VERKOCHT
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Blanka Lipińska

DEEL

1

365 dagen en 365 dagen later
Deel 1 & 2 van de 365 dagen-trilogie
365 DAGEN

D

Als Laura met haar lieve, maar saaie vriend Martin op vakantie naar Sicilië vertrekt,
weet ze niet dat deze reis haar leven zal veranderen. Op een avond maken Martin en
Laura ruzie en stormt Laura het hotel uit. Het laatste wat ze zich herinnert, is een paar
koplampen in het duister. De volgende dag wordt ze wakker in een prachtig landhuis,
met een prachtige, maar heel gevaarlijke man. De dominante Massimo geeft Laura
365 dagen om verliefd op hem te worden. Als ze na een jaar nog niet van hem houdt,
zal hij haar laten gaan. Maar Laura is niet van plan zich zomaar over te geven.

365 DAGEN LATER

L

aura leidt een sprookjesleven op Sicilië: Massimo heeft haar ten huwelijk
gevraagd! Er is een grootste bruiloft gepland en Massimo draagt haar op
handen, zeker nu Laura zwanger is van de toekomstige Don van de familie.
Alles zou perfect zijn, maar getrouwd zijn met de gevaarlijkste man van Sicilië is
niet zonder gevaren. Want iedere concurrent van Massimo kent zijn zwakke plek…

© MACIEJ DWORZANSKI

De verfilming van
365 dagen was
de best bekeken
Netflix-film
van het jaar in
Nederland en België

on Massimo is de gevreesde leider van een van de machtigste maffiafamilies
van Sicilië. Als hij bij een dramatisch uit de hand lopende deal wordt neer
geschoten, ziet hij het gezicht van een vrouw voor zich. Na zijn herstel zoekt
hij jarenlang de vrouw uit zijn visioen. Tevergeefs. Tot hij haar op een dag voorbij
ziet lopen op het vliegveld. Hij móét haar hebben, tegen elke prijs.
Blanka Lipińska is met meer dan 1,5 miljoen
verkochte boeken een van de populairste auteurs
en meest invloedrijke vrouwen van Polen.
Forbes Women rekende haar onder de sterkste
vrouwelijke merken ter wereld. Lipińskas bestseller
365 dagen vormt de basis van een van de meest
succesvolle Netflix-films van 2020. De film stond
wereldwijd 10 dagen op # 1, de op één na
hoogste score in de geschiedenis van het platform.
De vertaalrechten werden aan 25 landen verkocht.

PR & MARKETING
Interviews met de auteur

DEEL

2

Over de film 365 Days
‘365 Days wordt niet voor niets de opvolger van Vijftig tinten grijs
genoemd. Hij doet zijn beroemde voorganger op veel
vlakken zelfs verbleken.’ Het Laatste Nieuws
‘Iedereen heeft het over 365 Days.’ Elle

Vertaalrechten aan
20 landen verkocht
Voor de fans van
E.L. James, Maya Banks
en Anna Todd

‘365 Days staat al dagen in de Netflix top 10, en daar is een reden voor.’
Vriendin
‘Het internet raakt niet uitgepraat over 365 Days. Het erotische drama
staat nog steeds in de top 10 best bekeken films. Waarschijnlijk
de grootste reden? Seks, seks en nog meer seks.’ Glamour
‘365 Days is misschien wel de meest besproken film van het moment
onder Nederlandse vrouwen.’ RTL Boulevard
‘De film 365 Days is in een korte periode megapopulair geworden.
Wij snappen wel waarom!’ Hitkrant.nl
‘Laten we elkaar geen Anastasia noemen: het enige wat hier écht van
belang is, de enige reden ook waarom miljoenen mensen
deze film wereldwijd hebben zitten streamen, is natuurlijk
de kwaliteit van de erotische taferelen.’ Humo.be

Samenwerking met diverse
vrouwenbladen
Voorpublicatie op relevante
website
Blogtour
Winactie in diverse bladen en op
sites
Teasercampagne
Aftelcampagne
Online reviewteams
Social media advertisingcampagne
Facebook- en Instagramcampagne met winacties
Aandacht in de Boekerijconsumentennieuwsbrief naar
22.000 abonnees
Aandacht en testlezersactie in
de Best of Romanceconsumentennieuwsbrief

365 dagen | Maart 2021 | Prijs € 15,99 | Paperback ca. 304 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel 365 dni | Vertaling Tasio Ferrand |
Omslagontwerp Edipresse Polska, bewerkt door Baqup | ISBN 978-90-225-9283-0 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1652-0
365 dagen later | Maart 2021 | Prijs € 15,99 | Paperback ca. 336 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Ten dzień | Vertaling n.n.b. |
Omslagontwerp Edipresse Polska, bewerkt door Baqup| ISBN 978-90-225-9282-3 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1651-3
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Julia Quinn

Jennifer Probst

Een royale vergissing

Voor altijd de jouwe

Deel 6 van de Familie Bridgerton-serie

Deel 3 van de Zomerzussen-serie

I

I

Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas
ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft
Michael hun vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen?

Vanaf 25 december 2020
te zien als serie op Netflix
Acht boeken – acht broers en zussen – acht hartstochtelijke liefdes
Voor de fans van Downton Abbey, Little Women en Belgravia

1

2

3

4

5

DEEL

6

© ROBERTO FILHO

n elk leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit
meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael Stirling, Londens beruchtste rokkenjager,
was dat het moment dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca Bridgerton.
Het was een wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen
door haar schoonheid. Helaas was de gelegenheid waar ze elkaar ontmoetten het
diner voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef.
Julia Quinn (1970) 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.

Julia Quinn
in de pers
‘Quinn zet met haar fijne, vlotte
schrijfstijl en aansprekende personages
een heerlijk romantisch verhaal
met humor neer.’
NBD Biblion
‘Een vlot boek over het leven in de
negentiende-eeuwse Engelse upper class,
vol romantiek en sterke vrouwen.’
★★★★ Hebban.nl
‘Quinn heeft je volledig in haar ban. Ze
schrijft vlot, humoristisch en met
aandacht voor detail. Dit is een heerlijke
roman om bij weg te dromen.’
★★★★ Chicklit.nl

Taylor Sunshine en Pierce Powers zijn al jaren beste vrienden. Puur platonisch,
uiteraard, en vastbesloten dat zo te houden. Maar hun vriendschap komt onder grote
druk te staan als Taylor aankondigt weg te gaan uit Cape May. Pierce, geconfronteerd
met Taylors aanstaande vertrek, ontdekt bij zichzelf een verlangen naar meer dan
alleen maar kameraadschap. Ze sluiten een pact: één zomerse affaire, no strings
attached. Aan het eind van de zomer zullen ze dan elk hun eigen dromen najagen.
Of komt er een nieuwe droom voor in de plaats?

Jennifer Probst in de pers
‘Prettige schrijfstijl, humor en de aanwezige chemie
tussen beide hoofdpersonages.’
NBD Biblion
‘Zinderende spanning zoals alleen Jennifer Probst het kan.’
★★★★ Chicklit.nl
‘Gegarandeerd heerlijke leesuurtjes met deze sexy chicklit van Probst.’
★★★★ Leesfanaten.nl

DEEL

3

Jennifer Probst is schrijfster van romantische en
erotische bestsellers die steevast de New York
Times- en USA Today-bestsellerlijsten halen.
Ze woont in de staat New York met haar gezin.

Het derde en laatste deel van
een verslavende serie over
liefdes aan zee, romantische
verwikkelingen en het perfecte
vleugje erotiek
Voor de lezers van Audrey
Carlan, Bella Andre, Jessica
Clare en Sylvia Day
Van de boeken van Jennifer
Probst zijn al 200.000
exemplaren verkocht in
Nederland en Vlaanderen

EERDER VERSCHENEN

‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’
Seattle Woman
‘Als je nooit eerder een romanceboek
hebt gelezen, begin dan hier.’
The Washington Post

PR & MARKETING

PR & MARKETING

Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Romance-community

Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Romance-community

Social media advertisingcampagne

Social media advertisingcampagne

April 2021 | Prijs € 20 | Paperback ca. 464 blz. | Formaat 13,5 x 21 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel When He Was Wicked | Vertaling Karin Breuker |
Omslagontwerp Bij Barbara | ISBN 978-90-225-9260-1 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1632-2
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n het schilderachtige strandstadje Cape May runnen drie zussen een exclusief
huwelijksbureau om hun klanten de ultieme sprookjesbruiloft te bezorgen.
Maar is er voor de zussen zelf ook een happy end weggelegd?
© MATT SIPHINS

ROMAN

Mei 2021 | Prijs € 17,99 | Paperback ca. 496 blz. | Formaat 12,5 x 20 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Forever in Cape May | Vertaling Renée de Graaf |
Omslagontwerp Baqup | ISBN 978-90-225-9150-5 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1624-7
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