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ANGELIQUE HAAK

Het verkeerde meisje
Juiste tijd, juiste plaats.
Toch ging het gruwelijk verkeerd...
Op een ochtend wordt Amelie van
haar fiets getrokken door een man
met een angstaanjagend masker op.
Hij sluit haar op in een hermetisch
afgesloten kamer, waar ze probeert te
overleven. Ondertussen probeert ze
te ontdekken waarom de ontvoerder
juist háár moest hebben. Is het hem
te doen om losgeld van haar rijke
vader? Speelt haar dubieuze bijna
ex-echtgenoot Vince een rol in het
geheel? Of heeft haar ontvoerder
zich vergist en is zij simpelweg het
verkeerde meisje?

Supertalent Angelique Haak
(1978) debuteerde in 2017
met Een nieuw begin, dat
gelijk werd genomineerd
voor De Schaduwprijs. Haar
thriller Nooit meer alleen uit
2020 stond op de shortlist
voor de Hebban Thrillerprijs
en won de prijs voor Beste
Nederlandstalige Thriller bij
Thrillers & more.

ISBN: 9789461096159 • € 19,95 • PAG: 300
VERSCHIJNT: 1 JULI 2022 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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L I N DA J A N S M A

Zwarte leugens
Jansma op haar best in moderne thriller
over vlogger Ruby!
©VICKY KEULEN

Ruby is een razendpopulaire vlogger.
Sinds een aantal jaar blogt ze ook
over cold cases waarbij ze de hulp
van haar volgers inroept. Op haar
vlog over de verdwijning van een
baby, die dertig jaar geleden uit een
kinderwagen werd gestolen, krijgt
ze opeens een vreemde reactie: HIJ
IS NIET DOOD. Ze kan het bericht
niet loslaten en duikt dieper in het
onderzoek. Maar de zaak lijkt zich
steeds meer te verstrengelen met
haar eigen verleden.

Linda Jansma (1967) schrijft
psychologische thrillers met
een maatschappelijk thema.
Door haar filmische beschrijvingen en oog voor detail
weet zij haar lezerspubliek
aan zich te binden. Linda
schreef onder andere de
bestsellers Houvast, Kwetsbaar en Tweestrijd. Haar
laatste boek Verlos ons van
het kwade verscheen in
januari.

ISBN: 9789461096319 • € 21,99 • PAG: 300
VERSCHIJNT: 26 AUGUSTUS 2022 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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C H A N TA L VA N M I E R LO

De laatste vrouw
De meeslepende Julia Menken-serie
is niet voor tere zieltjes!

Na een vreselijk verlies heeft gedragsdeskundige Julia Menken grote moeite
om haar leven weer op te pakken. Met
tegenzin wordt ze op een grote zaak
gezet waarbij jonge vrouwen in de
Brabantse Peel spoorloos verdwijnen.
Ze kan haar gedachten maar nauwelijks bij haar werk houden, en dan
dreigt ze ook nog eens de voogdij
over haar zoon Mees kwijt te raken…
De laatste vrouw is het vervolg op
het net verschenen eerste deel van
de Julia Menken-serie, De verloren
jongen. In juni verschijnt deel 3, De
onbekende man.

ISBN: 9789461095862 • € 19,95 • PAG: 350
VERSCHIJNT: 14 MAART 2022 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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C H A N TA L VA N M I E R LO

De onbekende man
Het derde en laatste deel in de ijzersterke
Julia Menken-serie

©HARALD HUFGARD

Hoewel de spoken uit haar verleden
niet rusten, heeft gedragsdeskundige
Julia alles redelijk onder controle. Tot
haar baas haar op een actuele zaak
zet: de vermissing van een kind. Julia
moet samenwerken met een nieuwe
collega, Charlotte, maar ziet dat
helemaal niet zitten. Langzaam maar
zeker verliest Julia de grip op zowel
haar eigen leven als de zaak.
Chantal van Mierlo (Boxtel,
1979) won de prijs voor
beste Storytel Original met
haar serie Julia Menken. De
serie over gedragsdeskundige Julia Menken, die als
profiler werkt op de afdeling
Moord en Zeden, werd
bovendien vertaald in het
Duits, Engels, Spaans,
Arabisch en Hindi.

ISBN: 9789461095893 • € 19,95 • PAG: 300
VERSCHIJNT: 24 JUNI 2022 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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N A DI N E B A R ROSO

Verraderlijk spel
‘Rauw, geraffineerd en meedogenloos.’
- Wendy Wenning, Vrouwenthrillers

Een jong slachtoffer wordt gevonden
in het midden van een mysterieus
stenenfiguur. De betekenis en toedracht van de gruwelijke moord
blijven een raadsel waarin Jasmine
Ziani, een ambitieuze stagiaire bij de
recherche, zich vastbijt.
Dan verdwijnt in de Ardennen de
kleine Finn en wordt er een link
gelegd met de eerste zaak. Speelt
een seriemoordenaar een spelletje?
Of kunnen ze Finn nog redden voor
het te laat is?

Nadine Barroso (1981)
debuteerde in 2016 met
een roman, maar kon
zichzelf niet weghouden
van de fascinerende duistere
kant van de mens. Met haar
verrassende eerste thriller
Ken mij niet wist ze een
trouwe schare lezers aan te
spreken. Verraderlijk spel is
haar eerste thriller die
uitkomt bij De Crime
Compagnie.

ISBN: 9789461096135 • € 19,95 • PAG: 300
VERSCHIJNT: 7 APRIL 2022 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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H E L E E N VA N D E N H O V E N

De Mosselman
Zeg, ken jij...

©MELANIE MARSMAN

Erika’s vriend wordt dood gevonden
in het bos waar haar broer Kees als
boswachter werkt. Wanneer enkele
drinkwaterbedrijven alarm slaan,
vermoedt Kees dat zijn zwager iets
op het spoor was bij Avalon, de
afvalzuivering van een chemisch
concern. Dan valt er nog een slachtoffer en staat Erika er alleen voor. Is
haar broer wel te vertrouwen?
Terwijl in het land protesten oplaaien
vanwege maatregelen tegen waterschaarste, ontrafelt Erika een geheim
dat iemand tegen elke prijs wil
beschermen.

Heleen van den Hoven
(1959) maakte met Het
Carpa Complot in 2019 haar
thrillerdebuut. Haar tweede
boek, De Speelgoedman,
ontving maar liefst 4 sterren
in de VN-Thrillergids en ook
Het Tango Algoritme, dat
vorig jaar verscheen, gooide
hoge ogen bij lezers en
recensenten.

ISBN: 9789461096142 • € 19,95 • PAG: 350
VERSCHIJNT: 16 MEI 2022 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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S A S K I A M . N . OU DS H OO R N

Dieptepunt

Eerder verschenen als zomerverhaal in LINDA.

Sacha werkt voor het tijdschrift
Aimer dat, naast de artikelen die ze
onder haar eigen naam schrijft, ook
een column publiceert waarin ze
anoniem verhalen over haar bijbaan
als escort uit de doeken doet. Behalve haar bazen is niemand op de
hoogte van dit geheime deel van
haar leven. Tijdens het spetterende
jubileumfeestje van het blad vertrouwt ze hen echter toe dat ze wil
stoppen met haar baan als escort
en dus ook met het schrijven van de
column. Maar dan verdrinkt een van
haar collega’s onder dubieuze omstandigheden en komt Sacha’s leven
in een stroomversnelling terecht.

Saskia M.N. Oudshoorn
woont in de omgeving van
Rotterdam en werkt vier
dagen per week als inkoper
bij Unilever. Daarnaast
timmert Saskia flink aan de
weg als schrijfster, zo schreef
ze diverse vrouwenthrillers
en feelgoods. Haar boek Op
eenzame hoogte werd
Vrouwenthriller van het jaar
in 2017. Een gedeelte van
Dieptepunt verscheen als
zomerverhaal in de jublieum
editie van de LINDA.

ISBN: 9789461096210 • € 21,99 • PAG: 350
VERSCHIJNT: 3 JUNI 2022 • OMSLAG: MARGO TOGNI
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Wil je ons thrillerpakket bestellen of
een van onze andere titels?
Neem dan contact op met Petra Derijks
verkoop@crimecompagnie.nl
06 42406606
Ook kun je gebruikmaken van het
bestelformulier op onze website op de
boekhandelspagina.
Winkels uit België kunnen terecht bij
Karl Daeseleire, 0476 26874

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