Jubileum

U

itgeverij Boekerij bestaat 75 jaar! En dat
gaan we vieren, natuurlijk. De oplettende
lezer zal zeggen dat uitgeverij Boekerij in
1986 is geboren ‘uit de verzelfstandiging
van de algemene boekendivisie van uitgeverij
Elsevier’ – en dus nog helemaal niet de 75 heeft bereikt – maar
niets is minder waar. 1945 is namelijk het jaar waarin uitgeverij
De Boekerij in Baarn is ontstaan. In Villa Boekenhof, opgericht
door de heren Blankenberg en Beumer. Met één werknemer,
de heer Verweij. Na wat omzwervingen is het inderdaad onderdeel van Elsevier geweest, en daarna van PCM. Nu hoort onze
uitgeverij alweer aardig wat jaren bij het Vlaamse familiebedrijf
Lannoo én zijn we ook al een tijd ‘samen’ met een andere jarige:
uitgeverij J.M. Meulenhoff (die zelfs 125 jaar op haar naam
mag schrijven in 2020.)
Er is veel veranderd tussen toen en nu, maar eigenlijk ook weer
niet. Nog steeds geven we bij Boekerij fictie en non-fictie uit,
nog steeds zijn we trots op de vele buitenlandse en Nederlandse
auteurs in onze fondsen, nog steeds rijden onze vertegenwoor
digers het hele land door om onze boeken bij de boekhandel
aan te bevelen en nog steeds maken wij prachtige uitgaven.
Jaar na jaar na jaar.
Dit jubileumjaar brengen we, verdeeld over onze fondsen,
een aantal van onze klassiekers uit in een nieuwe editie en
deze zomer pakken we uit met een aantal prachtige uitgaven.
Voor Boekerij fictie zetten we twee van onze eversellers in het
zonnetje. Auteurs die beiden op hun eigen manier al jaren de
toon zetten in hun respectievelijke genres. Wij brengen u een
nieuwe editie van Onder de ombu-boom, de debuutroman van
Santa Montefiore, omdat ze dit jaar alweer haar twintigste roman
schreef: Naar de overkant. Ook brengen wij een schitterende
nieuwe uitgave van oer-klassieker De hobbit van J.R.R. Tolkien,
waarbij u vooral niet moet vergeten onder z’n jasje te kijken.
Heel hartelijk dank voor al die jaren dat u samen met ons al
die schitterende boeken las en verkocht.
Laat ons jubileumjaar maar beginnen!

Hajnalka Bata, uitgever Boekerij fictie

Er is veel
veranderd
tussen toen
en nu, maar
eigenlijk ook
weer niet.

FANTASY

‘Het eerste boek van de vader aller fantasy.
De hobbit vormde de basis van
het boek waaraan alle fantasyschrijvers
schatplichtig zijn. Zoiets verdient respect
én een prachtige uitgave.’
Hebban.nl

Luxe linnen
jubileumeditie met
stofomslag en leeslint
Het meesterwerk van
J.R.R. Tolkien, al ruim
80 jaar een bestseller
‘Een ongekend
meesterwerk.’
The Times
JUBILEUM

¤ 20
EDITIE

JUNI 2020

J.R.R. Tolkien
De hobbit

D

it is het verhaal van een Balings die wél een avontuur beleefde
en tegen wil en dank volkomen onverwachte dingen deed en
zei. Hij mag dan misschien het respect van zijn buren verloren
hebben, maar – welnu, je zult zien of hij er uiteindelijk beter van werd.
Bilbo Balings is een hobbit die geniet van zijn comfortabele, ambitieloze
leven. Hij moet er niet aan denken om een reis te ondernemen die verder gaat dan de voorraadkamer van zijn hobbithol onder De Heuvel.
Maar zijn geluk wordt verstoord als de tovenaar Gandalf met dertien
dwergen op zijn stoep staat om hem mee te nemen op een ongewis
avontuur. Ze zijn uit op de schat van Smaug de Verschrikkelijke, een
immense en hoogst gevaarlijke draak. Maar ze zijn niet de enigen...

In de pers
‘Tolkien is de vader van de fantasy.’
Het Parool
‘Tolkiens boeken zijn ware klassiekers die tot op
de dag van vandaag worden gelezen.’
Trouw
‘Tolkien-fans kunnen nog een keer genieten van
de fantasiewereld van de Engelse schrijver.
De hobbit is ronduit spectaculair.’
NOS
‘Wijzere mannen dan ik hebben weleens opgemerkt dat wie
voor zijn twintigste Tolkien heeft gelezen daar zijn leven lang
niet meer vanaf komt. Zo is het bij mij ook.’
Dagblad van het Noorden

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

PR & MARKETING
Backcard
Facebook- en Instagramcampagne
Social media advertisingcampagne gericht op het jubileum
Focustitel in de
jubileumnieuwsbrief van Boekerij

EERDER VERSCHENEN

‘Het eerste meesterwerk van Tolkien.’
Leidsch Dagblad

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

Juni 2020 | Prijs € 20 | Gebonden met stofomslag ca. 256 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 334 | Oorspronkelijke titel The Hobbit | Vertaling Renée Vink |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9140-6| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-0653-8 | Ook verkrijgbaar in audio
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ROMAN

Drie redenen voor een feestje in 2020:
1. De publicatie van Santa Montefiores twintigste roman
2. Santa Montefiore viert haar vijftigste verjaardag
3. Uitgeverij Boekerij bestaat vijfenzeventig jaar

Luxe gebonden
jubileumeditie met
stofomslag en leeslint
Al ruim tweeënhalf
miljoen exemplaren van
Montefiores boeken
verkocht in Nederlandse
vertaling!

JUBILEUM

¤ 20
EDITIE

JULI 2020

Santa Montefiore
Onder de ombu-boom

Sofia is dol op paardrijden en heel bedreven in de edele polosport - een
sport voor mannen. Zij speelt vaak met haar broers en neven. Santi, de
zoon van Paco’s broer, vindt haar erg amusant. Haar ongetemdheid en
haar plotselinge uitbarstingen maken haar heel anders dan andere meisjes. Tussen Sofia en Santi groeit meer dan vriendschap, en meer dan een
familieband… Maar ze weten beiden dat, hoewel zij wellicht voor elkaar
bestemd zijn, zij elkaar nooit zullen krijgen.

In de pers
‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle

© XALEX DE GROOT

S

ofia Solanas is de dochter van de rijke Argentijnse paardenfokker
Paco Solanas en een Iers plattelandsmeisje, Anna Melody O’Dwyer.
Met haar mengeling van Argentijns en Iers bloed is Sofia niet
bepaald een dame. Haar wildheid en haar schoonheid maken haar
zeer geliefd bij iedereen, behalve bij haar moeder. De levenslustige
en vrolijke Sofia botst vaak met de diepgelovige Anna, die in alles de
wil van God ziet.

Santa Montefiore (1970) schreef vele bestsellers,
waaronder De Franse tuinman, Villa Magdalena
en De laatste roos van de zomer. Ze is getrouwd
met historicus en schrijver Simon Sebag Montefiore,
heeft twee kinderen en woont in Londen.

PR & MARKETING
Backcard

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

Facebook- en Instagramcampagne

‘Romantische boeken voor in de vakantiekoffer, met als belangrijkste
ingrediënten liefde, haat, verdriet en jaloezie.’ De Leeuwarder Courant

Social media advertisingcampagne gericht op het jubileum

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

Focustitel in de
jubileumnieuwsbrief van Boekerij

EERDER VERSCHENEN

Juli 2020 | Prijs € 20 | Gebonden met stofomslag ca. 480 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Meet Me Under the Ombu Tree | Vertaling
Renée Vink | Omslagontwerp Hilden Design | ISBN 978-90-225-9067-6| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-609-2551-1| Ook verkrijgbaar in audio

5

juni

DE NIEUWE

STEPHEN

KING
♠
Een aanslag op een basisschool.

♠
Een post mortem telefoongesprek.
♠
Het einde van de wereld.
♠
Een deal met de duivel.
Vier briljante nieuwe verhalen van
de meester van de suspense.

‘Stephen King, een van de beste en
succesvolste verhalenvertellers in
de hedendaagse literatuur, kan
met enkele schetsen een hele
gemeenschap neerzetten.’
♠

de Volkskrant

‘Als het bloedt bevat vier
originele novelles in hetzelfde
genre als iconische films zoals
Stand by Me en Shawshank
Redemption.’
Entertainment Weekly

♠

♠

‘Wat een ongebreidelde
fantasie heeft de man toch
en hoe waar en logisch
wordt alles als hij het
opschrijft.’
Veronica Magazine

‘Verbazingwekkend en meesterlijk.’
Hebban.nl

♠
‘De fantasierijke en tegelijkertijd angstaanjagend realistische
verhalen van King definiëren wat literatuur hoort te zijn: de
oneindige mogelijkheid tot het scheppen van nieuwe werelden.’
de Volkskrant

♠

♠

♠

‘Een van de meest
gevierde schrijvers
ter wereld.’
Het Parool

‘Niemand minder
dan de horror
grootmeester.’
NRC Handelsblad

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

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

SPANNING

‘De koning van
het spannende genre.’
VN Detective en Thrillergids

Van Kings werk zijn
wereldwijd meer dan
400 miljoen boeken
verkocht
Holly Gibney, het
geliefde personage uit
de Mr. Mercedes-trilogie
en De buitenstaander,
keert terug!
Vier briljante nieuwe
novelles van de meester
van de suspense

JUNI 2020

Stephen King
Als het bloedt

E

Als het bloedt
Om 10 uur wordt er een pakketje afgeleverd op de Albert Macready
basisschool. Om tien voor half 3 explodeert het pakketje, met tientallen
dodelijke slachtoffers als gevolg, het merendeel kinderen. Als Holly
Gibney het nieuws op het journaal hoort, gaan haar nekharen overeind
staan. Ze is ervan overtuigd dat de nieuwslezer iets met de gruwelijke
aanslag te maken heeft. Maar wat?

De telefoon van meneer Harrigan
Craig is een eenzame tiener. Zijn enige vriend is meneer Harrigan, een
oude man die hem een luisterend oor biedt. Als meneer Harrigan onverwachts overlijdt, raakt Craig in een diep dal. Op zoek naar troost blijft hij
zijn vriend bellen en zijn voicemail inspreken. Op een dag vertelt Craig
dat hij op school wordt gepest. Maar als hij de volgende dag op school
komt, is de pestkop spoorloos verdwenen…

Het leven van Chuck

© SHANE LEONARD

en must voor Kingfans! Als het bloedt bevat vier gloednieuwe
verhalen van de meester van de horror en suspense. Naast het
titelverhaal Als het bloedt, met oude bekende Holly Gibney in
de hoofdrol, bevat deze bundel ook de verhalen De telefoon van meneer
Harrigan, Het leven van Chuck en Rat.
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 Meulenhoff
Boekerij.

PR & MARKETING
Outdoorcampagne
Advertentiecampagne
Animatievideo
Recensies in dag-, weeken maandbladen

Marty Anderson is op weg naar zijn werk. Hij wordt daarin enigszins
belemmerd door het feit dat de wereld vergaat. Delen van California
verdwijnen in zee door aardbevingen en het aantal zelfmoorden
loopt met de dag op. Dan verschijnen er overal billboards, posters en
advertenties opgedragen aan Charles “Chuck” Krantz die hem bedanken
voor 39 geweldige jaren in dienst. Wie is deze Chuck? En kan het einde
van de wereld nog worden afgewend?

Leesexemplaren voor pers
en boekhandel

Rat

Retargeting van alle lezers
van Het Instituut

Drew Larson heeft een nieuw verhaal in zijn hoofd dat móét worden
uitgewerkt. Om in alle rust te kunnen schrijven, vertrekt hij naar de
afgelegen hut van zijn overleden vader. Zijn vrouw en kinderen wachten
thuis gespannen af. De laatste keer dat Drew een verhaal kwijt moest,
kostte hem dat bijna zijn verstand. Dit keer lijkt alles goed te gaan – tot
er een mysterieuze rat verschijnt die aanbiedt Drew te helpen met zijn
verhaal. Tegen een prijs.

Voorpublicatie in de pers
A1-poster, enkelzijdig
A2-poster, dubbelzijdig

Uitgebreide displaycampagne
via Google Ads
Instant Experience-advertentie,
een interactieve en schermvullende advertentie op
Facebook en Instagram
Exclusieve Boekerij-nieuwsbrief
met 22.000 abonnees
Exclusieve nieuwsbrief voor de
Best of Thriller-community met
3.500 abonnees

Juni 2020 | Prijs € 24,99| Paperback met flappen ca. 480 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel If It Bleeds | Vertaling Annemarie Lodewijk |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio| ISBN 978-90-225-9025-6| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1510-3
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SPANNING

‘Origineel en fascinerend.
Een echte Stephen King.’
De Telegraaf

Een onvervalste,
klassieke Stephen King
Kings recentste
meesterwerk nu voor
maar € 12,99
Al ruim 40.000
exemplaren van de
fullprice editie verkocht
in Nederland en
Vlaanderen!
Spannend en intrigerend
verhaal over de strijd
tegen het kwaad

MIDPRICE

¤ 12,99

SEPTEMBER 2020

Stephen King
Het Instituut
Je kunt erin, maar je komt er nooit meer uit.

M

idden in de nacht, in een huis in een rustige straat in een
buitenwijk van Minneapolis, worden de ouders van Luke
Ellis stilletjes vermoord. Luke zelf wordt in een zwarte SUV
geladen en weggereden. Luke wordt wakker in het Instituut, in een
kamer die precies op zijn slaapkamer lijkt, alleen zonder raam.
Het personeel van deze sinistere faciliteit, dat onder leiding staat van
de genadeloze mevrouw Sigsby, wil de bovennatuurlijke gaven van
kinderen inzetten voor zijn eigen doeleinden. Hoe meer kinderen er
naar Achterkant worden gestuurd, hoe wanhopiger Luke wordt om
te ontkomen en hulp te zoeken. Maar er is nog nooit iemand uit het
Instituut ontsnapt…

In de pers
‘De fantasierijke en tegelijkertijd zo angstaanjagend realistische
verhalen van King definiëren wat literatuur hoort te zijn: de oneindige
mogelijkheid tot het scheppen van nieuwe werelden.’
de Volkskrant
‘De intrige en sfeer van het boek spreken tot de verbeelding.’
Het Parool
‘Een huiveringwekkend goed griezelverhaal.’
Viva
‘Met zijn befaamde combinatie van plottwists en levendige personages,
blijft King in Het Instituut op de toppen van zijn kunnen.’
Booklist
‘Het Instituut heeft de voortreffelijke scherpte en spanning
van Kings allerbeste werken’.
The New York Times
‘King doet je versteld staan. Het Instituut is het meest zenuwslopende
verhaal over de strijd van kinderen tegen het kwaad sinds It.’
Publishers Weekly

Een
onvervalste,
klassieke
Stephen King

September 2020 | Prijs € 12,99 | Paperback ca. 544 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel The Institute | Vertaling Annemarie Lodewijk |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | Omslagbeeld Will Stahle / Unusual Corporation | ISBN 978-90-225-9062-1 | Ook verkrijgbaar als e-book
ISBN 978-94-023-1331-4 | Ook verkrijgbaar in audio
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ROMAN

De rust van een schitterend Frans eiland wordt ruw verstoord door
het geweld van de Tweede Wereldoorlog
Een intense roman over de kracht van herinneringen,
de liefde en tweede kansen

‘Valpy’s overtuigende en unieke personages
sluit je voor altijd in je hart.’
Woman’s Weekly

JUNI 2020

Fiona Valpy
Een zomer lang geleden

E

lla voelt haar einde naderen en kijkt terug op een leven dat
veel vreugde, verdriet en ingrijpende keuzes heeft gekend.
Ze vraagt haar kleindochter Kendra of die haar levensverhaal
wil opschrijven.
In 1938 verandert het leven van de zeventienjarige Ella volledig als ze
een zomer lang verblijft op het prachtige Franse eiland Île de Ré. Daar
ontmoet ze de charismatische, creatieve Christophe en ze worden onafscheidelijk. Voor het eerst in haar leven voelt Ella zich echt vrij, maar
die vrijheid is van korte duur: de Tweede Wereldoorlog staat op het punt
uit te breken. Ella wordt teruggeroepen naar Schotland en ze meldt zich
aan bij het verzet. De oorlog wordt steeds grimmiger en Ella voelt
zich onherroepelijk verder verwijderd raken van de zorgeloze dagen
op Île de Ré. Ze wordt gedwongen een beslissing te nemen die haar
leven drastisch zal veranderen.

Fiona Valpy verhuisde in 2007 naar Frankrijk en
het land inspireerde haar zo, dat ze romans begon
te schrijven. Inmiddels woont ze in Schotland, maar
Frankrijk blijft haar tweede thuis.

De gesprekken met haar grootmoeder geven Kendra, die worstelt met
een moeilijke periode in haar leven, een rust en inzicht die ze anders
misschien nooit zou hebben gevonden. En beide vrouwen realiseren
zich dat het niet erg is als je fouten maakt, dat maakt het leven uniek,
bijzonder en de moeite waard.

In de pers
‘Dit is zo mooi geschreven dat de tranen je in de ogen springen.’
frenchvillagediaries.com
‘Fiona Valpy neemt je onmiddellijk en onherroepelijk mee in haar
wereld, en laat je pas weer los op de laatste pagina.’
facingthestory.com
‘Een zomer lang geleden is zowel hartverscheurend als hoopgevend.
Liefhebbers van historische fictie mogen dit boek niet laten liggen.’
Culturefly
‘Een echte pageturner. Alle verhaallijnen komen samen in een prachtig
gewoven web.’ People’s Friend Magazine
‘Een wondermooie, krachtige en emotionele leeservaring. Dit is een van
de beste boeken die ik ooit heb gelezen.’ Kaisha, the Writing Garnet
‘Dit verhaal laat zien dat de kracht van vriendschap en liefde je kan
helpen overleven, ondanks alle tegenslagen.’ Jaffa Reads Too
‘Aangrijpend geschreven, vol inlevingsvermogen en duidelijk gebaseerd
op uitgebreid historisch onderzoek. Na het lezen van dit boek geloof je
weer volop in de onoverwinnelijke kracht van vriendschap.’
Rachel Read It

PR & MARKETING
Sandwichborden
A2-poster, dubbelzijdig
Auteursvideo
Social media advertisingcampagne met groot bereik
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best
of Romance community

Juni 2020 | Prijs € 15,99 | Paperback ca. 320 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Sea of Memories| Vertaling Titia Ram | Omslagontwerp
Johannes Wiebel - Punchdesign | ISBN 978-90-225-9034-8| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1248-5
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‘Eindelijk kunnen we hier ook genieten
van Angela Marsons.’
De Telegraaf, VROUW Glossy

‘Marsons weet alle personages heerlijk fris en fruitig neer te zetten.
Er zit geen enkel clichéfiguur bij. De ontknoping is verrassend.’
Dagblad van het Noorden

‘Wat een geweldig boek, alles klopt: schrijfstijl, spanning,
echt een superaanwinst voor de boekenkast.’
Hans Loeve, boekhandel Riemer, Amersfoort

‘Marsons schrijft megaspannend.
Wij zijn laaiend enthousiast!’
Wytske de Haan, Bruna Oosterwolde

‘Stille schreeuw introduceert detective Kim Stone
met een ijzingwekkende eerste zaak.’
Hebban.nl

‘Stone is een verfrissende aanwinst voor fans
van psychologische thrillers.’
Feeling

‘Net als bij Bryndza en Arlidge verlang je direct naar het volgende
deel. Ik voeg Marsons zeker toe aan mijn favorietenlijst!’
Thrillersandmore.com

‘Ik kreeg tijdens het lezen inderdaad het heerlijke Arlidge/
Bryndza-gevoel; korte hoofdstukken, vlot en pakkend
verhaal en een boeiende hoofdpersoon! Ik verheug me
nu al op de volgende delen in deze serie.’
Biepmiepje.nl

‘Dit boek is goed voor een
doorwaakte nacht en heeft een
detective naar je hart. Graag meer
thrillers met Kim Stone!’
Libelle

SPANNING

‘Marsons bouwt haar verhaal slim op.
Net als je denkt de moordenaar nu wel
te kennen, blijkt het toch allemaal
weer heel anders te liggen.’
★★★★★ HDC-kranten

DEEL

2

Stille schreeuw werd al
voor verschijning lovend
ontvangen
Wat als een slachtoffer
de rollen omdraait? En
wat als Kim Stone’s
tragische verleden een
wel heel grote rol
inneemt in een
moordonderzoek?
Voor de fans van
M.J. Arlidge en
Robert Bryndza

JUNI 2020

Angela Marsons
Wreed spel
Deel 2 van de Kim Stone-serie

E

en verkrachter heeft zijn gevangenisstraf uitgezeten. Niet lang
na zijn vrijlating wordt hij verminkt en vermoord aangetroffen.
Detective Kim Stone en haar team worden direct bij de zaak
betrokken en onder druk gezet de moord zo snel mogelijk op te lossen.
Als er steeds meer doden worden gevonden, die weliswaar geen onderling verband lijken te hebben, maar wel allemaal op wraakzuchtige
wijze zijn omgebracht, krijgt de situatie een wel erg sinistere wending.
Terwijl ze zich steeds steviger vastbijt in de zaak, begint Kim te ver
moeden dat een kwaadaardige mastermind bezig is met een pervers
experiment, waarbij slachtoffers van misdrijven worden aangemoedigd
de rollen om te draaien. Bovendien lijkt het erop dat de dader zijn aandacht heeft verlegd naar Kim zelf, als uitverkoren toeschouwer van zijn
verwrongen genialiteit, en dat hij al haar zwakke punten kent en haar
volgende stap steeds lijkt te kunnen voorspellen. Kim zal heel diep
moeten graven om de waarheid boven tafel te krijgen, een zoektocht
die ook haar eigen kwetsbaarheid bloot dreigt te leggen.

Lezersreacties

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

PR & MARKETING
Advertentiecampagne
Interviews
Recensies in dag-, weeken maandbladen
Crosspromotieflyer in
de nieuwe Arlidge
Boekenleggers
A2-poster, dubbelzijdig
Aftelcampagne

EERDER VERSCHENEN

Landingspagina op Boekerij.nl
Facebook- en Instagramcampagne op Best of Thrillers
met 25.000 volgers
Instant Experience-advertentie,
een interactieve en
schermvullende advertentie
op Facebook en Instagram

Stille schreeuw
ISBN 978-90-225-8841-3

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

Juni 2020 | Prijs € 19,99 | Paperback ca. 384 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Evil Games | Vertaling Textcase | Omslagontwerp
DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-8995-3| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1503-5 | Ook verkrijgbaar in audio
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ROMAN

Vrolijk, romantisch,
verrassend en
meeslepend:
Charlotte de Monchy
is de ster van de
Nederlandse
feelgoodroman
MIDPRICE

¤ 11

De derde en de vierde
roman van
Charlotte de Monchy, voor
een fijne vakantieprijs
Al meer dan
100.000 exemplaren van
De Monchy’s boeken
verkocht in Nederland en
Vlaanderen

20

JUNI 2020

Charlotte de Monchy
Eens gegeven en Nee heb je

EENS GEGEVEN
eline woont antikraak in een krakkemikkig voormalig hotel en
werkt als kunsttaxateur bij de Amsterdamsche Veiling. Als ze
een keer iets voor haar baas moet ophalen, eindigt dat uitstapje
onverwachts in een wilde nacht met de knappe Teun, die werkt als
bankier in de Londense City. Het kitscherige schilderijtje dat hij haar
ten afscheid voor de grap cadeau geeft, blijkt een tweede, veel waardevoller schilderij te verbergen: een onontdekte Breitner, iets wat Teun
duidelijk niet wist. Als ze het verkoopt, kan Feline het geld héél goed
gebruiken om haar huis op te knappen. En ze ziet Teun toch nooit meer.
Tot een Engelse zakenbank de Amsterdamsche Veiling inhuurt om
voor zijn nieuw te openen Nederlandse vestiging een kunstcollectie
samen te stellen. En de bankier die het project leidt, wil alleen werken
met Feline…

© HESTER DOOVE

F

Charlotte de Monchy studeerde communicatie
wetenschap aan de UvA. Ze schrijft vrolijke,
sprankelende feelgoodromans. Van haar
debuutroman Zes maanden zonder werden ruim
35.000 exemplaren verkocht. Van haar hand
verschenen ook Enkeltje Ierland en Tegen beter
weten in.

In de pers
‘Heerlijk feelgoodverhaal vol humor.’
Hebban.nl
‘Een heerlijk luchtig en humoristisch
verhaal dat leest als een trein.’
NBD Biblion

NEE HEB JE
obbie is een beetje overwerkt en wordt door haar baas voor een
klus naar Bali gestuurd, het eiland waar haar zus Lauren woont,
met wie ze al negen jaar gebrouilleerd is. Ze hoeft alleen de
uitkoop van een surfschool te regelen, zodat het bedrijf daar een luxe
resort kan bouwen. Daarna heeft ze tijd zat om de ruzie met Lauren bij
te leggen en zichzelf op te laden op een paradijslijk bountystrand.

B

‘Dit boek is zeker een aanrader om deze
zomer lekker mee te nemen op vakantie.’
The Dutch Reading Society
‘Charlotte de Monchy staat bekend
om haar heerlijke romans.’
Haarlemse Stadsglossy

Maar de eigenaar van de surfschool, ene Samuel, zegt doodleuk niets
voor de verkoop te voelen. En haar zus staat ook niet echt te springen bij
het weerzien. Bobbie is er toch van overtuigd dat ze beiden zal kunnen
ompraten en boekt om te beginnen een paar surflessen bij Samuel. Maar
de relaxte levenshouding, het heerlijke klimaat en de charmes van haar
surfleraar missen hun uitwerking niet. Is het misschien zijzelf die het
roer radicaal moet omgooien?

Eens gegeven | Juni 2020 | Prijs € 11 | Paperback ca. 336 blz. | Formaat 14 x
21,5 cm | NUR 301 | Omslagontwerp Johannes Wiebel - Punchdesign |
ISBN 978-90-225-9039-3 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-0230916-4 | Ook verkrijgbaar in audio

Nee heb je | Juni 2020 | Prijs € 11 | Paperback ca. 352 blz. | Formaat 14 x 21,5
cm | NUR 301 | Omslagontwerp Johannes Wiebel - Punchdesign | ISBN 978-90225-9073-7 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1231-7 | Ook
verkrijgbaar in audio
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‘Sterk visuele hoofdstukken met een hoog
adrenalinegehalte.’ Algemeen Dagblad
‘Doet niet onder voor Karin Slaughter… De plot
zit prima in elkaar, tot en met de ontknoping.’
Trouw
‘Arlidge voert ons met gevoel voor psychologie
en vaart door dit stevig geplotte verhaal dat
een knetterende verrassing in petto heeft.’
Vrij Nederland
‘Goed uitgewerkt.’ de Volkskrant
‘De manier waarop Arlidge ogenschijnlijk
moeiteloos eerst verhaaltechnische problemen
creëert en ze vervolgens even makkelijk weer
oplost, verraadt een lenige, creatieve geest.’
Het Parool
‘Je nagels krijgen heel wat te verduren terwijl je
hoofdstuk na hoofdstuk verslindt.’ Hebban.nl
‘Voortreffelijke thriller met sterke
psychologische, onderhuidse spanning.’
Gooi- en Eemlander

9

Informeer bij uw
vertegenwoordiger
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aantrekkelijke
stapelkorting
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Nathalie Pagie
De Trip
Deel 4 van de Tara en Diego-serie

J

Dan barst de Mauna Loa-vulkaan uit. Tegelijkertijd wordt een van de communeleden dood aangetroffen en is een medewerker van De Trip spoorloos. Wat heeft de
commune te verbergen? Welke rol speelt Cassandra bij de mysterieuze verdwijning?

Het vierde deel van Pagies thrillerserie nu in lowprice
Ruim 250.000 boeken van Nathalie Pagie verkocht
in Nederland en Vlaanderen

© ARTSTUDIO23.COM

ournalisten Tara Linders en Diego Martinez zijn op Hawaï voor de tv-
opnames van het extreme adventure-programma De Trip. Terwijl Diego zich
aan de levensgevaarlijke challenges waagt, komt Tara op het spoor van een
commune, met aan het hoofd de excentrieke Cassandra. De communeleden zijn
volledig in de ban van deze vrouw. Als Cassandra meer lijkt te weten over Tara’s
pijnlijke verleden, wordt ook Tara’s nieuwsgierigheid gewekt.
Nathalie Pagie (1974) debuteerde in 2013 met
De toneelclub. Inmiddels heeft ze vele bestsellers
op haar naam staan, waaronder de winterthrillers
IJsengel en Noordkaap en de succesvolle Tara en
Diego-serie, die bestaat uit Paradijsvogels, Casa
Familia, Rio Grande en De Trip. Voor Casa Familia
en IJsengel won ze de ThrillZone Award voor
Beste Nederlandse Thriller.

Een extreme adventure-programma op Hawaï loopt
flink uit de hand

In de pers

Tweevoudig winnaar van de ThrillZone Award
voor Beste Nederlandstalige Thriller

‘De Trip is een spectaculaire thriller die
je vanaf het begin niet meer loslaat en
zorgt voor vele uurtjes leesplezier.
Hebban.nl
‘Een spannend boek dat zeker niet in je
vakantiekoffer mag ontbreken.’
VRIENDIN Zomerspecial
‘De Trip is weer een hele fijne thriller met
Tara en Diego in de hoofdrol. We krijgen
geen genoeg van dit tweetal!’
ThrillZone.nl
‘De aangename schrijfstijl laat je door
het verhaal vliegen.’
Vrouwenthrillers.nl

LOWPRICE

¤ 5,99
Juni 2020 | Prijs € 5,99 | Paperback ca. 304 blz. | Formaat 13,5 x 21 cm | NUR 330 | Omslagontwerp Bij Barbara | ISBN 978-90-225-9036-2| Ook verkrijgbaar als
e-book ISBN 978-94-023-1250-8
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Chris Ryan
Global Strike

O

In de pers
‘Ryan is het beste wat het actiethrillergenre heeft te bieden!’
ThrillZone.nl
‘Boordevol actie.’ NBD Biblion

© MICK KAVANAGH

oit was Charles Street een zeer gerespecteerde MI6-agent, tot hij een verschrikkelijke fout maakte die hem zijn baan kostte. Nu is hij een wanhopig
man die teert op zijn vroegere glorie en nauwelijks rond kan komen. Dan
doet hij een ontdekking die de nieuwe president van de Verenigde Staten de kop kan
kosten en een wereldwijd conflict kan veroorzaken. En die Street op de dodenlijst
van Rusland doet belanden. Aan John Porter en John Bald de taak hem te vinden
voor de Russen dat doen.
Chris Ryan ging op zijn zestiende het leger in. Zijn
medewerking aan talloze undercoveroperaties,
scherpschuttercommando’s en mysterieuze
‘Special Ops’ bracht hem naar alle uithoeken
van de wereld en vormde de basis van zijn vele
bestsellers. De BBC maakte met hem de realityserie
Hunting Chris Ryan en Sky TV baseerde de hitserie
Strike Back op een van zijn boeken.

‘Ryan schrijft razendsnelle actiethrillers waarin zijn ervaring duidelijk
naar voren komt.’ The Sun
‘Niemand brengt actie beter dan Chris Ryan.’ Evening Standard
‘Ryan kiest voor superspannende plots en beschrijft ze met oog voor
detail en de precisie van een ervaringsdeskundige.’
Daily Mail

‘Als het op harde,
snelle actie aankomt,
is Ryan onze man.’

★★★★
VN Detective en Thriller Gids
De koning van de militaire
thriller is terug
Ruim 325.000 boeken van
Chris Ryan verkocht in
Nederland en Vlaanderen
Chris Ryan is bekend van TV,
onder andere van Hunting
Chris Ryan en Strike Back

EERDER VERSCHENEN

Geen genade
ISBN 978-90-225-8537-5

Juni 2020 | Prijs € 15,99 | Paperback ca. 384 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Global Strike | Vertaling Marieke van Muijden en
Jan van den Berg | Omslagontwerp Baqup | ISBN 978-90-225-9035-5| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1520-2
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Het zomerse succesnummer van Boekerij!
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PR & MARKETING
Banier
Aandacht in Boekerij
consumentennieuwsbrief
naar 22.000 abonnees
Social media advertisingcampagne
Debbie Johnson
Zomer in het Duincafé
ISBN 978-90-225-9118-5
Santa Montefiore
Onder de Italiaanse zon
ISBN 978-90-225-9044-7
Katie Fforde
Het buitenhuis
ISBN 978-90-225- 9117-8
Corina Bomann
Het klaprozenjaar
ISBN 978-90-225-9045-4
Wendy Brokers
Baguette met jam voor twee
ISBN 978-90-225-9046-1
Judith Lennox
Verborgen levens
ISBN 978-90-225-9047-8

Pakket 6 x 3 exemplaren | Pakketprijs € 225 | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 301/302 | Omslagontwerp Johannes Wiebel - Punchdesign |
ISBN 978-90-225-9048-5

3 2-zomeractie 3 2-zomeractie

ANS VOOR DE PRIJS VAN TWEE

FANTASY

MEULENHOFF BOEKERIJ VERWELKOMT VOL
Het eerste boek voor volwassenen van Veronica Roth, wereldwijde
bestsellerauteur van de Divergent-serie
Wereldwijd meer dan 5 miljoen boeken van Veronica Roth verkocht,
waarvan ruim 150.000 in Nederland en Vlaanderen
Roths Divergent-serie werd met groot succes verfilmd:
maar liefst 600.000 Nederlanders zagen de films in de bioscoop
Voor de fans van Sarah J. Maas, Stephenie Meyer en Suzanne Collins

JUNI 2020

TROTS VERONICA ROTH
Veronica Roth
Uitverkoren

Tien jaar later is de wereld de tragedie bijna vergeten. Maar Sloane niet.
Zij wordt nog elke dag achtervolgd door haar verleden: letterlijk, door de
paparazzi die haar maar niet met rust laten, en figuurlijk, door het kwaad
dat haar nog altijd nachtmerries bezorgt. Op het tienjarig jubileum van
hun overwinning slaat het noodlot opnieuw toe: een van de vijf overlijdt.
En als de overige vier zich verzamelen voor de begrafenis, op de plek
waar het tien jaar geleden allemaal begon, doen ze een huiveringwekkende ontdekking die alles op losse schroeven zet.

© NELSON FITCH

E

rgens vlak bij Chicago drong op een duistere dag het kwaad de
wereld binnen en bracht chaos en verwoesting. Vijf schijnbaar
doodgewone tieners – Sloane, Matt, Ines, Albie en Esther –
werden opgeroepen zich te melden. Eén van hen zou ‘de uitverkorene’
zijn die de wereld kon redden. En waar of niet, het werkte: het kwaad
werd verslagen en de aarde was veilig. Tot nu.

Veronica Roth (1988) is de wereldwijde
bestsellerauteur van de Divergent-serie. Van
de reeks werden 5 miljoen exemplaren verkocht
en drie zeer succesvolle verfilmingen gemaakt.
Uitverkoren is haar eerste boek voor volwassenen.

In de pers
‘Dit boek leest als een trein waarvan ik hoop dat ik er nooit
af hoef te springen. Minstens zo goed als De hongerspelen.’
Boekenbijlage.nl
‘Ik heb het in één zucht uitgelezen.’ Lees.bol.com
‘Zenuwslopend, spannend en emotioneel.’ ★★★★ Fantasywereld.nl
‘Roth bewijst zich als zeer veelzijdig auteur.’ Publishers Weekly
‘Barstensvol plottwists – een echt cadeautje voor fans.’ Kirkus Reviews

PR & MARKETING
Auteursvideo

EERDER VERSCHENEN
RUIM 26.000 VERKOCHT

RUIM 30.000 VERKOCHT

RUIM 25.000 VERKOCHT

Online interviews met auteur
Crosspromotieflyer in andere
Best of Fantasy-titels
A2-poster, dubbelzijdig
Facebook- en Instagram
campagne gericht op de
Best of Fantasy-community

Inwijding

Opstand

Samensmelting

Samenwerking met Best of YA

Juni 2020 | Prijs € 22,99 | Paperback met flappen ca. 384 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 334 | Oorspronkelijke titel Chosen Ones | Vertaling Anne-Marieke Buijs |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-8938-0| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1531-8
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Jackie van Laren
Thuiskomen
Een heerlijke standalone van de auteur van o.a.
Vallen, Opstaan en de Eilandliefde-serie, nu voor maar € 5,99!

Een fijn romantisch verhaal over liefde, familie en de behoefte
aan geborgenheid, maar ook over verlies en loslaten

‘Als je Thuiskomen hebt gelezen sta je weer even
met beide benen op de grond en ben je je
er terdege van bewust wat echt
belangrijk is in het leven.’
Thrillers & More

© HESTER DOOVE

Van de boeken van Jackie van Laren zijn al ruim 150.000
exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen!
Jackie van Laren heeft twee grote passies in haar
leven: muziek en verhalen. Met de driedelige
Q-serie maakte ze haar debuut als schrijfster.
Daarna volgde het tweeluik Vallen en Opstaan,
de vijfdelige Eilandliefde-serie en de losstaande
romans De meisjesmagneet en Thuiskomen.
Met Opstaan won ze de Hebban Award voor
Beste Roman.

In de pers
‘Thuiskomen is een heerlijke
feelgoodroman. Van Laren ziet kans de
emoties van haar personages uitstekend
in woorden te vatten. Bovendien zijn de
personages prima gekarakteriseerd, niet
overdreven geromantiseerd, nergens
opgepoetst, maar échte mensen.’
NBD Biblion
‘Heerlijk voor op het strand of onder
de parasol!’ De Telegraaf/Vrouw
‘Een snelle en heerlijke roman die je niet
snel wilt wegleggen.’ Hebban.nl
‘Een achtbaan van emoties, drukte,
aantrekkingskracht en ervaringen.’
♥♥♥♥♥ Chicklit.nl
‘Een heel spannend, romantisch verhaal
over liefde, vertrouwen,
vallen en opstaan.’
Perfecteburenleesclub.blogspot.nl

PR & MARKETING
LOWPRICE

¤ 5,99

Aandacht in Boekerij
consumentennieuwsbrief
naar 22.000 abonnees
Actieve promotie op
Best of Romance (meer
dan 28.000 volgers)

Juni 2020 | Prijs € 5,99 | Paperback ca. 320 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 301 | Omslagontwerp Johannes Wiebel - Punchdesign | ISBN 978-90-225-9080-5 |
Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1338-3 | Ook verkrijgbaar in audio
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HET BEGIN VAN EEN
GEWELDIGE NIEUWE SERIE
VAN BESTSELLERAUTEUR

Robert Bryndza

Van Bryndza’s boeken
werden wereldwijd
ruim 2,5 miljoen
exemplaren verkocht
en ze zijn vertaald
in 28 talen

SPANNING

‘Een bloedspannende start van Bryndza’s
nieuwe serie. De lezers zullen ernaar
uitkijken om meer over de complexe
Kate te kunnen lezen.’
Publishers Weekly

DEEL

1

Kate Marshall is een
sterke vrouwelijke
hoofdpersoon à la Erika
Foster en Helen Grace
Ruim 170.00 boeken van
Bryndza verkocht in
Nederland en
Vlaanderen
Alle zes delen van
Bryndza’s vorige serie
haalden de Bestseller 60

JULI 2020

Robert Bryndza
Zonder gezicht
Deel 1 van de Kate Marshall-serie

Z

Jaren later worstelt Kate nog steeds met de gevolgen als ze de kans krijgt
haar verleden recht te zetten. Er lijkt een copycat-moordenaar actief
die het afgrijselijke werk van zijn idool voortzet. Kate wordt opnieuw
de verwrongen geest in getrokken van een moordenaar die ze maar al te
goed kent. Ooit was ze het beoogde vijfde slachtoffer – en zijn opvolger
lijkt vast van plan om het werk nu af te maken.

© PETR KOZLÍK

estien jaar geleden was Kate Marshall een veelbelovende jonge
politiedetective bij de Londense politie. Tot ze de opdracht kreeg
een seriemoordenaar op te sporen, en hij haar eerst vond. Kate’s
carrière eindigde in een schandaal en ze bleef getraumatiseerd, verraden
en publiekelijk vernederd achter.
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.

In de pers
‘Boordevol spanning, heeft realistische personages, sterke dialogen
en een opwindende finale.’ Hebban.nl
‘Wederom een pareltje van de hand van Bryndza. Dit boek staat als een huis.’
ThrillZone.nl
‘Een topthriller die je via onverwachte wendingen meevoert
naar een verrassend einde.’ Margriet

EERDER VERSCHENEN
90.000
verkocht

40.000
verkocht

26.000
verkocht

PR & MARKETING
Outdoorcampagne
Recensies in dag-, weeken maandbladen

Het meisje in het ijs
ISBN 978-90-225-8510-8

18.000
verkocht

De stalker in de nacht
ISBN 978-90-225-8644-0

Donker water
ISBN 978-90-225-8859-8

Crosspromotieflyer in
de nieuwe Stephen King
A1-poster
A2-poster, dubbelzijdig

19.000
verkocht

Retargeting van alle lezers
van de Erika Foster-serie
Social media advertisingcampagne

Laatste adem
ISBN 978-90-225-8955-7

Koud bloed
ISBN 978-90- 225-8671-6

Doods geheim
ISBN 978-90-225-8672-3

Focustitel in de Best of Thrillers
nieuwsbrief

Juli 2020 | Prijs € 19,99 | Paperback ca. 400 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Nine Elms | Vertaling Willeke Lempens | Omslagontwerp
DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-8881-9| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1417-5 | Ook verkrijgbaar in audio
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Dé bestsellersensatie
nu voor het eerst met serieomslag
Het inmiddels klassieke eerste deel van Gabaldons verslavende 
Reiziger-serie, die wereldwijd miljoenen fans heeft
300.000 exemplaren van de Reiziger-serie verkocht
in Nederland en Vlaanderen
De serie Outlander is nu te zien op Netflix en bij Ziggo Movies & Series

T V-EDITIE

¤ 12,99

JULI 2020

Diana Gabaldon
Outlander (De reiziger)

De reiziger is een verhaal vol passie en avontuur, angst en verraad…
en een liefde die alle barrières van plaats en tijd overstijgt.

De reiziger
ISBN 978-90-225-7449-2

30.000
verkocht

Het vuur van de herfst
ISBN 978-90-225-7092-0

Diana Gabaldon brak als schrijfster door met
de Reiziger-serie, die door miljoenen fans over de
gehele wereld wordt gelezen. De serie Outlander,
te zien op o.a. Netflix, is op de Reiziger-boeken
gebaseerd. Diana Gabaldon woont met haar man
in Scottsdale, Arizona.

In de pers

LEES DE HELE SERIE!

75.000
verkocht

© DOUG WATKINS

C

laire Randall viert in 1945 de hereniging met haar man Frank
met een tweede huwelijksreis naar de Schotse Hooglanden.
Tijdens een wandeling stuit Claire op een stenencirkel… en
ze wordt wakker in het onbekende en gevaarlijke Schotland van 1743.
Al snel komt ze erachter dat niet alleen haar leven op het spel staat,
maar ook haar hart. De onweerstaanbare jonge Schot Jamie Fraser laat
haar kennismaken met een zo vurige passie en een zo allesomvattende
liefde, dat Claire verscheurd wordt tussen twee volkomen verschillende
mannen en twee onverenigbare levens.

33.000
verkocht

Terugkeer naar Inverness
ISBN 978-90-225-6692-3

29.000
verkocht

Het vlammende kruis
ISBN 978-90-225-7093-7

30.000
verkocht

De verre kust
ISBN 978-90-225-6967-2

25.000
verkocht

Sneeuw en as
ISBN 978-90-225-7094-4

‘Een prachtige historische roman, waarin
spanning en romantisch avontuur kundig
met elkaar verweven zijn. Een
meesterwerk van de bovenste
plank.’ NBD Biblion
‘De reiziger is een episch drama om
verliefd op te worden. Dit wil je niet
missen.’ The Huffington Post
‘De fascinerende mix van geschiedenis,
liefde en oorlog maakt de Reiziger-serie
een indrukwekkende rivaal van Game of
Thrones.’ The Telegraph
‘Verslavend en hartverwarmend. In deze
serie komt een Schotland vol realistische
personages en een vurige heldin tot
leven.’ Publishers Weekly
‘Fantasierijk, bevredigend, romantisch
en enorm spannend.’ Kirkus Review

18.000
verkocht

Een echo in de tijd
ISBN 978-90-225-6995-5

15.000
verkocht

Met het bloed van mijn hart I
ISBN 978-90-225-6966-5

15.000
verkocht

Met het bloed van mijn hart II
ISBN 978-90-225-7238-2

Juli 2020 | Prijs € 12,99 | Paperback ca. 736 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Outlander | Vertaling Annemarie Lodewijk| Omslagontwerp
Baqup | Omslagbeeld Sony Pictures Television | ISBN 978-90-225-7696-0 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-602-3693-8 | Ook verkrijgbaar in audio
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Een meeslepende historische roman over een vrouw
die op een sleutelmoment in de Japanse geschiedenis bij
de shogun in de gunst moet zien te komen
Ruim 50.000 exemplaren verkocht van
de boeken van Lesley Downer
De vrouw van de shogun is de prequel van Downers bestseller
De laatste concubine en vormt samen met haar andere
twee boeken het Shogun-kwartet
Downer is een internationale bestsellerauteur en een echte Japan-kenner;
al haar boeken zijn op historische feiten gebaseerd

JULI 2020

Lesley Downer
© WOLFRAM STEINBERG - DPA - WRITER PICTURES

De vrouw van de shogun

J

apan, 1853. Als dochter van de Satsuma-clan heeft de mooie,
koppige Okatsu geleerd om paard te rijden, het zwaard te
hanteren en nergens bang voor te zijn. Maar als ze zeventien
is gebeurt er iets wat haar lot voorgoed zal bepalen: voor de kust van
Japan verschijnen vier westerse oorlogsschepen die eisen dat het
voor de buitenwereld afgesloten, protectionistische Japan zijn grenzen
openstelt voor internationale handel.
Zonder dat ze daar zelf iets over te zeggen heeft, wordt Okatsu door
de krijgsheer van haar clan uitverkoren voor een speciale missie.
Ze reist als prinses Atsu naar de hoofdstad Edo, waar ze wordt geïn
troduceerd aan het hof van de shogun. Ze zal aan hem uitgehuwelijkt
worden en moet hem er vervolgens van zien te overtuigen het diep
verdeelde land te verenigen tegen de westerse invasie. Maar binnen de
muren van het vrouwenpaleis, waar een hofhouding van drieduizend
vrouwen in een gouden kooi leeft, gonst het van de intriges. En op de
dag van haar huwelijk wacht Atsu een zeer onaangename verrassing.

Lesley Downer (1949) is historicus. Ze woonde
meer dan vijftien jaar in Japan en spreekt de taal
vloeiend. Ze schreef diverse non-fictieboeken over
Japan en de Japanse cultuur, presenteerde
daarnaast televisieprogramma’s voor Channel 4
en de BBC en reist nog steeds de hele wereld over
om lezingen te geven. Ze woont in Londen.

In de pers
‘Downer is een overtuigende verhalenverteller en
de setting is betoverend.’ The Times
‘Een briljante mix van feit en fictie. De vrouw van de shogun is
zowel meeslepend als historisch accuraat. O, en de seks is ook goed.’
The Spectator
‘Gebaseerd op onberispelijke research en boordevol intrige,
avontuur en romantiek.’ Women & Home
‘Lesley Downer is voor het oude Japan wat Hilary Mantel is voor de
Tudors of Mary Beard voor de Romeinen.’ 101 Great Reads
‘Geschreven met passie, diepgang en brille.’ Manda Scott

PR & MARKETING
Interviews met de auteur
A2-poster dubbelzijdig
Besprekingen in dag-, weeken maandbladen
Facebook- en Instagramcampagne
Uitgelicht in de Boekerijnieuwsbrief met 22.000 abonnees

Juli 2020 | Prijs € 20,99 | Paperback ca. 528 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel The Shogun’s Queen | Vertaling Karien Gommers, Janet LimonardHarkink en Arjanne van Luipen | Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9051-5 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1513-4
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Lesley Downer

Hét boek waarmee Lesley
Downer internationaal
doorbrak

De laatste concubine

O

p weg naar haar huwelijk met de jonge shogun van Japan komt prinses Kazu
met haar gevolg door het boerendorpje waar het elfjarige meisje Sachi
woont. Ze besluit het delicate meisje als haar bediende mee te nemen naar
het vrouwenpaleis. Zo zal Kazu een vertrouweling hebben aan het hof, waar roddel
en achterklap aan de orde van de dag zijn. Maar belangrijker nog: Kazu zal, in de loop
van de tijd, Sachi aan haar echtgenoot kunnen aanbieden als concubine. Zo waarborgt de prinses haar macht over haar echtgenoot en kan zij, als ze daar behoefte aan
heeft, vermijden zelf het bed met hem te delen.

Een meeslepende,
zinnenprikkelende roman over
een mooi, gepassioneerd
meisje en de zoektocht naar
haar ware identiteit
Ruim 35.000 exemplaren
verkocht in Nederland
en Vlaanderen
Nú in een mooie nieuwe
midprice-editie voor lezers die
haar nog niet hebben ontdekt

In de pers
‘Een meeslepende roman, geschreven
tegen de achtergrond van het
betoverende Japan van
de negentiende eeuw.’
Margriet
‘Een mooi geschreven roman.’
Flair
‘Deze boeiende, op feiten gebaseerde
debuutroman geeft in het sterk
opgebouwde, goed vertaalde
verhaal veel informatie over
Japanse (cultuur)historie.’
NBD Biblion
‘Een meesterwerk.’
The Spectator

MIDPRICE

¤ 11

Juli 2020 | Prijs € 11 | Paperback ca. 480 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel The Last Concubine | Vertaling Jeannet Dekker |
Omslagontwerp Hilden Design | ISBN 978-90-225-9052-2 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-6092-955-7
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Een niet eerder
verschenen prequel van
de bestsellerserie
Glazen troon
van Sarah J. Maas,
met exclusieve,
meegesealde verzamelbox

41

FANTASY

Ruim 70.000 boeken van de Glazen troon-serie verkocht
in Nederland en Vlaanderen
Elk exemplaar komt met een exclusieve serie-verzamelbox
Box bedrukt met artwork van Sarah J. Maas’ vaste illustrator Charlie Bowater
Geen voorkennis van de serie vereist, dus perfect voor nieuwe lezers

JULI 2020

Sarah J. Maas
Het mes van de sluipmoordenaar
Prequel van de Glazen troon-serie

© JOSH WASSERMAN

C

elaena Sardothien is Adarlans meest gevreesde sluipmoor
denaar. Officieel ligt haar loyaliteit bij Arobynn Hamel,
meester van het Sluipmoordenaarsgilde, maar in werkelijkheid vertrouwt ze alleen haar collega Sam. In deze vijf verhalen, die
zich afspelen vóór De glazen troon, volgen we Celaena op vijf gevaarlijke
missies, van afgelegen eilanden tot woestijnen vol vijanden, waar ze
vecht om slaven te bevrijden en zich te wreken op tirannieke heersers.
Maar er is één probleem: deze missies gaan recht in tegen het beleid
van Arobynn Hamel. En op verraad staat de allerhoogste straf…

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

In de pers
‘Een unieke combinatie van liefde, actie en personageontwikkelingen.
Een waardige afsluiter van een van de populairste
YA/fantasy-reeksen ooit.’ ★★★★ Hebban.nl
‘Sarah J. Maas is een genie in het schrijven van plotselinge twists. Ik heb
niets dan lof voor dit boek en deze serie!’ Chicklit.nl
‘Wie begint kan niet meer stoppen met lezen. Deze wereld slokt je
op en laat je niet meer los.’ The Guardian
‘Betoverend, fantasierijk, romantisch én spannend. Fans van epische
fantasy moeten dit gewoon lezen.’ USA Today
‘Een epische fantasiewereld waarin je je helemaal verliest.
En die je nooit meer wilt verlaten!’ Kirkus Reviews
‘ schrijft fris en met verve. Perfect leesvoer voor fans van
De Hongerspelen.’ Publishers Weekly

PR & MARKETING
Instant Experience-advertentie,
een interactieve en scherm
vullende advertentie op
Facebook en Instagram

VERZAMELBOX MET ILLUSTRATIE VAN CHARLIE BOWATER

Crosspromotie in andere
Best of Fantasy-titels
Social media advertisingcampagne gericht op vele fans
op Instagram
Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief met 22.000 abonnees
Winacties met de compleet
gevulde box

Juli 2020 | Prijs € 20 | Paperback met verzamelbox ca. 416 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 334 | Oorspronkelijke titel The Assassin’s Blade |
Vertaling Valérie Janssen | Omslagontwerp Baqup| ISBN 978-90-225-9063-8 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1521-9
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‘Feelgood met
een hoofdletter F.’
Hebban.nl

Het derde en laatste deel
van de ook los te lezen
feelgood-reeks over de
Nederlandse Loes die in
Frankrijk een nieuw
leven begint
Van de eerste twee
boeken over Loes en
haar chambres d’hôte
zijn ruim 30.000
exemplaren verkocht!
Een perfect
wegdroomboek voor in
de vakantiekoffer

JULI 2020

Michelle Visser
Geluk komt in de zomer

Ondertussen wordt Frankrijk geteisterd door terroristische aanslagen;
angstgevoelens en een grimmige sfeer bereiken het platteland. Maar
de dorpelingen hebben ook hun eigen beslommeringen. De oude abdij
van Pommiers blijkt een geheim te herbergen, buurvrouw Renard kampt
met medische problemen, en buurman Leclerc wordt voor een grote
uitdaging op persoonlijk vlak gesteld. Loes helpt waar ze kan, maar
verlangt ondertussen naar Sjoerds liefde en steun in haar leven. Ze weet
echter dat ze lastige knopen moet doorhakken om hem te behouden.
De oplossing voor de vraag hoe ze haar toekomst moet invullen, komt
vanuit onverwachte hoek.

© MEREL TEN ELZEN

N

a enkele jaren van hard werken is het Loes gelukt om een fijn
bestaan op te bouwen in Pommiers. Haar chambres d’hôte
loopt goed, net als haar brocantehandeltje, en ze is gelukkig
met haar nieuwe liefde Sjoerd. Maar als hij aandringt om te gaan samenwonen, voelt Loes zich in het nauw gedreven. Is liefde belangrijker dan
haar moeizaam verkregen zelfstandigheid? Ze zoekt afleiding in haar
werk, en in een zaak die ze graag wil oplossen: het opsporen van de
rechtmatige eigenaar van een oude koffer die ze in haar schuur heeft
gevonden. Haar speurtocht voert naar Parijs en Amerika, en brengt
de nazaten van Franse dorpelingen en Joodse vluchtelingen bijeen.

Michelle Visser werkte als communicatie
medewerker voor ze fulltime ging schrijven. Van
haar hand verschenen tot nu toe drie historische
romans; Véronique was haar debuut, dat werd
gevolgd door Opstand en Eline. Ook haar
favoriete auteurs schrijven historische boeken:
Ken Follett, John Boyne en Geert Mak. Daarnaast
schrijft ze feelgoodboeken over de Nederlandse
Loes die een nieuw leven begint in Frankrijk.
Michelle Visser woont in Hengelo.

In de pers
‘Een fijne zomerroman.’ Margriet
‘Voor iedereen die ervan droomt zelf naar Frankrijk te vertrekken
of graag in Frankrijk op vakantie gaat is dit een heerlijk
herkenbaar en sfeervol boek.’ Cleeft.nl
‘Een boek dat je heel goed in de tuin of bij het zwembad
(in Frankrijk!) kunt lezen.’ Ebella.nl

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Interviews met de auteur
Auteursvideo
Boekenleggers
Besprekingen in weeken maandbladen
Aandacht op boekenblogs
Social media advertisingcampagne met groot bereik
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de
Best of Romance-community

Het huis met de blauwe luiken
ISBN 978-90-225-8097-4

Een lucht vol Franse dromen
ISBN 978-90-225-8477-4

Boek van de maand op
Best of Romance (meer
dan 31.000 volgers)

Juli 2020 | Prijs € 17,99 | Paperback ca. 336 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 301 | Omslagontwerp Johannes Wiebel - Punchdesign | ISBN 978-90-225-9007-2 |
Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1508-0
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De nieuwe thriller van het fenomeen Nora Roberts,
de koningin van de romantic suspense
Al wordt een ontvoerde tiener weer teruggevonden,
haar beproeving is nog lang niet voorbij
Wereldwijd meer dan 500 miljoen boeken
van Nora Roberts verkocht

JULI 2020

Nora Roberts
Op de vlucht

Maar Cates beproevingen zijn nog niet voorbij: ze ontdekt het verraad
van iemand die ze vertrouwde. Ze vertrekt naar Ierland, waar ze weliswaar veilig is, maar waar ze toch door rusteloosheid wordt geplaagd.
Uiteindelijk keert ze terug naar Los Angeles, in de hoop af te kunnen
rekenen met het trauma dat haar leven heeft bepaald. Wat ze nog niet
weet is dat er lang geleden twee zaadjes zijn geplant: een van liefde en
een van wraak.

© BRUCE WILDER

C

aitlyn Sullivan, een dochter van Hollywoodberoemdheden,
is op haar tiende al een ster, maar ze is nog steeds gek op
verstoppertje spelen met haar nichtjes in het grote familiehuis
in Big Sur. Het is tijdens een van die spelletjes dat Cate verdwijnt. Ze
blijkt te zijn ontvoerd, maar ze is een slimme overlever, en ze slaagt
erin te ontsnappen. Tiener Callan Cooper is geschokt als hij het bont
en blauwe, doodsbange meisje vindt, in elkaar gedoken in een uithoek
van de ranch waarop hij woont. Als hij en zijn familie haar verhaal
horen, bieden ze haar bescherming en onderdak en regelen ze de
hereniging met haar dierbaren.

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 The New York Times-bestsellerlijst terecht.
Nora Roberts woont met haar man in Boonsboro,
Maryland.

In de pers
‘Een van ’s werelds succesvolste auteurs.’
AD Magazine
‘Respect voor deze zeer productieve en veelzijdige auteur.’
Hebban.nl
‘Nora Roberts is een superster.’
The New York Times

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Online advertising-campagne
Aandacht in de Boekerijnieuwsbrief met 22.000 abonnees
Onderstromen
ISBN 978-90-225-8621-1

Kijk niet terug
ISBN 978-90-225-8170-4

Boek van de maand op
Best of Thrillers

Juli 2020 | Prijs € 17,99 | Paperback ca. 512 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Hideaway | Vertaling Fast Forward Translations |
Omslagontwerp Johannes Wiebel - Punchdesign | ISBN 978-90-225-8813-0 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1382-6
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‘Krachtige en interessante personages …
die je direct in je hart sluit.’
Hebban.nl

Een aangrijpende
feelgoodroman over het
wel en wee van de
bezoekers van een
hartverwarmend café
Voor de lezers van
Charlotte de Monchy,
Sophie Kinsella en
Marian Keyes

JULI 2020

Debbie Johnson
Thuis in het Duincafé

A

ls Zoe’s beste vriendin Kate aan borstkanker overlijdt, staat
Zoe’s leven plotseling volkomen op zijn kop. Ze ontdekt dat ze
de voogdij over Kates zestienjarige dochter Martha heeft gekregen, en moet opeens veranderen van de maffe buurvrouw die nog geen
plant in leven kan houden in een volwassen vrouw met verantwoordelijkheden. Zoe besluit samen met Martha naar een klein dorpje aan de
westkust van Engeland te verhuizen, in de hoop dat de frisse zeelucht
van Devon en het tragere tempo van het dorpsleven hen zal helpen
Kates dood te verwerken.
Zonder het te weten is haar keuze voor het dorpje Budbury een van de
beste ooit, want als ze op een dag het Duincafé binnenstapt, zal haar
leven nogmaals ingrijpend veranderen, nu ten goede. De vriendelijke
dorpelingen nemen de verloren en intens verdrietige Zoe en Martha
direct onder hun hoede en geven steun waar nodig. En die steun kunnen
ze hard gebruiken als Martha’s mysterieuze en al lang afwezige vader
opeens op de stoep staat…

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.

In de pers
‘De personages, humor, kerstsfeer en verhaallijn maken
van Kerstmis in het Duincafé een heerlijk boek.’ Chicklit.nl
‘Je zult deze innemende en hartverwarmende roman, vol eigenzinnige
personages, vriendschap en humor, in één ruk verslinden.’
Sunday Express Magazine
‘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
Social media advertisingcampagne gericht op de vele
lezers van de Duincafé-serie
Homepagepositie op Boekerij.nl
Zomer in het Duincafé

Kerstmis in het Duincafé

Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief met 22.000 abonnees

Juli 2020 | Prijs € 15,99 | Paperback ca. 368 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Coming Home to the Comfort Food Cafe | Vertaling
Hanneke van Soest | Omslagontwerp Johannes Wiebel - Punchdesign | ISBN 978-90-225-9053-9 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1517-2
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TWEE TOPTITELS MET MYRON BOLITAR, NU
Harlan Coben
Vals spel

I

mago en talent kunnen je rijk maken, maar maken ze je ook onschendbaar?
Sportagent Myron Bolitar staat op het punt een grote slag te slaan. Maar als zijn
belangrijkste cliënt een telefoontje krijgt van een voormalige vriendin – die door
iedereen dood werd gewaand – dreigt de deal niet door te gaan. Myron is vastbesloten
de waarheid te achterhalen en stuit op een beerput vol leugens en geheimen.

‘Coben is gewoon een van de
allergrootsten allertijden.’
Gillian Flynn

In de pers
‘Vals spel is duidelijk het begin van een
mooie vriendschap tussen
spanning en twists.’
de Volkskrant
‘Coben verweeft de ontwikkelingen op
vakkundige wijze met elkaar, voert
schitterende bijpersonages op
en komt met vaste regelmaat
gevat uit de hoek.’
Algemeen Dagblad

Bijna 2 MILJOEN EXEMPLAREN van Cobens werk
verkocht in Nederland en Vlaanderen

EERDER VERSCHENEN

Wild
ISBN 978-90-225-9003-4

LOWPRICE

¤ 7,99
De ontdekking
ISBN 978-90-225-8065-3

Juli 2020 | Prijs € 7,99 | Paperback ca. 352 blz. | Formaat 12,5 x 20 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Deal Breaker | Vertaling Martin Jansen in de Wal |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9061-4 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-609-2942-7 | Ook verkrijgbaar in audio
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VOOR MAAR €7,99 PER STUK!
Harlan Coben
Naar huis

In de pers

© MIRIAM BERKLEY

T

ien jaar geleden werden twee zonen uit welgestelde families ontvoerd. Nooit
werd er meer iets van de jongens vernomen. Tot nu. Myron Bolitar en zijn
zakenpartner Win denken dat ze een van de gekidnapte jongens, inmiddels
een tiener, hebben gevonden. Waar is hij al die tijd geweest en wat kan hij zich nog
herinneren van die cruciale dag, tien jaar geleden? En belangrijker nog: wat kan hij
vertellen over het lot van zijn nog altijd vermiste vriend?

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.

‘Lezers die houden van spanning en puzzelen, kunnen
hun hart ophalen met Naar huis.’
Het Parool
‘Coben weet als vanouds de droge humor te vermengen
met de spanning.’
Hebban.nl

Ruim 57.000 exemplaren van
Naar huis verkocht in
Nederland en Vlaanderen

‘Een boek van Coben is
als een ritje in de
achtbaan: superieur
vermaak. Onderweg
uitstappen is
onmogelijk.’
de Volkskrant

LOWPRICE

¤ 7,99
Juli 2020 | Prijs € 7,99| Paperback ca. 384 blz. | Formaat 12,5 X 20 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Home | Vertaling Martin Jansen in de Wal |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio| | ISBN 978-90-225-9043-0 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-0761-0
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‘Met Lift heeft Linwood Barclay weer een
ijzersterke thriller afgeleverd.’
New York Journal of Books

‘Barclay zet valse sporen uit en leidt ons –
op z’n Harlan Cobens – steeds slim af in
deze knap geplotte en sinistere thriller.’
VN Detective & Thrillergids
‘Een goede, spannende thriller schrijven
is niet eenvoudig, maar Barclay heeft er
totaal geen moeite mee. Kopen en met
hoofdletters LEZEN.’ Clemens Gommers,
Broese boekverkopers, Utrecht

‘Barclay behoort
tot de beste
thrillerschrijvers.’
Dagblad van het Noorden
‘Een vernieuwende
misdaadpionier, met een
ongeëvenaarde plottechniek.’
Hans Knegtmans in Het Parool

‘Stephen King noemt het de beste thriller die hij in jaren las en vraagt zich
af waarom hij Barclay niet eerder ontdekte. Dat vraag ik mij ook af.
Mijn kennismaking met de Canadese misdaadauteur is er een om niet
snel te vergeten.’ ★★★★ Sander Verheijen, Hebban.nl

SPANNING

‘In Lift overtreft Barclay zichzelf met een
filmwaardig verhaal, een plot vol
verbijsterende verrassingen – en een
zeer bevredigend einde.’
The Wall Street Journal

Een huiveringwekkend
verhaal; even de lift
pakken zal nooit meer
hetzelfde zijn!
Linwood Barclays
thrillers zijn net zo goed
als die van Harlan
Coben: griezelig
realistisch en vol
verrassende plottwists
Thrillerrecensent Hans
Knegtmans verkoos
Barclays Niemand hoort
het tot zijn favoriete
boek van 2019 in Het
Parool
Meer dan 120.000
exemplaren verkocht
van Barclays boeken in
Nederland en
Vlaanderen

AUGUSTUS 2020

Linwood Barclay
Lift

M

In New York – een van de meest verticale steden ter wereld – breekt
chaos uit. Dit kan geen toeval zijn. Dit is een koude, berekenende poging
de stad te terroriseren. En het werkt: kantoorwerknemers weigeren
nog naar hun werk te gaan en hulpdiensten rukken niet meer uit
voor oproepen op hoge etages. Wie zit hierachter? Hebben deze
dodelijke sabotageacties iets te maken met het lijk zonder vingers
dat werd gevonden? In een race tegen de klok proberen twee ervaren
rechercheurs en een journalist de antwoorden te vinden voordat de
nieuwste, en hoogste, woontoren van de stad op donderdag feestelijk
wordt geopend.

© BILL TAYLOR

aandag. Vier mensen stappen in een lift in Manhattan. Ze
drukken op de knop voor hun verdieping, maar de lift klimt
door naar de top, waar hij een paar seconden pauzeert –
voordat hij valt. Recht naar beneden, tot hij te pletter slaat. Het lijkt
een gruwelijk ongeluk. Maar op dinsdag vindt er opnieuw een incident
plaats, in een andere wolkenkrabber. En op woensdag weer.
Linwood Barclay (1955) is de internationale
bestsellerauteur van meerdere bejubelde thrillers,
waaronder Zonder een woord, Dicht bij huis en
Niemand hoort het. Hij woont met zijn vrouw
vlak bij Toronto, Canada.

In de pers
‘Lees Lift zo snel mogelijk. Wát een boek!’ Stephen King
‘Niemand kan je beter koude rillingen bezorgen tijdens
het lezen dan Linwood Barclay.’
Tess Gerritsen
‘Linwood Barclay staat onderhand hoog op mijn lijstje met favoriete
thrillerauteurs. Wie eenmaal een boek van hem heeft
verslonden, snakt naar meer.’ Thrillers Leestafel
‘Barclay durft tot het uiterste te gaan, maar weet het allemaal
geloofwaardig te houden. Een dijk van een thriller die je na het
dichtslaan nog altijd in zijn greep houdt.’ ★★★★ ThrillZone.nl
‘Lezers die op een hoge etage wonen zullen nerveuze blikken richting
de dichtstbijzijnde trap werpen terwijl ze door deze
bloedspannende thriller heen racen.’ Publishers Weekly

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Auteursbezoek
Interviews met de auteur
Advertentiecampagne
Boekenleggers
Crosspromotie met
Stephen King en Robert Bryndza
Boekenleggers
Aftelcampagne
Auteursvideo
Social media advertisingcampagne

Onhoudbaar
ISBN 978-90-225-8282-4

Niemand hoort het
ISBN 978-90-225-8650-1

Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief met 22.000 abonnees

Augustus 2020 | Prijs € 20,99 | Paperback ca. 480 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Elevator Pitch | Vertaling Waldemar Noë |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-8936-6 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-0134-2
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‘Dit is verreweg het allerbeste boek dat
ik over Vikingen heb gelezen.’
★ ★ ★ ★ Hebban.nl

12.000 exemplaren van
De Viking verkocht
Vertaalrechten voor de
serie zijn inmiddels
verkocht aan 9 landen
Bull-Hansen werd
onlangs als expert
uitgenodigd voor
de opening van de
tentoonstelling
Wij Vikingen in het
Fries Museum
Voor de vele liefhebbers
van de televisieseries
Vikings en Norsemen

AUGUSTUS 2020

Bjørn Andreas Bull-Hansen
Vinland

Maar Vinland zit vol gevaren en al snel moet Torstein vechten voor
zijn leven. Zal hij ooit herenigd worden met zijn familie?
Vinland geeft lezers een uniek inkijkje in de levens van de eerste
kolonisten van Noord-Amerika en in de conflicten die ontstonden
met de machtige inheemse volkeren uit de omgeving.

In de pers

© ESPEN WINTHER, WINPICS

V

iking Torstein Tormodson moet na de beruchte Slag van
Svolder gedwongen met zijn familie naar het westen vluchten
om aan de toorn van Olaf Tryggvason en zijn leger te ontsnappen. Torstein staat nu aan het hoofd van de Jomsvikings, een genootschap van Viking-huurlingen. Hij wil een toekomst voor zichzelf en
zijn familie veiligstellen, en heeft plannen om scheepsbouwer te worden en een vermogen op te bouwen. Hij gaat op zoek naar de mythische
larixbossen die volgens geruchten aan de andere kant van de oceaan
te vinden zijn, in het land dat de Vikingen ‘Vinland’ noemen.

Bjørn Andreas Bull-Hansen (1972) is een meester
in het combineren van historische feiten met een
spannend verhaal. De Viking haalde direct na
verschijnen de bestsellerlijsten. Bjørn Andreas
Bull-Hansen is een van de grootste Viking-kenners
ter wereld en ziet zichzelf als een traditionele
Viking-verteller. Hij deelt graag zijn kennis van de
Noorse cultuur met zijn immer groeiende groep
internationale lezers. Hij woont in Fredrikstad,
Noorwegen, met zijn vrouw en twee kinderen.

PR & MARKETING
A1-poster

‘Bull-Hansen maakt in de apotheose alle verwachtingen meer dan waar.
De liefhebber kan met smart wachten op meer.’
Thrillzone.nl
‘Verreweg het allerbeste boek dat ik over Vikingen heb gelezen.
Bjørn Andreas Bull-Hansen is een getalenteerd verteller,
ik begon mij een beetje Viking begon te voelen.’
Perfecteburen.nl
‘Een boeiend verhaal over de groei naar volwassenheid.
Absoluut een aanrader.’
NBD Biblion

Recensies in week- en dagbladen
Aandacht op boekenblogs
Interview op ThrillZone.nl

EERDER VERSCHENEN

‘Ik had nooit gedacht zo verslaafd te raken aan een Viking-boekenserie.
Wedden dat ook dit boek weer een groot succes zal zijn.’
Dagbladet
‘Bull-Hansen doet het weer: een fantastische Viking-thriller.
Zo intens dat je het bloed haast ruikt en een extra deken
nodig hebt tegen de kou uit de Viking-tijd.’
Bok365
‘Wat een geweldig vaardige verhalenverteller is Bull-Hansen toch.
Een boek van 560 pagina’s en dan nog wenst de lezer
dat het twee keer zo lang is.’
VG Magazine

De Viking
ISBN 978-90-225-8364-7

Augustus 2020 | Prijs € 21,99 | Paperback met flappen ca. 560 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Vinland | Vertaling Sven Maertens en
Michiel Vanhee | Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio| ISBN 978-90-225-8824-6| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1441-0
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‘Katherine Center weet als geen ander hoe ze
de lezer moet boeien en vasthouden.’
Graeme Simsion, auteur van Het Rosie project

Een ontroerende roman
over de kracht van
kwetsbaarheid en de
moed om jezelf te zijn
Voor de lezers van
Kristin Hannah,
Rosie Walsh en
Lianne Moriarty
Onmisbare feelgood
voor de zomer

AUGUSTUS 2020

Katherine Center
Wat je meeneemt

Toch besluit ze haar geweten te volgen en ze verhuist naar Boston. Ze
vindt ook daar een baan bij de brandweer, maar merkt al snel dat dat
een totaal andere wereld is dan die in Austin. Ze krijgt een stevige
ontgroening voor haar kiezen, want de mannen van het team zitten
absoluut niet op een vrouw te wachten. De enige uitzondering is Owen,
de andere nieuweling, aan wie Cassie vaker denkt dan haar lief is. Door
een akelige ervaring in haar verleden is Cassie ervan overtuigd dat liefde
en intimiteit niets voor haar zijn en dat ze zich beter kan richten op haar
carrière. Tot ze ontdekt dat kwetsbaarheid een mens niet zwak maakt,
en dat moed vele vormen aan kan nemen.

© KAREN WALROND

C

assie Hanwell blijft altijd kalm tijdens een crisis, een karaktertrek die goed van pas komt als een van de weinige vrouwelijke
leden van de brandweer in Austin, Texas. Ook in haar privé
leven draait ze er haar hand niet voor om anderen te helpen met hun
problemen, maar als haar hulpbehoevende moeder haar belt met het
verzoek of ze bij haar in wil trekken in Boston, is er van kalmte even
geen sprake. Cassie en haar moeder zijn al een tijdje van elkaar vervreemd, en Cassie voelt er niet zo veel voor om voor haar moeder te
gaan zorgen.

Katherine Center is een New York Timesbestsellerauteur, won meerdere prijzen voor haar
boeken en schreef voor onder andere Vanity Fair
en USA Today. Ze geeft vaak lezingen over
schrijven en hoe verhalen van invloed zijn op ons
leven en geluk. Ze woont in Houston, Texas.

In de pers
‘Dit is niet alleen een verhaal over een familietragedie,
het is vooral een les om zo veel mogelijk uit het leven te halen.’
Publishers Weekly
‘Inspirerend en ontroerend… een aangrijpende roman die
laat zien dat je op onverwachte plaatsen liefde
en steun kunt vinden.’
Library Journal
‘Een hartverscheurend eerlijke roman over leven en overleven.’
Kirkus – starred review
‘Sympathieke personages die het gevecht aangaan met de problemen
die het leven op hun pad gooit. Een wijs boek dat alle tekenen
van een bestseller vertoont.’
Booklist – starred review
‘Een geweldig voorbeeld van acceptatie van pijn, de helende kant van
liefde en de kracht van familie.’ 8 Weekly

PR & MARKETING
Besprekingen in week- en
maandbladen
Blogtour
Auteursvideo
Social media advertisingcampagne
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de
Best of Romance-community
Speertitel ‘I love lezen’reviewteam

Augustus 2020 |Prijs € 19,99 | Paperback ca. 336 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Things You Save In A Fire | Vertaling Titia Ram |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-8939-7 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1509-7
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Wereldwijd ruim 3 miljoen boeken van
Leigh Bardugo verkocht
Het negende huis is verkozen tot het beste
fantasyboek van 2019 op Goodreads
Luxe editie met exclusieve brief van de auteur
De filmrechten zijn verkocht aan Amazon Studios
In 2020 verschijnt de 8-delige Netflix-serie Shadow and Bone, gebaseerd
op de vorige serie van Bardugo, van de makers van Stranger Things

AUGUSTUS 2020

Leigh Bardugo
Het negende huis

A

lex Stern heeft altijd geesten kunnen zien, maar ze had nooit
verwacht dat die gave nog eens van pas zou komen. Als ze na
een jeugd vol angsten een beurs krijgt om aan de prestigieuze
Yale-universiteit te studeren, is ze stomverbaasd. Waarom wordt uitgerekend zij uitgenodigd? Het antwoord blijkt al snel: vanwege haar gave.
Op Yale maken acht geheime genootschappen de dienst uit. Ze opereren
vanuit de schaduwen, waar ze rituelen uitvoeren die de wereld naar
de hand van de elite zetten. Om hun activiteiten veilig en geheim te
houden, bestaat Het negende huis. Een negende genootschap dat de
taak heeft de geesten op afstand en de levenden veilig te houden.
Als het lijk van een neergestoken meisje wordt gevonden, komt Het
negende huis direct in actie. De genootschappen ontkennen elke
verantwoordelijkheid, maar Alex heeft haar twijfels. Ze gaat op onderzoek uit en hoe dichter ze bij de waarheid komt, des te groter wordt het
gevaar. Alex wordt in de gaten gehouden en de geesten worden steeds
agressiever. Als haar mentor – de leider van Het negende huis – verdwijnt, is de chaos compleet. Hoe kan Alex zich verweren tegen een
onzichtbare vijand die overal tegelijkertijd lijkt te zijn?

© TAILI SONG ROTH

Macht. Privilege. Moord. Welkom in de duistere en decadente wereld
van Het negende huis.

Leigh Bardugo is een #1 New York Timesbestsellerauteur. Ze werd geboren in Jeruzalem
en groeide op in Zuid-Californië. Na haar studie
Engels aan de Yale-universiteit werkte Bardugo
als copywriter en journalist voor ze zich op het
schrijven van boeken toelegde. Inmiddels zijn
van haar boeken wereldwijd meer dan 3 miljoen
exemplaren verkocht en werden de filmrechten
gekocht door Netflix en Amazon. Het negende
huis is haar eerste boek voor volwassenen.

In de pers
‘Het beste fantasyboek dat ik in jaren heb gelezen. Een briljant verhaal
vol schokkende twists dat je onmogelijk kunt wegleggen.’ Stephen King
‘Bardugo heeft de gave je in sneltreinvaart door dikke boeken te doen
vliegen. Ze is een meester in plottwists en zet levensechte
personages neer.’ The New York Times
‘Slim, eng, origineel en extreem verslavend. Lezers zullen niet kunnen
wachten op het vervolg!’ The Washington Post
‘Dit is het soort boek dat je om twee uur ’s nachts ademloos uitleest. Met
je zaklamp onder de dekens vergeet je alles om je heen. Het enige waar
je nog aan kunt denken is Bardugo’s magische, corrupte en compleet
verslavende wereld.’ VOX
‘De lezer wordt meegesleurd in intriges, actie, spanning en emotie.
Iedere fan zal hopen dat de magische fantasie van Leigh Bardugo nog
lang niet is opgedroogd.’★★★★★ Hebban.nl
‘De wereld is heel goed neergezet, de plot leest als een trein en wie de
laatste pagina omslaat, smeekt om het vervolg.’ Library Journal

PR & MARKETING
Recensies in dag-, week- en
maandbladen
A2-poster, dubbelzijdig
Crosspromotieflyer in andere
Best of Fantasy-titels
Social media advertisingcampagne gericht op de extra’s
in de vertaling
Focustitel in de Boekerij
nieuwsbrief met 22.000 abonnees
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de
Best of Fantasy community

Augustus 2020 |Prijs € 22,99 | Paperback met flappen ca. 448 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 334 | Oorspronkelijke titel Ninth House | Vertaling n.n.b. |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9065-2 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1523-3
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‘Een absolute must-read
voor deze zomer.’
Hebban.nl

Een invoelend
geschreven, meeslepend
verhaal over
vriendschap, liefde en
de verstrekkende
gevolgen van
gebeurtenissen in
iemands jeugd
Femke Martens, een
personage uit Brokers’
twee eerdere boeken,
krijgt nu haar eigen
verhaal
Omkijken naar morgen
verscheen eerst als
vervolgverhaal op
Facebook, waar het
maandenlang vele
trouwe, enthousiaste
volgers had

AUGUSTUS 2020

Wendy Brokers
Omkijken naar morgen

Als haar huisarts aan de noodrem trekt en haar werkgever haar op
non-actief stelt, komt ze terug naar Nederland, waar ze een groot deel
van haar jeugd heeft doorgebracht. Het lijkt hét moment om schoon
schip te maken en onder ogen te zien wat ze zo wanhopig graag wil
vergeten, maar hoe? En als ze dan voor het eerst in haar leven een
connectie voelt met een man, waarom is het dan iemand die ze onder
andere omstandigheden geen tweede blik zou gunnen en wiens privé
leven al reden genoeg is om voor op de vlucht te gaan?

© HESTER DOOVE

F

emke Martens lijkt alles mee te hebben: ze is jong, mooi, heeft
een fijne baan waarvoor ze door heel Europa reist, en nooit
gebrek aan aandacht van mannen. Huisje, boompje, beestje is
aan haar niet besteed. Maar er is ook een keerzijde. Niemand kent de
echte Femke of neemt de moeite om haar te leren kennen. Verklaart
dat de sluimerende onrust waardoor ze zichzelf steeds vaker tegenkomt
en ze diep vanbinnen zo ongelukkig is?

Wendy Brokers ging na haar studie aan de slag
als kinderverpleegkundige, maar bleef geïnteresseerd in schrijven. In 2017 debuteerde ze als
romanschrijfster met Geluk bij een ongeluk. Bij
Boekerij verschenen de feelgoodromans Baguette
met jam voor twee en Leven met een leugen.
Wendy Brokers woont met haar gezin in Lopik.

In de pers
‘Fijn feelgood zomerboek voor de liefhebbers.’ NBD Biblion
‘De combinatie van romantiek, spanning en humor is zo goed verwerkt
in het geheel dat iedere romantische ziel zich kan (en zal) verliezen in
dit verhaal. Van a tot z is dit smullen, het is niet anders,
echt een aanrader!’
Perfecteburenleesclub.blogspot.com
‘Wendy Brokers weet de intimiteit die er speelt tussen de personages
met een intens gevoel over te brengen.’
Thrillers & More

PR & MARKETING
Interviews met de auteur
Aandacht op boekenblogs

EERDER VERSCHENEN

Besprekingen week- en
maandbladen
Auteursvideo
Boekenleggers
Social media advertisingcampagne met groot bereik

Baguette met jam voor twee
ISBN 978-90-225-8421-7

Leven met een leugen
ISBN 978-90-225-8734-8

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

Augustus 2020 |Prijs € 15,99 | Paperback ca. 448 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 301 | Omslagontwerp Johannes Wiebel - Punchdesign |
ISBN 978-90-225-8810-9 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1379-6
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Game of Thrones in het Italië van de renaissance
Van de auteur van de Medici-serie, waarvan ruim
40.000 exemplaren werden verkocht
Een meeslepende roman vol passie, verraad en intrige
in het vijftiende-eeuwse Italië
Strukul kreeg de Italiaanse literatuurprijs Premio Bancarella, die eerder
werd gewonnen door Ken Follett en Michael Connelly

AUGUSTUS 2020

Matteo Strukul
© ROSDIANA CIARAVOLO / GETTY IMAGES

De zeven dynastieën

I

talië, vijftiende eeuw. Verschillende machtige families vechten
genadeloos om de alleenheerschappij en het dagelijks leven van
de gewone man wordt gekenmerkt door geweld, wetteloosheid
en armoede. Geen enkele hertog, graaf of koning kan zijn macht voor
langere tijd consolideren en ook de paus verliest zijn al danig verzwakte
greep op de samenleving.
Ondertussen doen de doges van Venetië een greep naar de macht
en doen Franse en Spaanse legers pogingen om Italiaans gebied te
annexeren. In deze zeer ontvlambare situatie treden in Milaan twee
sterke mannen op de voorgrond: de meedogenloze leiders van de familie
Sforza-Visconti. Zij moeten het hoofd zien te bieden aan verraad van
zowel binnenuit als buitenaf. Zullen ze lang genoeg sterk kunnen blijven
om machtige en wrede families als De Medici te slim af te zijn?

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.

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

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Besprekingen in dag-, weeken maandbladen
Facebook- en Instagramcampagne op Best of
historische romans
De Medici
ISBN 978-90-225-8075-2

De liefdes van Casanova
ISBN 978-90-225-8611-2

Focustitel in de Boekerij
nieuwsbrief met 22.000 abonnees

Augustus 2020 |Prijs € 20,99 | Paperback met flappen ca. 544 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Le Sette Dinastie | Vertaling n.n.b. |
Omslagontwerp Wil Immink Design | ISBN 978-90-225-9054-6 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1514-1
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‘Met meer twists dan je kunt tellen doet
deze fascinerende thriller
je twijfelen aan alles.’
Cosmopolitan

Voor de fans van Gillian
Flynn en Emma Cline
Een meesterlijke thriller
die je doet gruwelen en
aan het denken zet
Geeft een fascinerende
en schrijnende inkijk in
de Amerikaanse
klassenmaatschappij
Engel is in het Verenigd
Koninkrijk een
#1 bestsellerauteur

AUGUSTUS 2020

Amy Engel
© TRISH MCBROWN PHOTOGRAPHY

Het duister
Soms zijn de antwoorden pijnlijker dan de vragen…

I

n een van de armste gebieden in de Verenigde Staten, het Ozark
gebergte in de staat Missouri, worden twee twaalfjarige meisjes
dood gevonden op een speelplaats. Een van hen is Junie, de dochter
van Eve Taggert. Eve is ‘white trash’ en in pure armoede opgevoed door
een keiharde moeder. Ze heeft er alles aan gedaan om Junie een beter
leven te geven, maar tevergeefs. Het enige wat Eve nu nog kan doen,
is Junie een waardige nagedachtenis gunnen.
Eve en haar dochter werden gezien als uitschot en dus wordt de moord
niet serieus genomen door de plaatselijke sheriff, die alle aandacht richt
op het andere meisje. Wanhopig van verdriet besluit Eve op eigen houtje
de dader te vinden. Het pad naar gerechtigheid leidt haar van de duisterste krochten van de stad naar de uitgestrekte bossen en – nog angstaanjagender – terug naar de trailer van haar eigen moeder voor een
allerlaatste harde les.

Amy Engel werkte als strafrechtadvocaat voor
ze zich fulltime op schrijven richtte. Inmiddels is ze
de #1 bestsellerauteur van de young adult-serie
The Book of Ivy en de literaire thrillers The Roanoke
Girls en The Familiar Dark. Ze woont met haar
gezin in Missouri.

In de pers
‘Engel creëert memorabele personages, onvoorspelbare plots
en een verslavende, onheilspellende sfeer
vanaf de eerste pagina.’
Library Journal
‘Een aangrijpende pageturner die nog lang nagalmt.’
Publishers Weekly
‘Een absolute must-read.’
Sunday Expres
‘Perfect leesvoer voor fans van
De meisjes van Emma Cline.’
RED
‘Duister en fascinerend.’
HEAT
‘Een thriller die van alles losmaakt.’
The Telegraph
‘Een emotioneel en intrigerend verhaal.’
Booklist

PR & MARKETING
Vooruitexemplaren
Recensies in dag-, weeken maandbladen
Promotiepakket, inclusief
dubbelzijdige A2-poster
A2-poster, dubbelzijdig
Animatievideo
Social media advertisingcampagne op Facebook,
Instagram en Pinterest
Focustitel in de Boekerij
nieuwsbrief met 22.000 abonnees

Augustus 2020 |Prijs € 17,99 | Paperback ca. 240 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel The Familiar Dark | Vertaling Sabine Mutsaers |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90- 225-9072-0 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1530-1
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AUGUSTUS 2020

Catherine Cookson

Catherine Cookson (1906-1998) begon pas
te schrijven op haar vierenveertigste, maar ze
groeide uit tot een van de meest gelezen en
succesvolste schrijvers van romantische boeken
ter wereld, met een oeuvre van meer dan
honderd titels.

De zon breekt door
Deel 3 van de Maisie-trilogie

H

amilton verschijnt voor het eerst in Maisies leven als ze zeven jaar is. Haar
bestaan is hard en liefdeloos, maar in haar gedachten staat een wel heel
bijzondere vriend haar altijd bij, in voor- en tegenspoed.

Na de dood van haar man blijft Maisie achter met een gebroken hart, bang dat haar
leven alle glans verloren heeft. Tot ze op een dag Harold ontmoet, een klein jongetje
dat met zijn zonnige lach een steeds groter lichtpunt voor haar wordt. Ze besluit
hem te adopteren, en durft voorzichtig te hopen dat ze weer geluk kan vinden,
en heel misschien wel een nieuwe liefde. Ze heeft zelfs haar vertrouwde vriend
Hamilton niet zo vaak meer nodig. Maar een onverwachte ontmoeting met een
vreemdeling lijkt de duisternis weer over haar leven af te roepen. Zal de zon ooit
voorgoed door kunnen breken over Maisie en de mensen van wie ze houdt?

Het derde en ontroerende laatste deel van de Maisie-trilogie
Met deze roman zijn alle boeken van Catherine Cookson
vertaald en verkrijgbaar in het Nederlands
De warmte en herkenbaarheid van Catherine Cookson hebben
haar miljoenen fans opgeleverd

In de pers
‘Catherine Cooksons boeken zijn net zo
heerlijk warm en fijn als Downton Abbey,
maar dan veel herkenbaarder.’
★★★★★ Goodreads-lezer
‘Voor lezers die houden van romantiek
en bijzondere familierelaties, naast
mooie beschrijvingen van het ruige
landschap.’ NBD Biblion
‘In Catherine Cooksons handen
verandert elk verhaal zoals gewoonlijk in
goud!’ ★★★★★ Amazon.com-lezer

DEEL

3

EERDER VERSCHENEN

Een vriend voor het leven
ISBN 978-90-225-6664-0

Achter de wolken
ISBN 978-90-225-6665-7

Augustus 2020 |Prijs € 22,99 | Gebonden met stofomslag ca. 304 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Harold | Vertaling Annet Mons |
Omslagontwerp Johannes Wiebel - Punchdesign | ISBN 978-90-225-6666-4 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1511-0
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Ann Mah
De vergeten kamer

In de pers

‘De vergeten kamer maakt ons bewust van zowel de kracht van de
menselijke geest als de mysteries van het hart.’
Chris Bohjalian
‘Een gevoelig en hartverscheurend verhaal over verloren liefde en
vergelding. Uitermate meeslepend, ik kon het niet wegleggen.’
Danielle Trussoni

© XXXXX XXXX

‘Onweerstaanbare combinatie van kostbare Franse wijnen, een
verdoezeld oorlogsverleden en een prille liefde tegen
het sfeervolle decor van de Franse Bourgogne.’
Zin
Ann Mah woont in Parijs en Washington en
schrijft over reizen en eten. Haar artikelen worden
onder andere gepubliceerd in New York Times
Travel en Vogue. Haar eerdere boeken werden
genomineerd met prijzen van Amazon en Elle.
Na het winnen van een culinaire beurs vertrok
ze naar Italië om haar wijnkennis uit te breiden.

‘Uit dit verhaal blijkt hoe zeer de diepe psychologische en sociale
wonden die gedurende de nazibezetting werden geslagen, in het heden
nog steeds hun schadelijke invloed hebben.’
NBD Biblion
‘Mahs boeiende verhaal zal lezers aanspreken die houden van de
familieverhalen van Kate Morton en Kristin Hannah.’
Booklist

‘Als je hebt genoten
van mijn Haar naam
was Sarah en Kristin
Hannahs De nachtegaal,
dan is dit prachtige
boek van Ann Mah
ook iets voor jou.’
Tatiana de Rosnay
Romantische en mysterieuze
Tweede Wereldoorlog-roman,
nu voor maar € 11
Voor de lezers van
Het familieportret en
Als we elkaar terugzien
Een meeslepende roman rond
een duister familiegeheim uit
de Tweede Wereldoorlog

MIDPRICE

¤ 11

Augustus 2020 |Prijs € 11 | Paperback ca. 384 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302| Oorspronkelijke titel The Lost Vintage | Vertaling Mireille Vroege |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9055-3| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1183-9
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‘Magistraal, fascinerend, prachtig
geschreven verhaal vol bedrog en verraad.
Lees, huiver en bewonder.’
★★★★★ VN Detective en Thrillergids
over Tijden van duisternis

Tony Schumacher
ontving voor zowel
Tijden van duisternis als
De Britse Leeuw maar
liefst 5 sterren van
Vrij Nederland
Voor de lezers van
Philip Kerr, Robert Harris
en Lee Child
Voor fans van
spraakmakende series
als The Man in
the High Castle

AUGUSTUS 2020

Tony Schumacher
De macht van één man

W

erken voor de SS in het door de Duitsers bezette Londen
is nooit makkelijk geweest voor politie-inspecteur
John Rossett, maar hij maakt er het beste van. Wanneer
SS-kapitein Karl Bauer, een sluwe, meedogenloze man, de Amerikaanse
consul in Liverpool vermoordt en daarna op de vlucht slaat, wordt
Rossett aangesteld om de moordenaar te vinden.
Terwijl de nazi’s Londen nog stevig in hun greep hebben, wordt
Liverpool gerund door criminelen en het Britse verzet. De havenstad
met haar talloze verwoeste gebouwen lijkt de ideale plek voor Bauer om
zich te verschuilen. Bauer, bijgenaamd ‘De Beer’, heeft inmiddels zijn
trouw aan de nazi’s afgezworen, en heeft zijn focus verlegd naar Rossett.
Bauer wil Rossett vernietigen, en zal zich door niets of niemand tegen
laten houden. Rossett vecht terug, en terwijl de Duitse bezetting op haar
laatste benen lijkt te lopen, laat hij zien hoe de macht van één man het
verschil kan maken.

Tony Schumacher schreef voor The Guardian,
The Huffington Post en Liverpool Confidential
Magazine. Hij heeft gewerkt als bouwvakker,
agent, acteur, stand-upcomedian en maakte films
voor de BBC Politics Show. Hij debuteerde met
Tijden van duisternis, waarin John Rossett ook
de hoofdrol speelde.

In de pers
‘Sterk thrillerdebuut.’ NBD Biblion
‘Een bijzonder spannende cliffhanger, die de lezer beslist nieuwsgierig
zal maken naar de volgende twee delen.’ ★★★★ Thrillzone.nl
‘Uiterst boeiende thriller.’ Reformatorische Omroep
‘Een steengoed verhaal.’ Hebban.nl

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Social media-campagne
Besprekingen in week- en
maandbladen
Uitgebreide promotie bij
Best of Thrillers
Voorpublicatie op thrillersite

Tijden van duisternis
ISBN 978-90-225-8289-3

De Britse Leeuw
ISBN 978-90-225-8290-9

Aandacht op boekenblogs

Augustus 2020 |Prijs € 20,99 | Paperback ca. 400 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel An Army of One | Vertaling Gerard Suurmeijer |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9059-1| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1519-6
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SPANNING

AUGUSTUS 2020

J.D. Robb
Visioen en Overlever
Deel 19 en 20 van de Eve Dallas-serie

T

ijdens een van de heetste
nachten die New York ooit
heeft meegemaakt, wordt
het lichaam van een jonge vrouw
gevonden. De moordenaar heeft
haar achtergelaten met om haar
hals een rood lint gestrikt en haar
handen in gebed gevouwen. Maar
het alarmerendste is dat haar ogen
met chirurgische precisie uit hun
kassen zijn gehaald.

DEEL

19

J.D. Robb is het pseudoniem van Nora Roberts.
Met haar Eve Dallas-serie creëerde ze een
ijzersterke combinatie van politieroman en
liefdesverhaal. Inmiddels heeft J.D. Robb een
immens aantal fans en staat ze samen met Nora
Roberts geregeld hoog in de bestsellerlijsten.

Als het aantal verminkte doden
oploopt, en Eves trouwe luitenant
Peabody ernstig gewond raakt
tijdens het onderzoek, doet Eve
iets wat ze nog nooit eerder heeft
gedaan: ze roept de hulp in van een
medium, die het ene schokkend
nauwkeurige en gedetailleerde
visioen na het andere krijgt.

Twee spannende thrillers van
de queen of suspense die
de lezer nog lang zullen
achtervolgen
Van de boeken van J.D. Robb
werden in Nederland en
Vlaanderen al bijna 180.000
exemplaren verkocht

Augustus 2020 |Prijs € 18,99 | Paperback ca. 368 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 |
Oorspronkelijke titel Visions in Death | Vertaling Textcase | Omslagontwerp Wil Immink Design |
ISBN 978-90-225-9009-6| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-0767-2

OVERLEVER

E

ve Dallas krijgt een zaak
toegewezen die volkomen
onoplosbaar lijkt. Er is
ingebroken in het huis van de
familie Swisher, het peperdure
alarmsysteem is omzeild en de
familieleden zijn in dodelijke stilte
met militaire precisie omgebracht.
Dit is duidelijk het werk van professionals, maar hoewel er geen
spoor van dna te vinden is, hebben
de daders één grote fout gemaakt:
ze hebben Nixie, de negenjarige
dochter des huizes, over het hoofd
gezien. Ondanks de afschuwelijke
herinneringen aan haar eigen
verleden die het meisje bij haar
oproept, neemt Eve haar in huis,
en zet alles op alles om de moordenaars van Nixies familie te vinden.

Augustus 2020 |Prijs € 18,99 | Paperback ca. 416 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 |
Oorspronkelijke titel Survivor in Death | Vertaling Textcase | Omslagontwerp Wil Immink Design |
ISBN 978-90-225-9010-2 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1151-8
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© BRUCE WILDER

VISIOEN

DEEL

20

‘Tot in de details
uitgewerkt en
spannend tot het eind!’
Thrillzone.nl

In de pers
‘De interessante moordzaak in
combinatie met de vlotte schrijfstijl en
leuke karakters zorgen voor een echte
pageturner! Je móét weten hoe het
verder gaat!’ Chicklit.nl
‘Leest als een trein.’
VN Detective en Thrillergids
‘Heeft alle ingrediënten die garant staan
voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King

september

HET VIERDE DEEL VAN
FOLLETTS GROOTSE
KINGSBRIDGE-SAGA:
opnieuw een feest voor
al zijn trouwe fans!

‘Ken Follett is een schrijver van de grote greep.’
Vrij Nederland

‘Een zeer afwisselend en smakelijk verhaal.
Er gebeurt veel, er is spanning, liefde en romantiek.’
NBD Biblion

‘De hoofdpersonen stappen ongemerkt het brein
van de lezer binnen en ze beklijven.
Puur leesgenot.’
Utrechts Nieuwsblad

‘Ken Follett brengt een voorbij tijdperk tot leven;
kleurrijk, hartstochtelijk, soms grandioos,
soms miserabel, altijd tumultueus.’
Opzij

‘Groots en briljant… Een fantastisch, episch verhaal
vol ongelooflijke personages. Raakt aan alle
menselijke emoties – liefde en haat, trouw en
verraad, hoop en wanhoop. Lees zelf maar, dit is
een echt een roman om jezelf in te verliezen.’
Cosmopolitan

ROMAN

‘Liefde en haat, trouw en verraad
komen samen in dit vuistdikke epos
met een uiterst actueel thema.
Dit is binge-lezen in optima forma.’
AD Magazine

DEEL

4

De schemering en de
dageraad speelt zich af
vóór de gebeurtenissen
in Pilaren van de aarde
Ken Follett heeft
ontelbare trouwe fans,
en van al zijn boeken is
de Kingsbridge-saga
toch wel het populairst
Van de Kingsbridgeboeken werden in
Nederland en
Vlaanderen al 150.000
exemplaren verkocht

SEPTEMBER 2020

Ken Follett
De schemering en de dageraad
Deel 4 van de Kingsbridge-saga

Het dorp van een jonge botenbouwer wordt geplunderd door de Vikingen en hij vlucht met zijn familie naar een ander dorp om daar een
nieuw leven op te bouwen. Een Normandische edelvrouw volgt haar
geliefde echtgenoot naar Engeland, maar realiseert zich al snel dat de
gewoonten in haar nieuwe land heel anders zijn dan ze gewend is, en dat
iedereen op brute wijze vecht om de macht. Een jonge monnik droomt
ervan zijn bescheiden abdij ooit tot een roemrijk centrum van kennis en
geleerdheid te verheffen.

© OLIVIER FAVRE

997

voor Christus. Engeland wordt van twee kanten
belaagd, in het westen door Wales en in het oosten
door de Vikingen. Gerechtigheid is ver te zoeken en
geweld en wetteloosheid zijn aan de orde van de dag. De koning staat
machteloos en de chaos regeert. In deze turbulente tijden raken de
levens van drie mensen onlosmakelijk verbonden met elkaar en met
een klein gehucht dat later Kingsbridge zal worden genoemd.

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. De schemering
en de dageraad is het vierde deel in de
Kingsbridge-saga.

Alle drie raken ze tegen hun wil betrokken bij de machinaties van een
bisschop die meedogenloos streeft naar macht en rijkdom, en niets geeft
om de levens van de gewone mensen.

PR & MARKETING

In de pers
‘Follett is een meester.’ The Washington Post
‘Drama, geweld, geloof, seks en liefde komen samen.
Een echte aanrader!’ Ezzulia.nl
‘Leest als een trein en geeft een kleurrijk en levendig beeld
van het veertiende-eeuwse leven.’ NBD Biblion

Grote advertentiecampagne in
landelijke media
Exclusief interview met de auteur
Besprekingen in dag-, week- en
maandbladen
Voorpublicatie in relevant medium
Promotiepakket, incl.
dubbelzijdige A2-poster
A2-poster, dubbelzijdig

EERDER VERSCHENEN

A1-poster, enkelzijdig
Auteursvideo
Social media advertisingcampagne
Facebook- en Instagramcampagne

Pilaren van de aarde
ISBN 978-90-225-7517-8

Brug naar de hemel
ISBN 978-90-225-7518-5

Het eeuwige vuur
ISBN 978-90-225-7511-6

Exclusieve Boekerij-nieuwsbrief
met 22.000 abonnees

September 2020 |Prijs € 29,99 | Gebonden met stofomslag ca. 864 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel The Evening and the Morning |
Vertaling Joost van der Meer en William Oostendorp | Omslagontwerp Wil Immink Design | ISBN 978-90-225-7512-3|
Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1515-8 | Ook verkrijgbaar in audio
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CATE QUINNS THRILLERDEBUUT

Blake is dood.
Zijn vrouw heeft
hem vermoord.
Maar welke?

SPANNING

‘Quinn schrijft meeslepend en levendig
en in een moordend tempo. Wat een
fantastisch nieuw talent!’
Peter James

Een razendspannend
thrillerdebuut met een
intrigerende en originele
setting: de mormoonse
gemeenschap in Utah
Sektes fascineren de
Nederlandse lezer.
Denk aan het succes van
De meisjes van Emma
Cline (13.000 verkocht),
Ik was pas dertien van
Lea Saskia Laasner
(95.000 verkocht)
en Hannelore van
Frank Kraake

SEPTEMBER 2020

Cate Quinn
Drie weduwen

T

1. Rachel. Blakes eerste vrouw. Beleefd, intelligent, hardwerkend –
en met een gruwelijk geheim.
2. Emily. Blakes tweede vrouw. Jong, lief, onschuldig – en een
pathologische leugenaar.
3. Tina. Blakes derde vrouw. Stoer, trouw, dapper – en met beelden
op haar telefoon die niemand ooit mag zien.

© RICHARD BOLLS

egen de wensen van zijn familie en de regels van de mormoonse
kerk in, trouwt Blake Nelson met drie vrouwen. Samen trekken
ze zich terug in een geïsoleerde boerderij in de wildernis,
kilometers van de bewoonde wereld vandaan. Hier zal niemand ze
storen. Totdat Blake’s gewurgde lijk wordt gevonden en er maar drie
verdachten zijn:
Cate Quinn werkte als journalist voor The
Guardian en The Times voor ze als auteur aan de
slag ging. Van haar romans zijn wereldwijd al
500.000 exemplaren verkocht. Drie weduwen
is haar thrillerdebuut.

Het is duidelijk: één van Blakes vrouwen is een moordenaar. En de
twee anderen zijn mogelijk in levensgevaar. Wie vertrouw jij?

Over Drie weduwen
‘Drie weduwen is een fantastische psychologische thriller, een
fascinerend moordmysterie en een intrigerende kennismaking met drie
geweldige personages. Het heeft een killer hook, met verve uitgewerkt
door een talentvolle verteller die ongetwijfeld zal uitgroeien tot een
belangrijke nieuwe stem in het fictiegenre.’
Emad Aktar, uitgever Orion
‘Fantastische personages en tergende spanning op elke pagina.’
Paul Doherty
‘Heerlijk, briljant en verslavend. Deze snelle, sfeervolle thriller
is niet weg te leggen.’ Carol McGrath
‘Een zenuwslopend avontuur met fantastische personages.’ Tessa Harris
‘Razendsnel en fascinerend van het explosieve begin tot het
voldoenende eind. Levendig, intrigerend en fantastisch. Ik kan niet
wachten op Quinns volgende boek.’ Joanna Courtney
‘Aangrijpend en onvergetelijk.’ Louise Voss

PR & MARKETING
Interviews met de auteur
Recensies in dag-, week- en
maandbladen
Promotiepakket, inclusief
dubbelzijdige A2-poster
A2-poster, dubbelzijdig
Animatievideo
Social media advertisingcampagne op Facebook,
Instagram en Pinterest
Focustitel in de Best of Thrillers
nieuwsbrief

September 2020 |Prijs € 19,99 | Paperback ca. 352 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Black Widows | Vertaling Jan Mellema |
Omslagontwerp Bürosüd | ISBN 978-90-225-9064-5 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1522-6
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‘Een epische en hartverscheurende roman
over conflict, verraad, en de pijn
van verloren liefde.’
Kate Mosse

Een meeslepend
liefdesverhaal ten tijde
van oorlog
Twee geliefden.
Twee oorlogen. En een
levenslang verraad.
Voor de fans van
De nachtegaal en
Het familieportret

SEPTEMBER 2020

Katharine McMahon
Mijn moeders dochter

M

Christa wil zich dolgraag ontworstelen aan de beperkingen waar een
vrouw in het Londen van de jaren dertig mee te maken heeft. Als
Estelle haar uitnodigt op De Eikenhoeve, het idyllische Belgische
buitenverblijf van haar familie, ontmoet Christa de twee broers van
Estelle: Robbe en Pieter. Wanneer de oorlog uitbreekt keert Christa
terug naar huis, maar niet voordat ze haar grote liefde verraden heeft.

© GILL WOODS

aart 1939. De Belgische Estelle is de eigenzinnige dochter
van Fleur, een verzetsheldin die verdween tijdens de Eerste
Wereldoorlog, en die naar alle waarschijnlijkheid werd gedood toen ze geallieerden hielp ontsnappen. Wanneer Estelle op zoek
gaat naar de waarheid over haar moeder ontmoet ze de Britse Christa.
Er ontstaat een intense vriendschap tussen de twee vrouwen.
Katharine McMahon studeerde naast Engelse
literatuur ook drama, en ze doceerde creatief
schrijven. Ze is werkzaam bij het Royal Literary
Fund. In haar romans staan vrouwen centraal die
hun stem laten horen, ook in moeilijke tijden en in
maatschappijen waarin dit voor vrouwen grote
risico’s met zich mee brengt.

Christa komt totaal veranderd weer in Engeland aan, terwijl Estelle
besluit in haar moeders voetsporen te treden en zich aan te sluiten
bij het verzet. Ze kan echter niet vermoeden dat haar moeder werd
verraden door iemand die dicht bij haar stond. De nasleep van dit
verraad heeft ook nu nog hartverscheurende consequenties.

In de pers
‘McMahon combineert het tempo van een thrillerschrijver met
de gelaagdheid en warmte van een romanschrijver.’
The Guardian
‘Een zeer bedreven en fantasievolle schrijver.’
The Independent
‘Meesterlijk, prachtig, beladen en gepassioneerd proza.’
Daily Mail
‘Teder en schilderachtig geschreven … Prachtig.’
The Irish Times

PR & MARKETING
Sandwichborden
Aandacht op boekenblogs
Besprekingen week- en
maandbladen
A2-poster, dubbelzijdig
Facebook- en Instagramcampagne
Uitgelicht in de Boekerijnieuwsbrief met
22.000 abonnees

September 2020 |Prijs € 19,99 | Paperback ca. 448 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel The Hour of Separation | Vertaling Mireille Vroege |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-8762-1| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1516-5
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‘Eerste liefde lezen maakt dat je zelf jouw tienerjaren opnieuw beleeft.’
Wim Kersten, Boekhandel Meijer & Siegers

Van de bestsellerauteur van De eerste dag en Wij
Nu voor maar €11
Meeslepend, geestig en enorm herkenbaar:
deze heerlijke roman is een feest voor elke literatuurliefhebber
Van de boeken van David Nicholls werden al ruim
100.000 exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen

MIDPRICE

¤ 11

SEPTEMBER 2020

David Nicholls
Eerste liefde

C

Maar als onverwacht de intrigerende Fran Fisher in zijn leven komt,
krijgt Charlie voor het eerst in tijden weer hoop. Om haar beter te
leren kennen, wordt hij lid van de serieuze toneelgroep waar zij
Shakespeare-rollen speelt. Deze zomer pakt heel anders uit dan hij
zich had voorgesteld!

© SOPHIA SPRING

harlie Lewis is het type jongen wiens naam je je niet kunt
herinneren als je hem jaren later op de schoolfoto ziet staan.
In de klas is hij geen uitblinker en thuis besteedt hij al zijn
aandacht aan zijn werkloze vader. Terwijl zijn klasgenoten reikhalzend
uitkijken naar de aankomende zomer, ziet Charlie niets dan donkere
wolken aan de horizon.
David Nicholls werkte als boekverkoper en acteur
voordat hij scripts ging schrijven voor tv-series,
waaronder het bekende Cold Feet. Hij brak door
met zijn roman De eerste dag, waar wereldwijd
vijf miljoen exemplaren van werden verkocht en
dat werd verfilmd als One Day.

In de pers
‘Nicholls slaagt erin de flonkerende magie van een eerste verliefdheid
tot leven te wekken.’ de Volkskrant
‘Zoals altijd bij Nicholls blijf je met liefdesverdriet achter. Maar het zijn
juist de rafelrandjes die hem tot een bijzonder schrijver maken.’
★★★★ NRC Handelsblad
‘Tien jaar na het wereldwijde succes van De eerste dag bewijst Nicholls
weer dat hij als geen ander de ongemakken van een
prille liefde kan beschrijven.’ Boekenkrant
‘Een geestig verhaal in typische ‘beetje-grappig-en-beetje-pijnlijke’
Nicholls-stijl.’Algemeen Dagblad
‘Een heerlijke coming-of-age-romcom over acteren en klasseverschillen,
van de auteur van de bestsellers De eerste dag, Wij en Heftig.’ Daily Mail
‘Vol van de pijn en vreugde van een eerste liefde. Lezers die tien jaar
geleden vielen voor de bestseller De eerste dag, worden
niet teleurgesteld.’ Sunday Mirror

EERDER VERSCHENEN

Heftig
ISBN 978-90-225-7377-8

Kicken
ISBN 978-90-225-7623-6

De eerste dag
ISBN 978-90-225-8860-4

Wij
ISBN 978-90-225-8861-1

September 2020 |Prijs € 11 | Paperback ca. 416 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Sweet Sorrow | Vertaling Carolien Metaal |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9056-0| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1359-8 | Ook verkrijgbaar in audio
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Een hartverwarmend kerstverhaal over liefde, verlies en
de krachtige band tussen zussen
Rasters’ eerdere werk werd besproken in o.a. De Telegraaf,
Eindhovens Dagblad, Koffietijd, Vriendin en Story
Haar boeken worden unaniem lovend ontvangen
door zowel lezers als pers
Rasters won de vakjuryprijs én de
publieksprijs van de Valentijnprijs 2019

SEPTEMBER 2020

Gaby Rasters
Hemelse modder

D

Toch is er één ongezonde voorliefde die de zussen bindt: de hemelse
modder die hun vader vroeger maakte. Helaas was het recept strikt
geheim en hebben de zussen de vertrouwde smaak nooit helemaal
kunnen nabootsen – zelfs al proberen ze het elke Kerstmis. Als hun
contrasterende levensstijlen op een dag hard botsen, dreigt voor het
eerst hun gezamenlijke kerst in het water te vallen. Maar in het jaar
dat volgt kan veel gebeuren. Brengt het recept van hun vaders hemelse
modder hen weer bij elkaar voor het jaar uit is? En wie zit er tegen die
tijd nog meer aan tafel?

© JACQUES SPLINT

e zussen Iselle en Dagmar zijn altijd close geweest. Dat ze op
jonge leeftijd hun ouders verloren en op elkaar aangewezen
waren, heeft hun band versterkt. Maar door de jaren heen zijn
de zussen wel erg veranderd. Waar Iselle een sportschool runt en het
gemis van haar ouders wegstopt in veel sporten en gezond eten, vindt
Dagmar juist troost in wijn en lekkers.
Gaby Rasters’ trilogie Follow, Like, Share werd
lovend ontvangen en gevolgd door de romans
Nooit meer bang en Hou me vast zoals ik was.
Voor Nooit meer bang won ze zowel de juryals de publieksprijs van de Valentijnprijs 2019.
Hou me vast zoals ik was werd lovend besproken
in o.a. Vriendin, Story en Koffietijd.

In de pers
‘Een eerbetoon aan het leven en de vriendschap.’ Koffietijd
‘Een prachtig boek.’ Story
‘Hou me vast zoals ik was ontroert, ontzet en raakt in je hart.’
★★★★ Hebban.nl
‘Hou me vast zoals ik was is een wondermooi en persoonlijk boek.
Met haar prachtige schrijfstijl heeft Rasters echt
een meesterwerk afgeleverd.’
♥♥♥♥♥ Chicklit.nl
‘Gaby beschrijft gevoelige onderwerpen op zo’n mooie wijze
dat je het boek gewoon móét lezen.’ Koukleum.nl

PR & MARKETING
Interviews met de auteur
Aandacht op boekenblogs
Besprekingen in week- en
maandbladen

EERDER VERSCHENEN

Boekenleggers
Social media advertisingcampagne
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best of
Romance-community
Speertitel ’I love lezen’reviewteam

Hou me vast zoals ik was
ISBN 978-90-225-8732-4

Auteursvideo

September 2020 |Prijs € 15,99 | Paperback ca. 272 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 301 | Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio |
ISBN 978-90-225-8648-8 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1474-8
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De nieuwe roman van
geliefde bestsellerauteur
Nicholas Sparks

Bij zijn pogingen een
geheim te ontrafelen,
leert Trevor de ware
betekenis van liefde en
vergeving kennen
Van de boeken van
Nicholas Sparks zijn
wereldwijd 100 miljoen
exemplaren verkocht

SEPTEMBER 2020

Nicholas Sparks
De terugkeer

Een andere factor die zijn verblijf compliceert, is de aanwezigheid van
Callie, een norse tiener die in een woonwagenkamp woont. Trevor komt
erachter dat het meisje ooit bevriend was met zijn grootvader en hij
hoopt dat ze wat licht kan laten schijnen op de nooit opgehelderde omstandigheden rond diens dood, maar ze lijkt weinig te weten. Totdat een
crisis ervoor zorgt dat de ware aard van Callies verleden boven tafel
komt. Bij zijn pogingen de geheimen van Natalie en Callie te ontrafelen,
zal Trevor de ware betekenis van liefde en vergeving leren kennen.

© JAMES QUANTZ JR.

A

ls Trevor Benson in Afghanistan zwaargewond raakt bij een
grote explosie buiten het ziekenhuis waar hij werkt als orthopedisch chirurg, wordt hij teruggestuurd naar de VS. Het vervallen
huis in New Bern dat hij van zijn grootvader heeft geërfd, lijkt hem een
goede plek om te herstellen. Terwijl hij de bijenkorven van zijn grootvader verzorgt en zich klaarmaakt voor een medische bijscholing, ontmoet
hij de mysterieuze Natalie Masterson. Hoewel er vanaf de eerste ontmoeting een onmiskenbare connectie is, blijft zij frustrerend afstandelijk, waardoor Trevor twijfelt of ze misschien iets te verbergen heeft.

Nicholas Sparks is de auteur van talloze best
sellers, waaronder de klassiekers 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
‘Een mooi liefdesverhaal, met bijzondere personages
in een prachtige setting.’ Hebban.nl
‘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

EERDER VERSCHENEN

PR & MARKETING
Besprekingen in dag-, weeken maandbladen
Facebook- en Instagramcampagne
Lieve John
ISBN 978-90-225-8626-6

De gelukkige
ISBN 978-90-225-8853-6

Uitgelicht in de Boekerijnieuwsbrief met 22.000 abonnees

September 2020 | Prijs € 19,99 | Paperback ca. 320 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel The Return | Vertaling GrootenBrink Vertalingen |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9026-3 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1541-7
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‘Een boek dat je niet kunt wegleggen.
Prachtig geschreven en onvoorspelbaar,
ik moest mezelf tegenhouden om
niet naar het eind te racen.’
Rosamund Lupton, auteur van Zusje en Drie uur

Meer dan 50.000
exemplaren verkocht
van de boeken van
Kate Hamer

‘Fascinerend, heerlijk
duister, je moet
doorlezen – en de
complexe en lastige
band tussen vrienden is
zo goed beschreven.
Kate Hamer is geweldig.’
Lucy Foley,
auteur van De jachtpartij

SEPTEMBER 2020

Kate Hamer
Gebroken

A

ls mooie, jonge vrouw is Phoebe gewend overal mee weg
te komen. Vooral mannen windt ze om haar vinger. Met haar
twee vriendinnen, Orla en Grace, heeft ze een hechte vriendschap. Orla is idolaat van Phoebe, en heeft alles voor haar over. Grace
is met haar zestien jaar de jongste maar ook de verstandigste. Alle drie
hebben ze een complexe relatie met hun moeder – en met elkaar.
Gebroken vertelt het angstaanjagende verhaal van een lange, hete
zomer waarin de grenzen van hun vriendschap zwaar op de proef
worden gesteld.

© MEI WILLIAMS

Phoebe staat op de Pulteney-brug. Haar panty is stuk, een van haar schoenen
is weg. Ze ziet het nog voor zich, het verwrongen metaal, het bloed overal op de
muur. Ze loopt weg, haar hoofd gebogen om niet herkend te worden. ‘Gedachten
zijn slechts gedachten,’ zeiden ze. Maar ze hadden geen gelijk.

Kate Hamer groeide op in het Engelse
Pembrokeshire. Ze studeerde kunstgeschiedenis en
werkte de afgelopen jaren voor de televisie. Kate
woont met haar man in Cardiff en is fulltime auteur.

PR & MARKETING
Aandacht op boekenblogs
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de Best
of Thrillers-community
Uitgelicht in de de Best of
Thrillers-nieuwsbrief

In de pers

EERDER VERSCHENEN

‘Een realistisch beeld van de relatie tussen moeder en dochter, vooral
omdat de schrijfster het perspectief afwisselend bij Beth en Carmel legt.’
Vrij Nederland
‘Met Het meisje in de rode jas laat Hamer zien wat de verdwijning
van je kind met je doet.’ ♥♥♥♥ Chicklit.nl
‘Kate Hamer weet je vanaf het begin te raken en te boeien. Begin je
eenmaal aan dit boek, dan moet het zo snel mogelijk uit.’
★★★★ Vrouwenthrillers.nl
‘Dit ongewone, onheilspellende en indringende debuut bezorgde me een
brok in mijn keel. Een aanrader.’ Thrillers-leestafel.info

Het meisje in de rode jas
ISBN 978-90-225-7880-3

‘Deze spannende roman is zoveel meer dan een thriller.’
★★★★★ Thrillerlezers.blogspot.nl
‘Knap, overtuigend, ijzersterk. En dat voor een debuut.’ Leeskost.nl
‘Een rijke roman over de dunne scheidslijn tussen vriendschap,
passie en obsessie.’ The Guardian
‘Het is onmogelijk om niet onder de indruk te raken van Kate Hamers
uitzonderlijke taalbeheersing.’ Daily Mail
‘Prachtig geschreven, zeer beklemmend.’ The Mail on Sunday

Het meisje in het bos
ISBN 978-90-225-8515-3

September 2020 | Prijs € 20,99 | Paperback ca. 448 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Crushed | Vertaling Mariëtte van Gelder |
Omslagontwerp DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90-225-9058-4 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1518-9
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SEPTEMBER 2020

Robert Bryndza
Koud bloed
Deel 5 van de Erika Foster-serie
Ze werd verliefd op een moordenaar. Nu is ze er zelf ook een.

Erika beseft dat ze op het spoor is van een seriemoordenaar die klaar is om opnieuw
toe te slaan. Nog voordat ze een volgende stap kan zetten, wordt zij zelf slachtoffer
van een brute aanval. Maar Erika is een doorzetter, en niets zal haar tegenhouden.
Dan blijkt het leven van twee kinderen van haar collega in gevaar, en wordt de
situatie nog nijpender.

Het vijfde boek met inspecteur Erika Foster in de hoofdrol,
nu voor maar € 11
Al ruim 160.000 exemplaren van de boeken van
Robert Bryndza verkocht in Nederland en Vlaanderen
Voor de fans van Karin Slaughter en M.J. Arlidge

DEEL

5

© PETR KOZLÍK

A

ls een gehavende koffer met het verminkte lichaam van een jonge man
aan de oever van de Theems aanspoelt, is zelfs rechercheur Erika Foster
geschokt. Ze heeft al heel wat gruwelen voorbij zien komen in haar carrière,
maar dit heeft ze nooit eerder gezien. Terwijl Erika en haar team de zaak voor
bereiden leggen ze de link met een ander slachtoffer, een jonge vrouw die twee
weken eerder in een vergelijkbaar type koffer werd gevonden.

Robert Bryndza werd in Groot-Brittannië geboren
en woont tegenwoordig in Slowakije. Hij is acteur
en schrijver. Zijn serie met inspecteur Erika Foster in
de hoofdrol begon met de bestseller Het meisje in
het ijs.

In de pers
‘Dit vijfde deel met inspecteur Erika
Foster in de hoofdrol heeft opnieuw alle
ingrediënten van een bloedstollende
thriller, met vaart geschreven en klaar
om verfilmd te worden.’ NBD Biblion
‘Bryndza weet de kwaliteit van zijn
thrillers hoog te houden en levert
met Koud bloed weer een knap
staaltje werk af.’ ThrillZone.nl
‘Koud bloed blinkt uit in het weergeven
van de persoonlijke band tussen de
teamleden van een politiekorps en schets
mooie karakterontwikkelingen van
de personages. De serie wordt
met elk boek beter.’ Chicklit.nl
‘Als lezer weet je eerder dan Foster wie
de moordenaars zijn, maar Bryndza weet
de ontknoping toch uitermate spannend
te houden.’ De Gooi- en Eemlander

EERDER VERSCHENEN

MIDPRICE

¤ 11

September 2020 | Prijs € 11 | Paperback ca. 352 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 330 | Oorspronkelijke titel Cold Blood | Vertaling Jan Mellema | Omslagontwerp
DPS Design & Prepress Studio | ISBN 978-90- 225-9060-7 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1287-4 | Ook verkrijgbaar in audio
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JUNI 2020

Mona Kasten
Trust Again
Deel 2 van de Again-serie

D

‘Lachen, huilen en verliefd worden.
Mona Kasten heeft een boek geschreven
dat je niet kunt wegleggen!’
Anna Todd
Van de boeken van Mona Kasten zijn wereldwijd meer
dan twee miljoen exemplaren verkocht
Kasten is een #1 Spiegel-bestsellerauteur
Voor de fans van After van Anna Todd

DEEL

2

© MONA KASTEN

awn Edwards weet één ding zeker: happy endings gebeuren alleen in films.
Sinds ze haar ex op heterdaad betrapte met een ander heeft ze mannen
afgezworen en concentreert ze zich op haar studie en het najagen van
haar dromen. Verder is in haar leven nergens ruimte voor. En al helemaal niet voor
vrouwenverslinder Spencer Cosgrove, hoe creatief zijn versierpogingen ook zijn.
Maar dan ontdekt Dawn per toeval een heel nieuwe kant van Spencer, en realiseert
ze zich dat achter zijn vrolijke masker een donker geheim schuilgaat.
Mona Kasten (1992) brak internationaal door met
haar bestseller Begin Again. Haar boeken halen
steevast de Duitse bestsellerlijsten en worden in
zeven talen vertaald. Als ze niet schrijft of leest,
vlogt ze over boeken en films. Kasten woont in
het noorden van Duitsland met haar man en
twee katten.

Lezersreacties
‘Ik heb alle drie de delen gelezen en kon
me er niet van losrukken. Geweldig
geschreven! Echt de moeite waard!’
‘Vanaf de eerste pagina heeft dit boek me
volledig gegrepen. Fantastisch, alleen
maar fantastisch.’
‘Ik ben verliefd op deze serie!’
‘Een prachtig verhaal met diepte en
romantiek.’
‘Je kunt zien dat auteur Mona Kasten
echt heeft nagedacht over de geloofwaardige en gewoonweg levensechte perso
nages. Een geslaagd boek!’
‘Een zeer aan te bevelen serie.’
‘Simpelweg een verhaal om van te
genieten, je goed bij te voelen en
van te dromen.’

PR & MARKETING
Blogtour
Boek van de maand op
Best of Romance (meer
dan 31.000 volgers)
Focustitel in de Boekerijnieuwsbrief met 22.000 abonnees

Juni 2020 | Prijs € 20 | Paperback, ca. 368 blz. | Formaat 15 x 23 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Trust Again | Vertaling Sylvia Wevers | Omslagontwerp Baqup|
ISBN 978-90-225-8724-9 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1400-7
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JULI 2020

Julia Quinn
Een nobel streven
Deel 4 van de Familie Bridgerton-serie

P

Colin Bridgerton is zwaar beledigd door het beeld dat lady Whistledown van hem
schetst in haar roddelcolumn. Hij is helemaal geen charmant leeghoofd! Dat geroddel
lijkt misschien onschuldig, maar wat als het Colin de liefde van zijn leven kost?

Dit jaar te zien als Netflix-serie
met Julie Andrews
Acht boeken – acht broers en zussen –
acht hartstochtelijke liefdes
Voor de fans van Jane Austen en Lucinda Riley

DEEL

4

© XROBERTO FILHO

enelope Featherington bewondert de beste vriend van haar broer zolang
ze zich kan herinneren, maar de kans dat deze knappe graaf haar ziet staan
is klein. Bovendien maakt zijn schandalige reputatie hem bepaald geen
ideale echtgenoot.

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.

In de pers
‘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
‘Als je nooit eerder een romanceboek
hebt gelezen, begin dan hier.’
The Washington Post
‘Na het lezen van dit boek wil je maar
een ding: het direct herlezen.’
Publishers Weekly
‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’
Seattle Woman

PR & MARKETING
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de
Best of Romance en Best of
Historische Romans community’s
Social media advertisingcampagne met groot bereik
Uitgelicht in de Best of
Romance-nieuwsbrief

Juli 2020 | Prijs € 15,99 | Paperback ca. 368 blz. | Formaat 13,5 x 21 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel Romancing Mister Bridgerton | Vertaling Karin Breuker |
Omslagontwerp Bij Barbara | ISBN 978-90- 225-9088-1| Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1536-3
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‘Sensueel, hartverwarmend en meeslepend.
Ik ben dol op de boeken van Elin
Hilderbrand en kan niet wachten tot er
weer een nieuwe uitkomt.’
Santa Montefiore

Strandlaken?
Check.
Zonnebrandcrème?
Check.
Een overgetelijke dag?
Check.
Van Elin Hilderbrands
boeken werden in
Nederland en
Vlaanderen al 
70.000 exemplaren
verkocht
Voor de lezers van
Jenny Colgan en
Katie Fforde

JULI 2020

Elin Hilderbrand
Een onvergetelijke dag

© LAURIE RICHARDS

D

e zomermaanden betekenen voor de meeste mensen zon, rust
en veel vrije dagen, maar op Nantucket betekent het ‘Trouw
seizoen’. Zodra de dagen iets warmer worden is het beeld van
een zenuwachtige bruid die op het hysterische af Main Street op en
neer rent net zo gewoon en onafwendbaar als de zon die ondergaat.
Maar deze zomer staat er een bijzondere bruiloft op het menu, de
Otis-Winbury-bruiloft. De ouders van de bruidegom zijn stinkend rijk
en hebben kosten noch moeite gespaard om er het grootste evenement
in jaren van te maken, dat iedereen zich nog lang zal heugen.

Elin Hilderbrand is auteur van een reeks New York
Times-bestselling, zomerse feelgoodromans. Er zijn
meer dan anderhalf miljoen van haar boeken
verkocht in zestien landen.

Het wordt inderdaad een memorabele dag, maar niet zoals iedereen
van tevoren had gedacht. Op de ochtend van de bruiloft wordt er een
lichaam gevonden, en iedereen is op slag verdachte in een moordzaak.
Politiecommissaris Ed Kapenash valt de twijfelachtige eer te beurt
de gasten te ondervragen, en hij komt er al snel achter dat ook een
glamoureuze vip-bruiloft veel weg kan hebben van een mijnenveld.

In de pers
‘Een meeslepend verhaal met goede karakteriseringen.’ NBD Biblion
‘Perfect voor een dag op het strand.’ People
‘Nog een strandhit van Hilderbrand.’ USA Today
‘Een leuke, heerlijke, niet-weg-te-leggen roman van de onbetwiste
koningin van de strandboeken.’ Pop Sugar
‘Het lezen van de laatste Hilderbrand-roman is net zo’n belangrijk
onderdeel van mijn zomervakantie als een glas wijn in de namiddag...
Het beschrijven van het eilandleven op Nantucket doet ze geweldig.’
The Detroit Free Press
‘Perfect gezelschap voor een zonnige zomerochtend.’ B&N Reads
‘Ze noemen Elin Hilderband niet zomaar de koningin van
de zomerroman.’ Modern Mrs. Darcy
‘Onderhoudende familierelaties vermengd met levendige beschrijvingen
van het landschap zorgen samen voor een moeiteloze leeservaring.’
Library Journal

Juli 2020 | Prijs € 20,99 | Paperback ca. 448 blz. | Formaat 14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel The Perfect Couple | Vertaling Nellie Keukelaar |
Omslagontwerp Johannes Wiebel - Punchdesign | ISBN 978-90-225-8254-1 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1024-5
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‘Dacht jij ook dat er
nooit meer zo’n fijne
serie zou zijn als
Calendar Girl?
Think again!’

DEEL

4

Drie mannen, twaalf steden –
ontelbaar veel onvervulde
wensen
Van internationale
bestsellerauteur Audrey Carlan
Van Carlans Calendar Girlserie zijn in Nederland en
België 210.000 exemplaren
verkocht
Speciaal voor de Nederlandse
markt schrijft Carlan het korte
verhaal Amsterdam als
aanjager van de serie

AUGUSTUS 2020

Audrey Carlan
Hitte en Droom
Deel 3 & 4 van de Mannen van de wereld-serie

HITTE
n Hitte doen de mannen San Francisco en Montreal aan. In San
Francisco moet Royce een partner vinden voor een succesvolle
maar eenzame ceo. Bijkomend nadeel: hoe meer hij met haar
samenwerkt, hoe minder hij haar wil koppelen. Intussen wordt Parker
naar Montreal gevlogen om een zakelijk schandaal op te lossen. Maar
de prachtige vormen van zijn cliënte leiden hem nogal af.

I

DROOM
n Droom reizen Parker, Bo en Royce af naar Londen en Berlijn.
In Londen staat erotica-auteur Geneva James aan de top van de
bestsellerlijsten. Haar boeken laten je stoutste dromen uitkomen,
maar nu is de schrijfster zelf toe aan wat inspiratie. In Berlijn worden
de mannen geconfronteerd met hun meest veeleisende klus tot dusver.
Gelukkig houden ze wel van een uitdaging.

I

© MELISSA MCKINLEY

Parker, Bo en Royce zijn echte vrouwenmagneten. Ze zijn er zelfs zo
goed in dat ze er hun beroep van hebben gemaakt. Samen runnen ze
het bedrijf Mannen van de Wereld en vliegen ze de hele wereld over
om kapitaalkrachtige vrouwen bij te staan bij allerhande klussen.

Audrey Carlan schreef meerdere succesvolle,
hotte series, waaronder de Calendar Girl-serie.
Ze woont in Californië met haar geliefde en hun
twee kinderen.

PR & MARKETING
Publicatie exclusieve Amsterdamnovelle in magazine
Facebook- en Instagramcampagne gericht op de
Best of Romance-community
Social media advertisingcampagne
Reviews door testlezers in
de Best of Romance-nieuwsbrief

Lezersreacties

EERDER VERSCHENEN

‘Ik heb het eerste boek uit en weet nu al dat ik
de hele serie ga verslinden.’
‘Ik heb al veel boeken van Audrey gelezen maar deze is in één klap
op de eerste plaats beland. Een perfecte mix van sexy mannen,
vriendschap, lust, hoop, humor en spanning.’
‘Sexy, flirterig en origineel, wat een heerlijke reeks.’
‘Wat een intens verslavende, sexy en grappige serie. Ik heb echt het
gevoel dat ik naar deze steden ben gereisd. Heerlijk!’

Verlangen
ISBN 978-90-225-8833-8

‘Wie in de wereld van deze mannen duikt, wil er nooit meer uit!
Gun jezelf een reisje en lees dit boek.’

Lust
ISBN 978-90-225-8904-5

Hitte | Augustus 2020 | Prijs € 16,99 | Paperback ca. 320 blz. | Formaat
14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel San Fransciso & Montreal |
Vertaling Jeannet Dekker | Omslagontwerp Baqup | ISBN 978-90-225-9079-9 |
Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-023-1534-9

Droom | Augustus 2020 Prijs € 16,99 | Paperback ca. 352 blz. | Formaat
14 x 21,5 cm | NUR 302 | Oorspronkelijke titel London & Berlin | Vertaling Jeannet
Dekker | Omslagontwerp Baqup | ISBN 978-90-225-9142-0 | Ook verkrijgbaar
als e-book ISBN 978-94-023-1542-4
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Zie voor het fictieaanbod van Meulenhoff en het non-fictieaanbod van Meulenhoff en Boekerij onze
brochures.
M randere
a a
en

