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We openen met Nederlandse thrillerschrijfster tica
morgan, die vanaf haar debuut in oktober 2019 (!)
online een groot publiek heeft opgebouwd, zodat er al
een brede fanbase is nu ze een nieuwe titel exclusief
voor de boekhandel schrijft. Wij hopen al haar fans
deze zomer met een papieren boek in hun handen te
kunnen betrappen en nieuwe lezers via de boekhandel aan te spreken. Ons idee is om voor elk platform
eigen unieke uitgaves te maken zodat alle partijen het
succes kunnen aangrijpen en er kruisbestuiving tussen
de verschillende verkoopkanalen kan ontstaan.

Acht boeken per jaar, met voor elk boek een uniek
team van professionals, specifiek bijeengebracht
rondom dat ene boek en zijn auteur. Succes is
voor ons het persoonlijke en creatieve met het
commerciële verbinden. Een uitgeverij waar
persoonlijke aandacht en flexibiliteit hand in hand
gaan met liefde voor inhoud en uitstraling.

www.gloude.nl

Het andere goede nieuws is dat eva burgers ook
met haar jeugdboeken naar Gloude overstapt en deze
zomer de eerste jeugdthriller bij deze uitgeverij het
licht zal gaan zien. Haar nominatie voor de Jonge
Jury en haar veelvuldig scholenbezoek maken haar
zeer geliefd onder lezers van 14 jaar en ouder.
Het belooft een spannende zomer te worden, voor
jong en oud.
Warme groet,
Wanda Gloude

Tica Morgan schreef met Volkerak een
nieuw opzichzelfstaand verhaal, exclusief
voor de boekhandel, dat voorlopig alleen
als papieren boek te verkrijgen zal zijn.
Weinig boeken krijgen zoveel lezersreacties als deze serie, deel 1 kreeg bijvoorbeeld al 120 lezersreacties bij Kobo met
een gemiddelde van 4,5 sterren, bij Hebban staat het gemiddelde op 4+ sterren.
Een greep uit de online lezersreacties:

‘Heerlijk! Doet niet onder voor Linda
van Rijn en Tess Gerritsen! Hoop zeker
op een deel 5, natuurlijk wil ik weten
hoe het Zoë vergaat!’ – Marlies
‘Mooie serie. Fijn geschreven, boeiende
verhalen, goeie karakters, veel kennis van
zaken, ben benieuwd naar volgende
avonturen van Zoë! Ik ben fan!’ – Marjan
‘Verbluffend mooi. Super de super. Geweldige
plots. Geweldig dat seks gewoon niet nodig
wordt bevonden om het ademloos te lezen.
Een kanjer van auteur.’ – Dinie

‘Verfrissend en vernieuwend, op naar
het volgende deel.’ – Thijs
‘Aanrader. Ik kon
niet stoppen!
Deel 5, ik wacht
op je. Zoë ik mis
je nu al.’ – Anita

‘Geweldig. Wauw! Echt
super geschreven. Hopelijk komt er op korte
termijn een vervolg.’
– Carin

Een van Ned erlands meestgelezen digital only-series
‘Een geweldige en
heerlijke serie boeken
die je allemaal achter
elkaar wilt verslinden.
Waarschuwing: het
kan ten koste van je
nachtrust gaan.’
– Albert
‘Spijtig, ik heb ze uit…
Wat een spannende
serie. Vol vaart geschreven. Ik ben echt een
paar dagen op Flakkee
geweest, zó werd ik
opgeslurpt door de
boeken. Spannend en
verfrissend! Ik kijk uit
naar de volgende 12
delen:).’ – Andrea

‘Ongelofelijk spannend. Je wilt de
puzzel mee helpen oplossen. Zoë is
een ontzettend mooi, warm, downto-earth en intelligent neergezet
personage en je leeft met haar mee
alsof ze je vriendin is.’ – Audrey

‘Wauw, een talent is
opgestaan. Dit belooft
wat. Subtiel, vlijmscherp
en doordacht.’ – Leyn

‘Goed geschreven en erg spannend.
Leuk dat bijna alle verhalen zich
op Nederlandse bodem afspelen.’
– Marlies

‘Spannend! Ik vind deel 4 het
spannendst. Mijn hartslag
bleef hoog! Bedankt Tica,
ik hoop dat je ons nog een
keer mee laat kijken in het
leven van Zoë.’ – Miranda

‘Spannend van be‘Boeiend. Pakkengin tot einde, heel
de serie. 4 delen
origineel, vlotte
achter elkaar
schrijfstijl, plot is
uitgelezen. De zaecht super! In het
ken die spelen op
laatste deel kom je
het eiland zijn al
alles te weten, schit- voldoende zonder
terend! Eigenlijk
de rode draad van
zou ik graag een
Sven. Graag meer
vervolg willen lezen!’ van deze schrijf– Gerda
ster.’ – Anne

‘Wat heerlijk om te lezen.
Herkenning bij plaatsen,
gebruiken en types. De
hoofdpersonen beginnen
bekenden van je te worden. Tica, je hebt er een
fan bij.’ – Piet

Nederland is
een intrigerend
politiepersonage
en succesvol
thrillerschrijfster
rijker.

Hoe houd je je staande als je
langzaam richting de afgrond
wordt geduwd?

Tica Morgan
Volkerak
Mooie Moorden

‘Een schot in de roos
deze serie en een echte
aanwinst voor het Nederlandse thriller-genre. Het
plot is erg goed uitgedacht. Ik heb er in ieder
geval van genoten.’
– Koukleum.nl
‘Zoë groeit als persoon en
komt dichterbij de lezer.
Als je houdt van vrouwenthrillers en van puzzelen
in een echte whodunnit
met een spannend einde
dan moet je deze serie
net als ik achter elkaar
verslinden.’
– 
Vrouwenthrillers.nl

Exclusief
voor de
boekhandel
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 Ansichtkaarten

Zoë Janssen is rechercheur en profiler op het eiland
Goeree-Overflakkee. Tegelijkertijd is ze het ultieme doelwit van de voortvluchtige crimineel Sven van der Linde.
Na een levensbedreigend avontuur in Engeland vecht
Zoë in Volkerak om haar normale leven terug te krijgen.
Beveiligers zwermen om haar heen en Sven blijft haar
gedachten beheersen. In Volkerak ontdekken we hun
geschiedenis. Ook wordt Zoë als profiler betrokken bij
een intrigerende moordzaak in Heerenveen. Kan ze deze
wel oplossen nu ze zoveel aan haar hoofd heeft? En wat
moet ze met de speedboot die dobberend op het Volkerak
wordt gevonden? Zal Zoë zich staande weten te houden
terwijl ze langzaam richting de afgrond wordt geduwd?
Nog geen halfjaar geleden beleefde Tica Morgan haar
debuut als thrillerschrijfster met een digital only-serie
voor Kobo Originals die onmiddellijk online de bestverkochte en meestgelezen Nederlandse serie werd en nu
nog steeds hoog in de toptien staat. In haar nuchtere en
bondige stijl blaast Tica Morgan de whodunnit weer fris
nieuw leven in.

tica morgan is het pseudoniem
van Tica Peeman (1970) die na
haar studie, haar loopbaan bij de
politie begon. Maar al snel daarna
koos ze voor het ondernemerschap.
Zij is directeur van een trainingsbureau gespecialiseerd in teamprocessen en leiderschap. Over
die thema’s schreef ze meerdere
succesvolle managementboeken.

Over Eva Burgers’
jeugdboeken schreef
de pers:
‘De spanning loopt steeds verder op
en regelmatig word je op het verkeerde been gezet. De plot zit goed
in elkaar en zal de lezer verrassen.
Ze past perfect in de rij met Mel
Wallis de Vries. Fataal zal zeker ook
gewaardeerd worden door de iets
oudere jeugd.’ – Vrouwenthrillers.nl

‘De dialogen zijn goed in
Sneeuwstorm, de sfeer wordt
steeds grimmiger, de spanning
loopt in ieder hoofdstuk op,
de personages zijn goed uitgewerkt en je leest aan alles af
dat Burgers verstand van zaken
heeft.’ – Hebban

Over Stil, haar
eerste boek voor
volwassenen:

‘Knap hoe de verstikkende
angst van bedreigingen en
onopgeloste raadsels van de
pagina’s druipt. De spanning
is alleen dragelijk als je zo
snel mogelijk doorleest.’ –
Magazine Young Adult Books

‘Burgers laat zien dat ook
rechercheurs “gewone” mensen zijn van vlees en bloed.
De boeken zijn lekker vlot
geschreven en vormen een
mooie aanzet tot een complete serie.’
– De Telegraaf
‘Flashback is een verhaal vol
verwikkelingen, die draaien
om jaloezie, liefde en verraad.
De schrijfster weet de lezer bij
de les te houden.’ – Leestafel

‘Met veel vaart wordt de spanning opgebouwd tot op het punt dat je iedereen
verdenkt. Door de levendige beschrijvingen van de personages, de sprekende
dialogen en een ontzettend goed bedacht
plot, blijf je tot het einde gefascineerd.’
–  De Boekenkrant

‘Wat ik er zo mooi en
goed aan vind is dat
het zeer genuanceerd
is opgeschreven.’
– Daphne Bunskoek,
5 uur Live

‘Een zeer leesbaar
debuut, spannend en
vlot geschreven. Goede
sfeertekening, milieu
schets en karaktertekening. Onderhoudend.’
– NBD Biblion

‘Rechercheur
Robin Escher, het
hoofdpersonage, is
Eva Burgers op het
lijf geschreven.’
– Het Parool

Nieuwe adembenemende
jeugdthriller
van populaire
YA-schrijfster
Eva Burgers
‘De spanning wordt
goed opgebouwd zodat
je niet kan stoppen
met lezen. Frustrerend
omdat ik tot het einde
toe niet kon bedenken
wie de dader is.’
– Jonge Jury 2020 over
Wanhoop

Haar laatste jeugdthriller Wanhoop wordt
onder andere getipt door
de Jonge Jury en Fataal
verkocht ondertussen
al meer dan 10.000
exemplaren.
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 Boekenleggers

Als iedereen slaapt hoort niemand
je schreeuwen

Eva Burgers
Afslag Zuid
Een Nederlands kustdorp. Een hechte groep vrienden.
Zomer. Strand. Er is een misdaad die moet worden opgelost, maar het politiekorps laat het afweten. Er zit niks
anders op dan dat Rebel en haar drie vrienden zich zelf
met de zaak gaan bemoeien.
Maar zijn ze zich wel bewust van het gevaarlijke spel dat
ze spelen?
Met veel vaart en spanning schreef Eva Burgers opnieuw
een eigentijdse jeugdthriller. Haar aansprekende personages, verrassende plotwendingen en toegankelijke stijl
zorgen dat je dit boek, net als haar vorige jeugdboeken, in
een ruk wilt uitlezen.

eva burgers (1969) is jeugdboekenschrijfster en daarvoor
werkte ze jarenlang als rechercheur op de afdeling zware crimi
naliteit. Eind 2019 verscheen haar
eerste boek voor volwassenen
Stil, een Robin Escher misdaadroman. Ook bedenkt en schrijft
ze tv-programma’s zoals Kroongetuige.

Verkozen tot
een van de
Best verzorgde
boeken 2019
Met essays van o.a. Arnon
Grunberg, Connie Palmen en
gedichten van Marieke Lucas
Rijneveld

‘De perfecte bundel om door
te lezen in de trein, als je op de
bus wacht of tot de spaghetti
kookt, of ja, eigenlijk altijd en
overal wel. Zijn eigenwijze blik
en humor zijn een tegengif
voor je dagelijkse zorgen.’
– De Boekenkrant
‘Dit is een heerlijke bundel,
elk stukje met een even onverwachte als geestige invalshoek.’
– Herman Koch

Nieuwe edities van Gouden Stropwinnaar
‘Wat ik er zo mooi en goed aan
vind is dat het zeer genuanceerd
is opgeschreven.’ – Daphne
Bunskoek, 5 uur Live

‘Mooie combinatie van
informatie en inzicht, ingebed in spanning, hoewel
niet de geijkte spanning.’
–  de Volkskrant

‘Een rijk boek, stilistisch
overtuigend, erudiet en
intelligent. Een ongekend
ambitieus schrijverschap.’
– NRC Handelsblad

‘Critici kunnen gerust zijn:
het boek buit het leed van de
slachtoffers niet uit. Asman
kan beslist schrijven en levert
veel goeie bespiegelingen.’
– Radio Wereldomroep

‘Met veel vaart wordt de spanning opgebouwd tot op het punt
dat je iedereen verdenkt. Door
de levendige beschrijvingen van
de personages, de sprekende
dialogen en een ontzettend goed
bedacht plot, blijf je tot het einde
gefascineerd.’
–  De Boekenkrant

‘Een klassieke comingof-age. Duintjer stelt
interessante vragen over de
behoefte aan spiritualiteit
en de vader-dochterrelatie.
Soms zware materie
afgewisseld met
komische scenes.’
– de Volkskrant

‘Heel authentiek.
De constante druk op de
vader-dochterverhouding
is beklemmend en zorgt
ervoor dat het boek je
niet loslaat. De broeierige
hitte van India is af en
toe bijna voelbaar.’
–  Hebban

verschijnt eind april

‘Een inspiratie voor iedereen
die wel eens vertwijfeld op een
kruispunt heeft gestaan welke
weg nu in te slaan.’
– Irene Smit, creative director
Flow
‘Met vaart, goed en met humor geschreven over
hedendaagse problemen.’
– NBD Biblion

‘Wat een prachtig
aangrijpend boek.
Ik ben er stil van.’
– Simone van der Vlugt
‘Zeer origineel en doordacht boek. Er gebeurt
iets magisch. Het geheel is
overtuigend groter dan de
som der delen.’
–  Hebban

‘Een liefdevol en eerlijk autobiografisch verhaal over
pijn en verdriet, maar vooral over de liefde. Een
onvermijdelijke zoektocht van een vrouw en moeder
die niet anders kan dan de zelfgekozen dood van haar
geliefde proberen te begrijpen.’
– Grietje Braaksma, Broese Boekverkopers
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