Uitgeverij Marmer
Zomer 2020

Het zijn bizarre tijden. Droevig, verontrustend. Niet alleen vanwege het menselijk
leed, maar ook vanwege het zware weer waarin de retail terecht is gekomen.
Titels die actueel zijn (Nu ik je nooit meer zie, De wens in het water) komen uit zoals
gepland, net als de nieuwe zomerthriller van bestsellerauteur Linda van Rijn
(Ibiza Club). De tweede thriller van de Australische auteur Sarah Bailey waarvan
we goede verkoop verwachten verschijnt half mei. Andere titels stellen we uit
tot betere tijden.

Uitgeverij Marmer
maakt boektrailers

www.youtube.com/
watch?v=q6YqrObpIM8

De release van de
Duitse versie van
Zoutelande is voor
lopig uitgesteld.

Dit prentenboek
zal uitkomen in
maart 2021.

Deze jeugdroman
verschijnt begin
september 2020.

Linda van Rijn
Ibiza Club

Wegdromen met
deze feelgood kan
vanaf juli 2020.

www.youtube.com/
watch?v=TbH3ROeCBso

Annette Verspoor
De wens in het water
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Linda van Rijn – Strandslag

6

Linda van Rijn – Zomernacht

7

Sarah Bailey – Het duistere meer

www.youtube.com/
watch?v=pPuQojRXb84

Jeroen Kuypers
Nu ik je nooit meer zie
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boektrailer volgt
in mei

Sarah Bailey
Het duistere meer & In de donkere nacht
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thriller Verschijnt juni 2020

Spannende vakantiethriller
speelt zich af op Texel

Linda van Rijn
Strandslag
Extra zomerthriller
Leesvoer voor thuisblijvers; #ikleesthuis
Gegarandeerde bestseller
De grote droom van Gijs en Daniëlle komt uit: een eigen
vakantiehuisje op Texel. Ze kunnen hun geluk niet op.
Maar dan duikt er een vreemde bezoeker op…
Daniëlle en haar man Gijs hebben onlangs een v akantiehuisje
gekocht op Texel, op dezelfde plek waar Daniëlle als kind
altijd met haar ouders naartoe ging. Het is een droom die
kon uitkomen dankzij de erfenis die Daniëlle van haar oma
heeft gekregen.
Tijdens de eerste zomer in hun eigen huisje kunnen ze hun
geluk niet op. Het is prachtig weer, de kinderen spelen einde
loos op het strand en Gijs en Daniëlle genieten van de rust
en de tijd voor elkaar.

Op een avond meldt zich bij het huisje een bezoeker met
een vreemde boodschap. Die klinkt onheilspellend en Gijs
en Daniëlle weten niet goed wat ze ermee aan moeten. Maar
het kan niet anders dan dat er sprake is van een misverstand
en daarom vergeten ze het voorval snel. Tot Daniëlle op het
park iemand treft die haar bekend voorkomt. Ze kan het
eerst niet geloven, maar uiteindelijk kan ze er niet omheen
dat ze deze persoon kent. En niet op een leuke manier…

Linda van Rijn is na haar studie Litera
tuurwetenschappen in de reisbranche
gaan werken. Eerst in het buitenland
als reisleidster op diverse locaties en
later als manager bij een grote toeris
tische organisatie. Door het succes van
haar boeken is Linda inmiddels full
time schrijfster. Sinds 2011 publiceert
ze minimaal twee vakantiethrillers per
jaar. Vrijwel al haar boeken hebben in
de Bestseller 60 gestaan, sommige
zelfs meerdere weken in de top 10.

Linda van Rijn is zeer actief
op Facebook en Instagram
@lindavanrijnthrillers

Over de thrillers van Linda van Rijn:
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‘Bestemming Bonaire heeft een fijne, onderhuidse
spanning en Van Rijn weet alles beeldend te
beschrijven.’ – Vrouwenthrillers.nl

‘Linda van Rijn weet in Blue Curaçao de spanning
er uitstekend in te houden en je wordt helemaal
opgenomen in het verhaal.’ – Chicklit.nl

‘De ontknoping van Zomerhuis mag er zijn. Korte,
flitsende zinnen doen je als het ware meerennen
met Eva. Je voelt de adrenaline.’ – Hebban.nl

‘De schrijfstijl in Zoutelande is onverminderd goed
en haar omgevingsschetsen zijn haast filmisch,
echter zonder overdrijving. De dialogen zijn van een
uiterst plezierige natuurlijkheid.’ – NBD Biblion

Uitgeverij Marmer Zomer 2020

titel Strandslag auteur Linda van Rijn uitvoering paperback formaat 140 x 215 mm pagina’s 256
isbn 978 94 6068 455 5 nur 305 prijs € 15 release 30 juni 2020
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Verschijnt juni 2020 thriller

thriller Verschijnt april 2020

voordeeleditie

voordeeleditie

Linda van Rijn | Zomernacht

Sarah Bailey | Het duistere meer

‘Zomernacht is een fantastisch boek om
te lezen tijdens een mooie zomerse
dag. Linda van Rijn heeft een prettige
schrijfstijl, waardoor je gelijk in het
verhaal zit. Het is alsof je zelf deelgenoot
bent van het zomerkamp. De spanning is
goed opgebouwd waardoor het boek een
echte pageturner is.’ – Chicklit.nl

Het geslaagde zomerkamp in Egmond aan Zee verandert
in een nachtmerrie als een van de kinderen spoorloos
verdwijnt...

‘Sfeervol en spannend tot op de laatste
bladzijde.’ – Trouw

Net als andere jaren besteedt Laurien van Poelgeest de
eerste week van de zomervakantie als leiding op een zomer
kamp voor kinderen. Ook al kan ze na haar eerste jaar als
lerares Nederlands op een middelbare school wel vakantie
gebruiken, ze heeft veel zin in het kamp. Haar tweelingzus
Tessa is er ook. Ook heeft Laurien haar collega Pieter ge
vraagd om mee te gaan. Dat zij en Pieter al een tijd aan het
flirten zijn, maakt het kamp voor haar des te leuker.
Het kamp in de duinen is een groot succes. Het is mooi weer,
de kinderen hebben het naar hun zin en dat geldt ook voor
Laurien, zeker als zij en Pieter ’s avonds bij het kampvuur
steeds nader tot elkaar komen. Bij datzelfde kampvuur gaat
het ook over die ene gebeurtenis, vijfentwintig jaar g
 eleden,
toen een jongetje verdween van het kamp en verdronk
in zee.
Nu lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Op klaarlichte dag
verdwijnt een van de kinderen. Niemand heeft echter iets
gezien of gehoord en het jongetje is onvindbaar...

In het meer bij het Australische stadje Smithson wordt het
lichaam van de beeldschone Rosalind Ryan gevonden.
De jonge vrouw is vermoord en op de plaats delict d
 rijven
rode rozen. Rechercheur Gemma Woodstock van de
plaatselijke politie doet er alles aan om op de zaak gezet te
worden en daarom verzwijgt ze dat ze de vermoorde vrouw
kent: ze heeft jaren geleden met haar op de middelbare
school gezeten.
Maar dat is niet het enige wat Gemma probeert achter
te houden. Naarmate het onderzoek dieper graaft in het
verleden van Rosalind, dreigen er meer geheimen aan
het licht te komen, geheimen die beter verborgen hadden
kunnen blijven.

‘Een heerlijke thriller om tussendoor te
lezen, behalve als je eigen kind op zomer
kamp is.’ – Vrouwenthrillers.nl

titel Zomernacht auteur Linda van Rijn uitvoering Paperback formaat 135 x 210 mm pagina’s 224
isbn 978 94 6068 451 7 nur 305 prijs € 6 release 2 juni 2020
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‘Unputdownable. We kijken uit naar het
tweede deel.’ **** – De Telegraaf
‘Knappe thriller. De eigenzinnige Gemma
biedt genoeg stof om meer misdaad
romans te vullen.’ – Knack Focus
‘Een politiethriller van de bovenste plank.
Ik kan niet wachten op de volgende
Gemma Woodstock-thriller.’
– Remco Houtepen, Boekhandel
Libris Venstra

Deel 2
in de Gemma Woodstock-serie
titel Het duistere meer
auteur Sarah Bailey
vertaling Jetty Huisman
isbn 978 94 6068 447 0
nur 305, 331
prijs € 19,99
verschijnt 12 mei 2020

titel Het duistere meer auteur Sarah Bailey vertaling Jetty Huisman uitvoering paperback formaat 135 x 210 mm
pagina’s 448 isbn 978 94 6068 452 4 nur 305, 331 prijs € 7,50 verschijnt 30 april 2020
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Uitgeven Met toegevoegde waarde
Uitgeverij Marmer is een publieksuitgeverij voor
literatuur, poëzie, thrillers, non-fictie, kinderboeken
en cross-overliteratuur. De uitgeverij brengt voor
al Nederlandstalige auteurs, onder wie bekende
bestsellerauteurs en talentvolle debutanten.
Kenmerkend voor de uitgeefprojecten en de auteurs
is de grote kwaliteit van de uitgaven, de heldere
positionering en doordachte marketingcampagnes.
Hiermee onderscheidt Uitgeverij Marmer zich van
andere uitgeverijen.

de Mooiste Boeken zijn van MarMer

Marc van Gisbergen

Karin Dienaar

Hans van den Pol

Just Houben

Uitgever

Uitgever

Accountmanager

Verkoop binnendienst,
(online) marketing
en publiciteit

uitgeverij marmer
Postadres:
De Botter 1
3742 ga Baarn

vertegenwoordiging
Hans van den Pol
hans@uitgeverijmarmer.nl
+31 (0)6 20 24 67 30

Bezoekadres:
Stationsplein 62
3743 km Baarn
+31 (0)6 49 88 14 29

VERKOOP BINNENDIENST
Voor bestellingen
en promotiemateriaal:
Just Houben
verkoop@uitgeverijmarmer.nl

info@uitgeverijmarmer.nl
www.uitgeverijmarmer.nl

vertegenwoordiging in belgië
(vlaanderen)
Elkedag Boeken
Jodenstraat 16
B-2000 Antwerpen
+32 (0)3 345 60 40
info@elkedagboeken.be
De in deze brochure vermelde prijzen,
aantallen pagina’s en verschijningsdata
kunnen in uitzonderingsgevallen
worden gewijzigd.

