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‘Aangeraakt door de liefde,
wordt iedereen een dichter.’
– Plato
Veel leesplezier!
Mariska Budding (uitgever)

FRAGMENT UIT HET BOEK M

Nu zat ik hier. In een verhoorruimte tegenover twee
rechercheurs. Ik durfde hen niet aan te kijken. Wat zou
ik er veel voor overhebben om hen te laten verdwijnen.
Dat ze simpelweg op zouden lossen in de lucht. De
rechercheur links was de oudste en had duidelijk de
leiding. Hij was flink wat kilo’s te zwaar en zijn overhemd
zat strakgespannen om zijn buik. Op zijn neus een bril met
vettige glazen. De rechercheur rechts was een potiger
exemplaar. Het type kleerkast. Zijn schedel glom door zijn
gemillimeterde haar heen. Naast de twee politiemannen
stond een camera op een statief, die dit gesprek opnam.
‘Mia, snap je waarom je bent aangehouden?’
‘Nee, geen idee.’
‘Je bent verdachte…’
Ik schudde nee, al had dat geen zin.
‘Je bent verdachte in een grootscheeps politieonderzoek
naar mensenhandel, prostitutie en drugshandel.’ De
woorden lieten er geen enkele twijfel meer over bestaan.
Ineens realiseerde ik me dat dit menens was. Dit was geen
vergissing. En nog belangrijker: ik moest mijn kop erbij
houden. Alles wat ik zei, kon tegen me gebruikt worden.
Dat was me talloze keren op het hart gedrukt door M.
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Thysia Huisman Het boek M

Een auto
he
biografisc
ter
rollercoas

Het zijn de nineties. En in Amsterdam gebeurt het.
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Een verstikkende relatie in het
decor van de kleurrijke nineties
USP

PR

•

Auteur regelmatig als ‘deskundige’
in de media i.v.m. recente
#metoo-zaken

•

Veel wereldwijde media-aandacht
voor debuut Close-up

•

Najaar 2022 verschijnt er een
dramaserie van Close-up in
internationale samenwerking
(Nederland en Frankrijk)

•
•

Media- en radio-optredens

•
•
•
•
•
•

Voorpublicatie i.s.m. magazine

Interviews in dagbladen en (online)
magazines
Google Ads-campagne
Samenwerking met influencers
Leesclub bij Hebban

Het zijn de nineties. En in Amsterdam gebeurt het.
Na een schrale jeugd vol van geweld en eenzaamheid
besluit Mia haar ouderlijk huis in Enschede te
ontvluchten. Ze stort zich in het Amsterdamse
nachtleven. Daar ontmoet ze de intrigerende M, een
charmante, veel oudere man. Hij is de kroonprins
van de Wallen en verdient geld als water met zaken
die het daglicht niet kunnen verdragen. Tegen beter
weten in valt Mia als een blok voor hem. Is het zijn
vaderlijke schouder? Zijn aanstekelijke lust for life?
Of geeft hij haar het thuis dat ze nooit heeft gehad?
Wat begint als een spannend avontuur ontspoort al
snel in een verstikkende nachtmerrie.
M introduceert haar niet alleen in een donkere wereld
van vrouwenhandel en gedwongen prostitutie, ook
zijn karakter blijkt donker te zijn. Hij is een man met
geheimen. Als Mia erachter komt wie M werkelijk is,
dan is het te laat om nog zonder kleerscheuren weg
te komen.

Social media-campagne
Backcard op aanvraag

€ 21,99
TITEL Het boek M
AUTEUR Thysia Huisman
OMSLAG Studio Jan de Boer
ISBN 978 90 206 0826 7
Paperback
356 pagina’s
FORMAAT 13 x 21 cm
NUR 340
BISAC FIC041000 / FIC050000
THEMA FC / FF
VERSCHIJNT juni 2022
OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR

€ 13,99

ISBN E-BOOK
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978 90 206 3055 8

Thysia Huisman Het boek M

© foto: Chantal Spieard

In 2019 werd THYSIA HUISMAN de
klokkenluider toen zij als eerste aangifte
deed van verkrachting tegen haar
Parijse modellenagent Jean-Luc Brunel.
Vele andere slachtoffers volgden haar
voorbeeld. Brunel wordt vandaag de dag
gezien als de meisjesronselaar van pedofiel
Jeffrey Epstein. Thysia schreef hierover
het autobiografische boek Close-up.
Van Close‑up wordt een internationale
dramaserie ontwikkeld. Thysia is een
veelgevraagd spreker in internationale
media. Daarnaast werkt ze al meer dan
twintig jaar als regisseur en eindredacteur
in de televisiewereld. Thysia woont met
haar gezin in Amsterdam.
Het Boek M is haar tweede boek.
@thysia_huisman
Thysia Huisman
thysia.huisman

Van dezelfde auteur:
Close-up
€ 21,99
– tijdelijke actieprijs € 15,00
978 90 206 0889 2

0
Actieprijs € 15,0
Van 1 juni t/m
31 augustus 2022

Reacties op Close-up:
Close-up grijpt je bij de keel van begin tot eind. Must-read!
❖
Ondanks het zware onderwerp: misbruik, verkrachting, verlies,
leest Close-up als een trein: je móét weten hoe het verdergaat,
hoe het afloopt, hoe het nu met de schrijfster gaat…
❖
Wat een knap debuut van Thysia. Met haar eigen, recht voor zijn raap
schrijfstijl weet ze te boeien en te raken. Een heftig verhaal dat verteld
moest worden, niet alleen voor haarzelf, maar juist ook voor anderen.
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Een must-have voor elk koppel!

USP

PR

•

Voor koppels die elkaar
beter willen leren kennen

•

Opent ruimte voor mooie
gesprekken

•

Ook geschikt voor gebruik
door relatietherapeuten

•
•

Kleurrijk geïllustreerd

•
•
•
•

Online advertenties

Van de kaartenboxen van Stine
Jensen werden meer dan 13.000
exemplaren verkocht
Aandacht in magazines
Winacties

Na het succes van verschillende kaartenboxen voor
kinderen over emoties, afscheid en identiteit, is er
nu een kaartenbox voor volwassen koppels die elkaar
beter willen leren kennen. Want, hoe goed kennen wij
elkaar en onszelf in de lust en de liefde? Waar staan
we? Leren we bij? Stel elkaar deze nieuwe vragen, en
leer de ander én jezelf (beter) kennen.
De 40 inspirerende kaarten met vragen over je
relatie, lust en liefde kunnen je nader tot elkaar
brengen en je meer begrip voor elkaar opleveren.
Het ‘open’ boekje (essay) dat bij deze kaartenbox is
gevoegd, is een openhartige en intieme verkenning.
Wat waren de inzichten en de ontwikkelingen van
Stine zelf op dit gebied?
Tijd voor een goed gesprek!

Social media-campagne

€ 17,99
TITEL Wat weet je van elkaar? Vragen
voor een goed gesprek over je relatie,
lust en liefde
AUTEUR Stine Jensen
OMSLAG Oranje Vormgevers
ISBN 978 90 206 0827 4
Box met boekje en 40 kaarten
FORMAAT 16,5 x 11,8 x 3 cm
NUR 730 / 370
BISAC PHI000000 / FAM029000
THEMA QD / VFVG
VERSCHIJNT mei 2022
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Stine Jensen Wat weet je van elkaar?

© foto: Romy van Leeuwen

STINE JENSEN (1972) is filosoof en
schrijver. Voor de televisie maakte ze de
reisserie in Scandinavië Licht op het Noorden,
het filosofieprogramma Dus ik ben en het
boekenprogramma Stine boekt sterren.
Haar kinderboek Lieve Stine, weet jij het?
werd bekroond met een Zilveren Griffel.
Haar tiende kinderboekboek Alles over wie ik ben
verscheen onlangs bij uitgeverij Kluitman
en belandde in de bestsellerlijsten.
Stine publiceerde onder meer Zussenboek,
over de bijzondere band tussen zussen,
en Go East. Een filosoof reist door de wereld
van yoga, mindfulness en spiritualiteit,
dat genomineerd werd voor
Beste Spirituele Boek van 2015.
stinejensen.nl
@Stine_Jensen
Stine Jensen
@therealstinejensen

Eerder zijn verschenen:
Faalmoed
€ 18,99
978 90 206 0895 3
e-book € 11,99
978 90 206 3097 8

De beste 50 van Stine Jensen
€ 10,00
978 90 206 0899 1
e-book € 4,99
978 90 206 3067 1

9

Nieuw boek van bestsellerauteur
en dé kenner op gebied
van cybercrime
USP

PR

•

Van Komt een vrouw bij de h@cker
meer dan 30.000 ex. verkocht

•

Haar jeugdboek What the h@ck!
won de Hotze de Roosprijs 2020

•

Geschreven door de specialist op
het gebied van cybercriminaliteit

•

Auteur is veelgevraagd spreker bij
bedrijven

•

In 2021 werden ruim drie miljoen
Nederlanders slachtoffer van
cybercrime

•
•
•
•
•
•

Interviews in de media
Winacties i.s.m. (online) magazines
Samenwerking met influencers

‘Mij overkomt dit niet!’ Zowel Frans (66) als Irene
(62) worden via het internet opgelicht voor grote
bedragen. En dat is nog maar het begin van alle
ellende…
Als ze elkaar per toeval leren kennen, verzinnen ze
samen een gewaagd plan om de oplichters op te
sporen.
Snel geleerd, slim online is een meeslepend en
onthutsend boek over de meest succesvolle manieren
van oplichting en hacken. Van bankfraude en
WhatsApp tot nep-webshops en valse QR-codes.
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
Het boek bevat ook gouden tips waarmee je nooit
(meer) slachtoffer wordt van hackers of online
oplichters.

Lezingen door auteur
Google Ads-campagne
Social media-campagne

Word slimmer
dan je oplichters

€ 17,50
TITEL Snel geleerd, slim online
AUTEUR Maria Genova
OMSLAG Sproud
ISBN 978 90 206 0828 1
160 pagina’s
Gebonden
FORMAAT 13 x 21 cm
NUR 340 / 400
BISAC TRU011000 / COM060040
THEMA LNQE / UDD
VERSCHIJNT mei 2022
OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR

€ 9,99

ISBN E-BOOK
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978 90 206 3056 5

Maria Genova Snel geleerd, slim online

Van
Komt een vrouw
bij de h@cker
zijn meer dan
n
30.000 exemplare
verkocht

MARIA GENOVA (1973) is journalist en schrijver.
Ze won diverse prijzen en met haar boek
Komt een vrouw bij de h@cker werd ze een van de
meest gevraagde sprekers in Nederland over privacy
en cybercrime. Met haar jeugdboek What the h@ck!,
dat bij Kluitman verscheen, won ze de Hotze de
Roosprijs. Haar missie is om mensen weerbaar te
maken tegen de toenemende digitale gevaren.
Maria woont samen met haar man en twee
tienerzonen in Heemskerk.
mariagenova.nl
@genova2
Maria Genova (books)
@genova2000
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PEPPER BOOKS
Schelphoek 2
1813 SE Alkmaar
postadres:
Postbus 9000
1800 GR Alkmaar

072 – 52 75 075
info@pepperbooks.nl
pepperbooks.nl
MARKETING & PUBLICITEIT
Algemeen:
Laura Vogel
072 – 52 75 073
laura@pepperbooks.nl

Basisontwerp brochure: Studio Marlies Visser

Online:
Ika Gerritsen
072 – 52 75 074
ika@pepperbooks.nl

VERKOOP NEDERLAND
085 – 222 32 80
bestellen@bbnc.nl

VERTEGENWOORDIGING
Klaas van der Ros
06 – 51 32 64 37
klaas@bbnc.nl
Dennes van der Vlist
06 – 26 88 78 48
dennes@bbnc.nl
Elliot Rensen
06 – 26 88 76 09
elliot@bbnc.nl
KEY ACCOUNT MANAGER NL
Nadine Bakker
06 – 26 88 79 32
nadine@bbnc.nl

VLAANDEREN

L&M Books BVBA
Hessenstraatje 3, bus 6
2000 Antwerpen, België
info@lmbooks.be
lmbooks.be
VERTEGENWOORDIGING
Marc Grossen
(0032) 472 980 102
marc@lmbooks.be
VERKOOP VLAANDEREN
Ilse Schollaert
(0032) 474 34 81 07
ilse@lmbooks.be
PERS EN PROMOTIE
Caroline Mariën
(0032) 497 159 205
caroline@lmbooks.be
Karen Hoorelbeke
(0032) 477 683 714
karen@lmbooks.be

Bankrelatie
RABOBANK: IBAN NL26 RABO 0337 1996 20 / BIC RABONL2U
BTW/VAT-nummer: NL 001090318 B01 KvK no. 37023619
Pepper Books is een imprint van Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V.
• De genoemde prijzen zijn verkoopprijzen (o.v.b.) inclusief btw.
• Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
• De volledige bestellijst met alle leverbare titels kunt u aanvragen via bestellen@bbnc.nl
• Levering geschiedt onder toepassing van de leveringsvoorwaarden van Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V.,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar op 16-02-2017, inschrijfnummer 37023619.
De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

Facebook: facebook.com/uitgeverijpepperbooks
Twitter: @Pepperbooks
Instagram: @pepperbooks_
Web: pepperbooks.nl

