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Marc Eliot

Nicholson.
Een biografie
Jack Nicholson is al meer dan 50
jaar een van de grootste acteurs in
de filmgeschiedenis. Met zijn twaalf
Oscarnominaties is hij de meest
genomineerde mannelijke acteur.
Bovendien maken de drie Oscars die hij
heeft gewonnen (voor One flew over the
Cuckoo’s nest, As good as it gets en Terms of
Endearment) hem tot de meest bekroonde
acteur in de filmgeschiedenis. Nicholson
vertolkte onnvergetelijke rollen als R.P.
McMurphy in One flew over the cuckoo’s
nest, George Hanson in Easy Rider,
Jack Torrance in The Shining en The
Joker in Batman.
Marc Eliot heeft zijn jarenlange research
en talloze interviews met intimi van
Nicholson samengebracht in een
biografie die een volledig overzicht geef,
van zijn arme jeugd in New Jersey tot de
glamour van zijn latere leven. Hij werpt
een gedetailleerde blik op de films die hij
maakte en de acteurs en regisseurs met
wie hij samenwerkte.
[MARKETING & USP’S]

n Posters beschikbaar van het omslag van het boek
n Een diepgravende en fascinerende biografie van een van de
grootste iconen van de filmwereld: Jack Nicholson. De eerste in
25 jaar
n Nicholson is al sinds de jaren 60 een van de meest markante
persoonlijkheden in Hollywood, een bekend gezicht voor
meerdere generaties filmkijkers
n Gaat uitgebreid in op zijn jonge jaren en onthult zijn excessieve
drugsgebruik in de jaren 70 en 80, een onderwerp dat niet of
nauwelijks aan bod is geweest in zijn eerdere biografieën
QUOTE UIT HET BOEK:

‘There was round-the-clock partying, drinks, drugs, sex, lots of tea (of the
smoking kind), and beautiful, hot, willing girls who loved to get just as high
as the boys and have a good time. The refrigerator never had any food in
it. Just milk (for Jack’s sometimes sensitive stomach), beer, and pot in the
freezer to keep it fresh.’
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Stefan Popa

Verdwenen
grenzen
Florica en Remus worstelen met het leven
in Roemenië in de jaren 80. De jonge dichter
Remus woont bij zijn grootmoeder en werkt
als schoenmaker. Hij droomt ervan te kunnen
schrijven wat hij wil, maar durft het niet aan
om zich tegen het regime te keren zoals de
oude schrijvers die hij in het café ontmoet.
Florica behoort tot een Rromafamilie,
gewantrouwd en gehaat door de Roemenen.
Zij droomt van vrijheid, van een leven
weg van een gedwongen huwelijk en de
onwelkome avances van haar oom, de leider
van de familie. Hun gedeelde ongeluk is het
begin van een complexe liefdesgeschiedenis,
een liefde die door de familie van Florica en
de geheime dienst van de Roemeense dictator
Nicolae Ceauşescu wordt tegengewerkt.
Samen zoeken Florica en Remus de grenzen
van hun geluk op. Eenmaal buiten Roemenië,
in Italië, Spanje en Nederland, moeten ze net
zo hard vechten om te kunnen leven, maar ze
hebben elkaar. Net als het leven hen eindelijk
toelacht, slaat het noodlot toe.

[MARKETING & USP’S]

n Leesexemplaren beschikbaar
n Past uitstekend in het Boekenweekthema Reizen: het verhaal
speelt zich af in Roemenië, Italië, Spanje en Nederland
n Liefde, identiteit en vrijheid: Verdwenen grenzen is een roman
met vele lagen
n Stefan Popa schrijft in een beeldrijke stijl en met een
oorspronkelijke vertelstem: een groot nieuw talent in de
Nederlandse letteren.
AUTEUR Stefan

Stefan Popa (1989) is auteur en zelfstandig
journalist van half-Nederlandse en halfRoemeense afkomst. Hij woont en werkt
in Baarn. Verdwenen grenzen is zijn debuut,
waar hij drie jaar lang aan schreef.
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Jeroen Bertrams

Het IQ van
Victoria
Robert Wachtman is ontwikkelaar van
tv-formats bij een groot productiehuis. Hij
maakt indruk met de controversiële wijze
waarop hij kijkcijfers doet exploderen en
bekende Nederlanders laten zich voor zijn
karretje spannen. Zijn nieuwste project
is Holland’s Next Topmodel, een show
waarin zijn eigen vriendin één van de
deelneemsters is. Hoe meer succes, hoe
meer druk op Robert. Zijn baas verwacht
nog meer hits, zijn vriendin eist dat Robert
haar aan een finaleplek helpt, zijn oude
schoolvriend Gijs ontspoort volledig
wanneer Robert hem weigert te helpen.
Robert raakt verstrikt in een web van
leugens en verliest in razend tempo het
contact met de realiteit. Lang weet hij zich
staande te houden, maar uiteindelijk lijkt
hij ten onder te gaan aan zijn eigen succes.
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n Een kijkje in de wereld van de entertainmentindustrie,
gebaseerd op productiehuizen als Endemol en Eyeworks
n Herkenbare personages en tv-series
n De titel verwijst naar Victoria Koblenko en haar deelname aan
De Nationale IQ Test
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Jeroen Bertrams (1974) schreef eerder
de bestsellers Online marketing expert
in een week en Social media expert in een
week en zijn columns verschenen in
NRC Handelsblad. In het dagelijks leven
adviseert hij grote bedrijven op het gebied
van online marketing. Als marketing
expert trad hij op in onder meer Netwerk,
Nieuwsuur, EenVandaag, TROS Radar,
BNR en RTL Boulevard.

Marja West

Uitgeteld

De gezellige en mooie Esther uit de
Amsterdamse Bijlmer is getrouwd met
Maarten, bankdirecteur en telg uit
een bankiersgeslacht. Ze bewonen een
prachtig oud huis in Aerdenhout en
het leven lacht hen toe. Totdat ze een
nieuwe buurvrouw krijgen, Annelize van
Rooijen Zuilensteijn, redacteur bij een
toonaangevend culinair tijdschrift. Ze
blijkt niet alleen een oude studievriendin
van Maarten te zijn, Esther ontdekt dat ze
ook een relatie hebben gehad. De jaloezie
slaat toe als Maarten wel erg vaak bij
Annelize op bezoek gaat. Esther wil alles
doen om haar echtgenoot terug te krijgen,
maar alles blijft fout gaan – zelfs als ze
om rustig te worden alle dingen in haar
omgeving begint te tellen. Althans, zo
luidt het verhaal dat ze vertelt aan haar
psychiater Brenninkmeijer.

[MARKETING & USP’S]

n Uitgeteld is een meeslepende en intense roman over een vrouw
die langzaam de controle verliest over haar leven
n Een moderne Hersenschimmen – maar dan in Aerdenhout
AUTEUR Marja
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het Noord-Hollandse Bakkum. Na
omzwervingen in binnen- en buitenland
woont zij nu met haar man, dochter en
drie Engelse Bassets in Drenthe en vult
zij haar dagen met schrijven, theater en
cabaret voor bedrijven.
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Guido van Gilse

De politieman
van de paus
Voorjaar 1899. Carlo dela Siena wordt
door kardinaal Colonna verzocht naar
Brussel te reizen om daar een geval
van pedofilie op te lossen. Priesters
en bisschoppen lijken betrokken, de
kerkelijke overheid wil de zaak sussen.
Wanneer ook nog de primaat van België
wordt vermoord, maakt Carlo vijanden
die hij zich niet kan veroorloven.
Geholpen door een nicht van Colonna en
een Belgische detective, duikt hij onder
in de schaduwrijke complotten van het
Vaticaan.
Guido van Gilse is een pseudoniem van
een gevierd en bekroond auteur die reeds
vele succesvolle publicaties op zijn naam
heeft staan. Hij won onder andere de
Knack Hercule Poirotprijs. Hij woont in
een middeleeuwse stad in het hart van
zijn vaderland.
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n Voor de lezers van Gisele van Susan Smit, Rode sneeuw in
december van Simone van der Vlugt, De vergelding van Jan
Brokken en De afvallige van Jan van Aken
n Met Carlo dela Sienna heeft Van Gilse een memorabele
hoofdpersoon gecreëerd die in niets onder doet voor zijn
tijdgenoten Sherlock Holmes en Hercule Poirot
n Een sfeervolle en spannende politieroman die zich afpeelt in de
wereld van de hoge geestelijkheid op het moment dat de rol van
de kerk definitief aan het veranderen is
n Combineert alle goede eigenschappen van de historische
roman met een spannend plot – een overtuigend tijdsbeeld én
een zinderende finale in de onderwereld van Rome waarbij
een complot in de hoogste regionen van het Vaticaan wordt
blootgelegd
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Teddy Wayne

Het liefdeslied van
Jonny Valentine
Jonny Valentine is 11 jaar oud en een
wereldster. Ondanks zijn succes is Jonny
Valentine een kwetsbare jongen die te snel
volwassen moest worden. Hij worstelt met
zijn identiteit en zijn status als sekssymbool.
Dagelijks zoekt hij op internet naar zijn
verdwenen vader, terwijl hij steeds meer in
opstand komt tegen een leven dat voor hem
en niet door hem wordt geleefd.
Indringend, ontroerend en soms onverwacht
grappig, in de prachtige stijl die Wayne
tot een van de grootste talenten van de
Amerikaanse literatuur maakt – Het
liefdeslied van Jonny Valentine biedt een
vernietigende blik op het leven van een
popicoon en daarmee op de populaire
cultuur van de 21e eeuw.

[MARKETING & USP’S]

Teddy Wayne schrijft regelmatig voor The New
Yorker, The New York Times, Vanity Fair en
McSweeney’s. Hij woont en werkt in New York.

n Leesexemplaren beschikbaar
n Amerikaans droomdebuut: uitgeroepen tot New York Times
Editor’s choice, Book of the Week bij Oprah.com, The Huffington Post
noemde hem een van de grootste schrijvers van deze tijd
n Teddy Wayne heeft met Jonny Valentine een van de meest
memorabele literaire personages van de afgelopen jaren gecreëerd.
n Voor de lezers van Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de
nacht van Mark Haddon, De jongen in de gestreepte pyjama van John
Boyne, Extreem luid & ongelooflijk dichtbij van Jonathan Safran Foer.

PAPERBACK

‘Sad-funny, sometimes cutting... Mr Wayne depicts Jonny as a
complicated, searching boy, by turns innocent and sophisticated beyond
his years, eager to please and deeply resentful, devoted to his unusual talent
and aware of both its rewards and its costs. This is what makes
The Love Song more than a scabrous sendup of American celebrity
culture; it’s also a poignant portrait of one young artist’s coming of age.’
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De dertigjarige Zoë leidt een alledaags
bestaan. Ze is schoonmaakster bij het
farmaceutische bedrijf Pope als een

REEDS
VERSCHENEN

dodelijk virus plots het grootste deel van
de mensheid uitroeit en de overlevenden
genetisch verandert. In een wereld waar alle
beschaving is verdwenen en het recht van de sterksten
geldt, begint ze aan een lange en gevaarlijke reis
op zoek naar haar geliefde – en de vader van haar
ongeboren kind.
De passage is het aangrijpende relaas van de reis van
Zoë op zoek naar veiligheid voor haarzelf en haar
ongeboren kind. De ontberingen die ze moet doorstaan
en de mensen die ze onderweg ontmoet leren haar niet
alleen wie ze zelf is, maar ook wat het betekent om
mens te zijn…

AUTEUR Alex Adams

In de Utrechtse wijk Overvecht wordt
het gekruisigde lijk van een jonge vrouw
aangetroffen in een verlaten flat. Het gebouw
staat op het punt om te worden afgebroken:
op dezelfde plek moet de grootste moskee van
Midden-Nederland verrijzen. De moord roept felle
reacties op onder de diverse bevolkingsgroepen in de
directe omgeving.
Ook de politieke partijen in de Domstad spelen
direct in op de moordzaak. De omstreden
burgemeestersverkiezingen staan immers voor de deur
en de strijd om de zwevende kiezers is in volle gang.
Tegen deze licht ontvlambare achtergrond moet
inspecteur Fenny Folman de moordenaar zien op te
sporen. De druk op de politie wordt nog vergroot als
kort daarna een tweede lijk van een jonge vrouw wordt
gevonden, op eenzelfde manier gekruisigd als het
eerste slachtoffer.
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Architectuurhistorica Anne Kendall is in
Londen om een aantal verloren gewaande
voorwerpen uit de tempel van Salomon op te
sporen. Volgens haar opdrachtgever, een rijke
Joodse zakenman, zijn de voorwerpen in de 16e
eeuw in Londen ontdekt door iemand die alleen
bekend staat onder de naam de Jood van Holborn.
In 1553 is koning Henry de viie begonnen met zijn
vervolging van katholieken, alle Joden worden
verbannen. In deze roerige tijden raakt de monnik
Dom Justin betrokken bij de machinaties van Thomas
Cromwell, naast de koning de machtigste man in het
rijk en op zoek naar de tempelschatten die door de
Tempeliers uit Jeruzalem zouden zijn meegenomen.
Anne raakt steeds dieper verstrikt in de intriges van
haar opdrachtgever en vreest al snel voor haar leven.
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ding gemeen: ze draaien om het boek. In deze
eerste bundel worden de eerste negen verhalen
gebundeld, met daarin internationale thrillersterren
als Ken Bruen, Jeffery Deaver en Nelson DeMille.
Negen volwaardige thrillers in de vorm van een kort
verhaal.
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internationale thrillerwereld schrijven een
spannend verhaal. Alle verhalen hebben één
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