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Mathilde Hoekstra
Belladonna
‘Champagne hoort niet te ploffen.
Het hoort te klinken als de zucht van
een tevreden mevrouw.’
Machteld de Wit is vastbesloten: voor
haar dertigste heeft ze het gemaakt.
Samen met haar vriend Woody begint
ze een ego-glossy waarmee ze binnen
een jaar miljonair hoopt te worden.
Al snel is ze de talk of the town – ze
schuimt alle feestjes af, maakt nieuwe
vrienden, komt op de radio en staat in
de krant. Niets staat haar succes nog
in de weg. Maar dan gebeurt er iets
waardoor haar leven er in een keer
helemaal anders uitziet.

Een sprankelend debuut over het snelle
zakenleven in Amsterdam, over dromen
en vooral over de vraag hoe ver je kunt
gaan om die dromen waar te maken.

Mathilde Hoekstra woonde en
werkte in Parijs, Milaan en Barcelona
waar ze shows liep voor Diesel,
Tommy Hilfiger en Levi's, figureerde
in commercials van Toyota en Nivea
en stond in internationale bladen. Na
haar studies Nederlandse letterkunde
en Italiaans begon ze haar carrière in
Amsterdam bij een interactief
reclamebureau. Nu schrijft ze onder
andere voor NRC Next, Het Parool en
Red. Samen met haar vriend en twee
dochters woont ze in Bloemendaal
waar ze regelmatig kitesurft.

Paperback 9789462321892 € 19,95
E-book 9789462321908 € 9,99
Verschijnt september 2014
320 blz.
14 x 21,5 cm
NUR 301

Violet LeRoy
De helft van mijn ziel
1969 Los Angeles.
Twee jongens zien hoe filmster
Sharon Tate en haar gezelschap
worden vermoord. Het verandert hun
leven.
Amsterdam, ruim 40 jaar later.
Een schooljongen pleegt zelfmoord.
Een meisje en een jongen stappen in
een Amsterdamse taxi. Twee uur later
is het meisje thuis, niemand weet dat
ze is weggeweest. De jongen is dood.
Inspecteur Hofman onderzoekt beide
zaken en vindt een verband. Iemand
heeft het op jonge kinderen gemunt maar waarom?

Er is verrassing na verrassing, en niets (en
niemand) is wat het lijkt. De schrijfster weet het
ingewikkelde plot echter goed aan elkaar te
breien, met als leidraad dat (mis)daden uit de
Tweede Wereldoorlog ook vandaag de dag nog
volgende generaties beïnvloeden.

Violet LeRoy is geboren en getogen
in Amsterdam, verhuisde naar ‘t
Gooi, werkte hard om de hypotheek
te betalen totdat ze ontslag nam om
te doen wat ze het liefste deed:
schrijven. Ze publiceerde eerder de
succesvolle thrillers Tot de bodem en
Medelijden met de duivel.

DE TELEGRAAF

Dit is een verrassend boek dat uiteindelijk gaat
over oneindige echo's van wraak en
weerwraak en over niet kunnen vergeven.
NRC HANDELSBLAD (****)

Een oorlog verwoest, blijft gevoelens teisteren.
Goed geschreven, intens en complex verhaal
over het verleden dat in het heden straft.
DE VOLKSKRANT

... LeRoy laat het alllemaal - in
uiterst leesbare en rustige stijl - als
een legpuzzel in elkaar vallen en de
uren vliegen voorbij. Een mooi
debuut dat doet uitkijken naar een
nieuwe LeRoy. HET PAROOL
Moord in de chique PC Hooftstraat,
dat is een origineel begin van de
thriller Medelijden met de duivel van
Violet LeRoy. MARGRIET
Paperback 9789462321878 € 17,95
E-book 9789462321885 € 8,99
Verschijnt juni 2014
320 blz.
14 x 21,5 cm
NUR 330

John Connoly,
Mickey Spillane,
Thomas H. Cook,
David Bell,
Peter Blauner en
Loren D. Estleman
Moord uit het
boekje II
Vijfentwintig van de allerbeste
auteurs
uit
de
internationale
thrillerwereld hebben op verzoek van
de befaamde crime uitgever Otto
Penzler van Mystery Press een
spannend verhaal geschreven. De
verhalen hebben één ding gemeen: ze
draaien om het boek. Het resultaat
verschijnt in een serie bundels van
excellente misdaadverhalen die blijft
verrassen. In deze tweede bundel zes
eersteklas verhalen, waaronder een
ware schat: een nieuw verhaal van
crime legende Mickey Spillane.

Met een nieuw verhaal van
crime legende Mickey Spillane.

Ook verkrijgbaar:

.
David Bell, De vreemdeling
Peter Blauner, Het laatste testament
Max Allen Collins en Mickey Spillane,
Het staat geschreven

John Connoly, De Caxton bibliotheek
Thomas H. Cook, Verleden tijd
Loren D. Estleman, De boekenclub

Paperback 9789462321694 € 12,50
E-book 978946232169 € 6,99
Verschijnt juni 2014
320 blz.
14 x 21,5 cm
NUR 330

Charlotte van Dijk
Uit het duister
Diana Thompson lijkt haar leven op
orde te hebben: ze heeft twee
kinderen, een labrador en een mooi
huis in een voorstad van Amsterdam.
Haar liefhebbende echtgenoot heeft
een goede baan. Toch is Diana niet
gelukkig. Ze heeft tijdens haar studie
iets meegemaakt dat geheim moet
blijven, maar ze kan het niet vergeten.
Diana gaat op zoek naar wat er in
haar leven ontbreekt.
Ze gaat steeds verder in het
verkennen van haar grenzen. Dat kan
uiteindelijk niet zonder gevolgen
blijven, zeker niet als ze haar hoofd
verliest aan een man die zowel
machtig is als gevaarlijk.
Charlotte Van Dijk (1983) is de
echtgenote van een medicus uit
Chicago met een fraaie carrière.
Zij publiceert onder pseudoniem.
Charlotte van Dijk heeft Nederlandse
roots:
haar
grootouders
van
moederskant emigreerden in de jaren
vijftig van Noord-Oost Groningen
naar de Verenigde Staten.
Een heerlijk zomerboek voor een
aantrekkelijke prijs: spanning met een
vleugje erotiek.
Voor de liefhebbers van Linda van Rijn,
Suzanne Vermeer en Marelle Boersma.

Paperback 9789462321915 € 15,00
E-book 9789462321922 € 7,99
Verschijnt augustus 2014
320 blz.
14 x 21,5 cm
NUR 343

Beverly Swerling
Tempelcode
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 VIIIe
begonnen met zijn vervolging van
katholieken en 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.

Goedkope editie voorzien van
€ 10,- sticker

Beverly Swerling is opgegroeid in
Boston. Ze woonde lang in Europa en
New York.
Ze verwierf bekendheid als auteur
van een serie historische romans over
New York, die begon met City of
Dreams, door de LA Times a near
perfect historical novel genoemd.

Paperback 9789462320116 € 10,00
E-book 9789462320123 € 4,99
Oorspronkelijke titel Bristol House
Verschijnt juni 2014
320 blz.
14 x 21,5 cm
NUR 330

Backlist
Auteur, Titel

Paperback / €

E-book / €

Alex Adams , De passage

9789462320154 / 16,50

9789462320161 / 7,99

Jeroen Bertrams, Het IQ van Victoria

9789462321175 / 17,50

9789462321182 / 7,99

Robin Bertus & Lisa van Gaalen,
DrawYourMap Amsterdam

9789462321601 / 9,95

Robin Bertus & Lisa van Gaalen,
DrawYourMap Parijs

9789462321595 / 9,95

Jeffery Deaver e.a. , Moord uit het boekje

9789462320635 / 9,95

9789462320642/9,99

Ed van Eeden, De macht

9789462320178 / 16,50

9789462320185 /7,99

Marc Eliot, Nicholson. Een biografie

9789462321236 / 18,95

9789462321243 /8,99

Guido van Gilse, De politieman van de paus

9789462321151 / 16,50

9789462321168 / 7,99

Adrianus Koster, Rita Verdonk – Mijn verhaal 9789462321632 / 15,00

9789462321649 /7,99

Stefan Popa, Verdwenen grenzen

9789462321137 / 19,95

9789462321144 / 9,99

Judith Spiegel, Een hoofddoek tegen kogels

9789462320130 / 18,95

9789462321335 /8,99

Beverly Swerling, Tempelcode

9789462320116 / 10,00

9789462320123 /4,99

Het liefdeslied van Jonny Valentine

9789462321113 / 19,95

9789462321120 /9,99

Marja West, Uitgeteld

9789462321199 / 16,50

9789462321205 /7,99

Teddy Wayne,
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