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Volg je ons
al op Twitter 
en Facebook? 

Nee?
Snel doen, want onder alle 
volgers verloten wij een 
boekenpakket ter waarde 
van € 100,-!

We verloten een pakket 
onder onze Twittervolgers 
én Facebook volgers, dus 
je maakt maar liefst twee 
keer kans. 

Volg ons dus vanaf nu!

@lsamsterdam 

www.facebook.com/ 
lsamsterdam

Meedoen kan tot 30 sep-
tember 2013. De  winnaars 
worden op Twitter en Face-
book bekendgemaakt.

Thriller Mini Magazine is een uitgave van Uitgeverij Luitingh-Sijthoff.  
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Scan de 
code en 
lees nu 
het eerste 
hoofd-
stuk van 
Inferno

54

De langverwachte nieuwe
thriller van Dan Brown

T ien jaar na het overwel
digende succes van De Da 
Vinci Code en vier jaar na de 

fenomenale bestseller Het Verloren 
Symbool is nu Inferno verschenen.

Zodra je in een thriller van Dan 
Brown begint, betreed je, vanaf 
de eerste bladzijde, een wereld 
waarin fascinerende geschiede-
nis, kunst, symbolen en puzzels 
worden vermengd. Dat is de 
unieke gave van Dan Brown. 

In Inferno neemt professor Robert 
Langdon, bekend van De Da Vinci 
Code, Het Bernini Mysterie en Het Ver-
loren Symbool, je opnieuw mee op 
avontuur als hij terugkeert naar 
Europa. Langdon raakt betrok-
ken bij een mondiaal mysterie dat 
verbonden is met de omineuze en 
werkelijk hypnotische details uit 
Dantes meesterwerk Inferno. 

Dan Brown over zijn nieuwste boek:
‘Hoewel ik al tijdens mijn studie Dantes Inferno heb 
gelezen, heb ik pas onlangs, toen ik onderzoek deed in 
Florence, echte waardering gekregen voor de invloed 
van Dantes werk op de moderne tijd. Ik verheug me 
erop in mijn nieuwe boek de lezers mee te nemen op 
een reis door deze mysterieuze wereld, een landschap 
vol codes, symbolen en geheime doorgangen.’

Inferno is verkrijgbaar in verschillende formaten: luxe 
gebonden editie, paperback, luisterboek, e-book en 
Dwarsligger. Ga dus snel naar de (online) boekhandel en 
kies jouw favoriete editie!
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Kijk voor meer informatie over de boeken van
Dan Brown ook op www.danbrown.nl

Maak je collectie compleet!

Vijf bestsellers van Dan Brown voor 
maar € 12,50 per stuk

€ 12,50

Tip van de redactie!
Het ijzersterke 
thrillerdebuut van 
VM Giambanco

Sommige thrillers laten zich 
niet in een paar woorden 
vangen. Het debuut van 

V.M. Giambanco gaat over een 
vrouwelijke rechercheur die een 
viervoudige moord onderzoekt – 
maar de leeservaring is veel meer 
dan dat. Het verhaal is ijzersterk, 
stikt van de verrassende wending-
en en zet je midden in het leven 
van Alice Madison. Midden in 
haar eerste zaak.

Alice lijdt aan terugkerende 
nachtmerries: ze droomt dat ze 
haar vader vermoordt. Maar ze 
laat niets blijken in haar nieuwe 
baan bij de afdeling Moordzaken 
in Seattle. Zij en haar collega 
Brown worden opgepiept naar 
een viervoudige moord: vader, 
moeder en twee zoons. De 
moeder en de kinderen zijn elk 
met één schot gedood. De vader, 
James Sinclair, is gestorven aan 
een hartstilstand. De moordenaar 
heeft met bloed een kruis gezet 
op hun voorhoofden. En boven de 
slaapkamerdeur staan de woor-
den ‘Dertien dagen’ gekrast. Alice 
gaat keihard aan het werk…

De stijl van het boek is visueel. 
Geen wonder, want V.M. Giam-
banco (Rome, 1966) werkte twaalf 
jaar in de Engelse filmindustrie. 
Ze weet als geen ander hoe je 
 scènes moet monteren om ze 
sneller te maken of meer impact 
te geven. Behalve een harde 
politie roman is Wat het duister 
brengt ook een emotionele, absor-
berende thriller. En dat maakt het 
tot zo’n ijzersterk debuut.

V.M. Giambanco
Wat het duister brengt

Nu overal verkrijgbaar
voor € 19,95
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Kort Spannend Nieuws Kort Spannend Nieuws

Goed nieuws voor 
alle fans: inspecteur 
John Rebus is terug!

Vijfentwintig jaar geleden 
verscheen de Schotse 
inspecteur John Rebus 

voor het eerst ten tonele. Sinds hij 
gedwongen met pensioen is gegaan, 
werkt hij als burger bij de cold case-
eenheid, met verlangen terugkijkend 
op zijn leven als inspecteur. Dus als 
een telefoontje nieuw licht werpt op 
een oude zaak, wil Rebus koste wat 
het kost helpen de zaak op te lossen.

Ludlum in Nederland
Dit voorjaar is weer een nieuwe Jon Smith-
thriller van Robert Ludlum verschenen. Voor de 
Nederlandse lezers heeft Het Janus complot een 
leuke verrassing in petto: het verhaal begint 
namelijk in Den Haag! Na een reeks aanslagen 
weet de Pakistaanse oorlogsmisdadiger Oman 
Dattar te ontsnappen uit de gevangenis van het 
Internationaal Strafhof. Slechts één team kan hem 
tegenhouden: het Covert One-team van Jon Smith. 

In 2006 brak James Rollins 
internationaal door met Steen 
der Wijzen, het eerste deel van 
de Sigma Force-serie. In de 
nieuwe exclusieve e-only uitgave 
Bloedspoor introduceert James 
Rollins nu twee nieuwe leden 
van het Sigma-team.

Ian Rankin | Cold Case. Nu overal verkrijgbaar voor € 19,95
Ook verkrijgbaar als e-book

Robert Ludlum | Het Janus complot
Nu overal verkrijgbaar voor € 19,95

11 juli aanstaande 
gaat de film Odd 

Thomas in première 
in Nederland en 
Vlaanderen. De 

film is gebaseerd 
op De Gave, het 
eerste deel van 

de populaire Odd 
Thomas-boekenserie 
van bestsellerauteur 

Dean Koontz. 
Kans maken op 

bioscoopkaarten? 
Kijk dan op 

www.lsamsterdam.nl/
odd-thomas en doe 

mee aan de prijsvraag.

Odd
Thomas

in de
bioscoop

Scan de code en 
download nu het 
e-book Bloedspoor 
voor maar € 1,99

Bloedspoor:
een exclusieve e-only 
uitgave van James Rollins

Ook verkrijgbaar
als e-book



STEPHEN KING
JAAR
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Joyland – Devin Jones heeft 
het best naar zijn zin in het 
amusementspark Joyland waar 
hij een zomerbaantje heeft en 
zijn liefdesverdriet probeert te 
verwerken. Zo naar zijn zin dat 
hij besluit zijn studie te onder-
breken om een tijdje in Joyland 
te blijven. Hij raakt in de ban van 
de verhalen over de jaren geleden 
vermoorde Linda Grey wier geest 
nog altijd in het spookhuis rond-
waart. Er gaan geruchten dat er in 
de buurt meer jonge vrouwen zijn 
vermoord, op precies dezelfde 
manier…

2013  
In 2013 verschijnen maar 
liefst twee nieuwe thrillers 
van meesterverteller 
Stephen King: Joyland en 
Dr. Sleep

Joyland is nu overal verkrijgbaar 
als paperback voor € 19,95 
of als exclusieve gebonden editie 
voor € 24,95.

In september verschijnt het langverwachte vervolg op De Shining. 
 Stephen King wilde wel eens weten hoe het Danny Torrance uit 
De Shining was vergaan en schreef daarom Dr. Sleep. 

Dr. Sleep – Danny is het soort man dat zegt nooit als zijn vader te zullen 
worden. Maar natuurlijk is de inmiddels veertigjarige Danny net zo ver-
slaafd aan drank als zijn vader Jack ooit was. Danny werkt in een  hospice 
omdat hij met zijn gave – de shining – stervenden kan bijstaan als ze de 
grens van leven naar dood overgaan. Ze noemen hem Dr. Sleep…

Dr. Sleep is vanaf 25 september overal verkrijgbaar voor € 19,95 

Ook verkrijgbaar als e-book
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NOS4A2 is het kenteken van 
een heel slechte auto, bestuurd 
door een heel slechte man: de 
140-jarige Charlie Manx. Charlie 
houdt zoveel van kinderen dat hij 
ze ontvoert naar ‘Kerstland’. Er 
is nog nooit een kind teruggeko-
men – behalve één meisje: Victo-
ria McQueen. Toen zij ontsnapte, 
kreeg Charlie een levenslange 
gevangenisstraf. Jaren later kwam 
hij toch vrij, en nu ronkt hij weer 
rond in zijn NOS4A2, op jacht 
naar kindertjes. En dit keer heeft 
hij Victoria’s zoon te pakken…

Niemand minder dan Stephen King 
schreef samen met Joe Hill twee 
korte verhalen, die niet mogen ont-
breken in je collectie. Het hoge gras 
en Hoogste versnelling zijn vanaf half 
juni digitaal verkrijgbaar als e-book. 
Eind september zullen de verhalen 
ook eenmalig in boekvorm uitgege-
ven worden. 

Het hoge gras
Een angstaanjagend nieuw verhaal waarin 
een broer en zus langs de kant van de weg 
stoppen als ze een jongen vanuit het hoge 
gras om hulp horen roepen. Binnen een 
paar minuten zijn ze volkomen gedesori-
enteerd, verdwaald en elkaar kwijt geraakt. 
Het geschreeuw van de jongen wordt 
steeds wanhopiger…

Hoogste versnelling
Een duel waarbij een onzichtbare vracht-
wagenchauffeur en motorbende het 
met elkaar uitvechten in de kokendhete 
Nevada-woestijn. Hun strijd vindt plaats op 
het eenzaamste stuk snelweg van het land, 
een plek waar vaart minderen net zo erg is 
als niet weten wie je vijand is…

Joe Hill (1972) schrijft thrillers, strips, verhalen 
en filmscenario’s. Zijn eerder verschenen thriller 
Hoorns draait in het najaar van 2013 in de bios
copen met Daniel Radcliffe in de hoofdrol. Zijn 
debuut Zwart Hart werd bekroond met de Locus 
Award Best First Novel. In augustus verschijnt zijn 
nieuwe thriller Nosferatu.

In the picture: Joe Hill

Nosferatu is vanaf augustus 2013 
overal verkrijgbaar voor € 19,95

Ook verkrijgbaar als e-book

Stephen King en Joe Hill

Stephen King & Joe Hill 
Het hoge gras. Vanaf 15 juni 
verkrijgbaar als  e-book: vanaf 
25 september verkrijgbaar als 
regulier boek. 

Joe Hill & Stephen King 
Hoogste versnelling. Vanaf 15 
juni verkrijgbaar als e-book: 
vanaf 25 september verkrijg-
baar als regulier boek.

twee exclusieve korte
verhalen
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Almar Otten Nederlands
thrillertalent

Almar Otten  Jeugdzonde
Nu overal  verkrijgbaar voor € 18,95

Ook verkrijgbaar als e-book

Op www.almarotten.com kun je nu het 
eerste hoofdstuk van Jeugdzonde lezen. 

Veel lezers reageerden al 
enthousiast op Jeugdzonde:

‘Heel spannend en vlot 
geschreven. Dit smaakt naar 
meer.’ Diane

‘Almar Otten weet heden 
en verleden op een schit-
terende manier met elkaar 
te verweven. Alle puz-
zelstukjes passen mooi in 
elkaar tot je het hele plaatje 
voor je ziet. Dit boek is een 
aanrader voor liefhebbers 
van mysterieuze (soms 
best lugubere) thrillers en 
(religieuze) geschiedenis.’ 
Annelies

‘Otten is een uitstekende 
thrillerschrijver! Ondanks 
dat ik zijn vorige boek 
Blauw goud niet heb 
gelezen, kan ik me toch 
heel goed voorstellen dat 
hij daarmee de Diamanten 
Kogel heeft gewonnen. Van 
deze man gaan we beslist 
nog vaker horen.’ Manjo

Almar Otten won in 2012 De 
Diamanten Kogel voor zijn thriller 
Blauw goud. Afgelopen voorjaar is zijn 
derde historische thriller Jeugdzonde 
verschenen. In Jeugdzonde krijgt 
Lineke Tesinga te maken met een 
serie vreemde zaken: er verdwijnt 
een archiefstuk over Spinoza uit de 
Athenaeum bibliotheek, een oud
klasgenote begint haar te stalken 
en ze krijgt het enige exemplaar in 
handen van het ‘Verboden Boek’: een 
godslasterlijk manuscript uit haar 
middelbareschooltijd, geschreven 
door een onbekende. Samen met 
haar vriendin Laura gaat Lineke 
op onderzoek uit, en stuit op 
verschrikkingen en misdaden die 
wortelen in haar eigen verleden.

Eerder
verschenen
van Almar
Otten
De afstammeling.
Nu overal verkrijg-
baar voor € 10,-. 
Ook verkrijgbaar 
als e-book

Blauw goud.
Nu overal verkrijg-
baar voor € 18,95. 
Ook verkrijgbaar 
als e-book
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Kijk voor meer informatie over deze titels op www.lsamsterdam.nl


