Vrij Nederland
Update Detective & Thriller Gids
Vrij Nederland geeft ieder jaar de succesvolle Detective
& Thriller Gids uit en in december komt er in editie 12
een update van de nieuwste uitgaven.
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De update van de succesvolle D&T Gids, het meest complete overzicht van alle nieuwe
spannende boeken! Het spannende boek blijft het meest geliefde genre in de literatuur
– ook bij de Vrij Nederland doelgroep. In editie 12 wordt de lijst van 2018 ge-update en vooruit
gekeken naar 2019.
In juni 2019 verschijnt de 40e editie van de bekende én gewaardeerde Detective & Thriller Gids
van Vrij Nederland: een uitgave boordevol recensies van de nieuwe spannende boeken,
plus de beste boeken die eerder zijn verschenen. Vrij Nederland wijst de weg in het aanbod
van honderden klassieke en moderne thrillers in verschillende genres. Daar kan je natuurlijk
ook alvast een pagina in reserveren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie bereik je met Vrij Nederland?
De Vrij Nederland-lezer is een levensgenieter, met een brede maatschappelijke oriëntatie
en culturele interesse. Hij of zij is een man of vrouw van 35 jaar en ouder, studerend of
afgestudeerd in het hoger onderwijs. De Vrij Nederland-lezer werkt vaak in een hogere functie
en heeft daarmee een bovengemiddeld inkomen. Hij of zij geniet van muziek, film en literatuur;
bezoekt regelmatig het theater, festivals en de meest uiteenlopende podiumkunsten
(toneel, ballet, opera, concerten e.d.), de bioscoop of een museum en reist veel. Hij of zij
is geïnteresseerd in de belangrijke kwesties in de wereld: op politiek gebied, maar ook als
het gaat om de samenleving, duurzaamheid, wetenschap en cultuur.
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