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‘Een hartverscheurend verhaal over 
de beslissingen die vrouwen moeten 
nemen als hun loyaliteit op de proef 
wordt gesteld.’ ‒ Sarah Penner,  
New York Times-bestsellerauteur

Over Het meisje met de blauwe ster:

‘De roman heeft alles wat een 
goed verhaal over de WOII nodig 
heeft: spanning, zelfverloochening, 
mededogen en liefde.’ 
‒ Nederlands Dagblad

Crosspromotie in de boeken 
van Anne Jacobs  
(Weesmeisje-serie)

Boekenlegger beschikbaar

Aandacht op Hebban.nl
MAART 2023
CODE NAME SAPPHIRE
ISBN 9789401619066
14 X 21,5 CM, 384 BLZ
PAPERBACK
NUR 302 
€ 21,99

PAM JENOFF is Amerikaans en werkt als 
advocaat en professor in de rechten. Ze 
werkte een tijd vanuit Krakau aan het 
behoud en onderhoud van Auschwitz. Ze 
schreef tien boeken, waarvan Het meisje 
met de blauwe ster, Het weeskind en  
De verdwenen meisjes uit Parijs eerder bij 
Xander verschenen.

Pam Jenoff is de koningin van de op waarheid 
gebaseerde oorlogsverhalen. Nu is ze terug met  
Het verzetsmeisje, met als hoofdthema de waargebeurde 
missie om gevangenen uit de trein naar Auschwitz te 
bevrijden. 

1942. Nadat haar verloofde is vermoord, kan Hannah 
Martel ternauwernood uit nazi-Duitsland ontsnappen. Ze 
vreest voor haar leven, en kan alleen nog vluchten naar 
haar nichtje Lily in Brussel. Daar raakt ze betrokken bij 
een geheim verzetsnetwerk genaamd de Sapphire Line, 
maar ze maakt een cruciale fout… Daardoor wordt Lily 
met haar familie gearresteerd en op transport gezet naar 
Auschwitz. Hannahs loyaliteit wordt op de proef gesteld. 
Zet ze haar eigen leven op het spel om haar geliefden te 
redden? 

Het verzetsmeisje is Pam Jenoffs nieuwe roman, over 
een ijzersterke vrouw die onmogelijke keuzes moet 
maken in oorlogstijd.

Van de auteur van  
Het meisje met de blauwe ster

Hartverscheurende 
oorlogsroman

ROMAN
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KAREN SWAN begon haar carrière als 
modejournalist. Ze gaf haar baan op 
om voor haar drie kinderen en puppy te 
zorgen en maakte haar langgekoesterde 
schrijfambitie waar. Eerder verschenen de 
succesvolle titels Een Noorse winternacht, 
De Griekse ontsnapping en De Schotse 
ontdekking. Dit is het eerste deel van haar 
nieuwe serie.

MAART 2023
THE LAST SUMMER
ISBN 9789401619226
14 X 21,5 CM, 480 BLZ
PAPERBACK
NUR 302 
€ 22,99

Crosspromotie in alle delen 
van De zeven zussen (incl. 
deel 8)

Instore promotie (tipplekken)

Landelijke radiocampagne 
ondersteund met grote online 
campagne (ad.nl en nu.nl)

Van Karen Swan verkocht u al meer dan 
100.000 exemplaren

‘Dit is een boek waar je zo lang mogelijk 
van wilt genieten, maar ook dat je in één 
ruk wilt uitlezen.’ ‒ Jill Mansell

Het wilde eiland is het eerste deel in de gloednieuwe 
historische Wilde eiland-serie van Karen Swan. Voor deze 
reeks deed Swan uitgebreid onderzoek en combineert 
ze haar fantasie met een ruige en atmosferische setting 
die is gebaseerd op fascinerende historische feiten. 
Het resultaat is een wervelende roman die zich afspeelt 
in 1930 vol drama, spanning en mysterie, met sterke 
vrouwen in de hoofdrol. Een roman die zowel haar eigen 
tienduizenden lezers als fans van Lucinda Riley en Santa 
Montefiore enorm zal aanspreken. 

Karen Swan vertelt op haar kenmerkende meeslepende 
wijze het verhaal van de eigenzinnige Effie, die al haar 
hele leven op het kleine, afgelegen eiland van St. Kilda 
aan de westkust van Schotland woont. Als de jonge Lord 
Sholto het eiland bezoekt, voelt Effie zich meteen tot 
hem aangetrokken. Ze leidt hem rond over haar eiland 
en denkt dat ze niet gelukkiger kan zijn ‒ maar weet 
dan nog niet dat een week later haar hele wereld in zal 
storten...

Bestsellerauteur Karen Swan overtreft 
zichzelf

Episch mysterie 
vol drama en 
spanning

 ROMAN
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‘Topamusement.’ ‒ de Volkskrant

‘De allerbeste historische 
romanschrijver.’ ‒ Stephen King

Instore tipplekken

Aandacht in retailmagazines

APRIL 2023
NEMESIS
ISBN 9789401619301
15,5 X 23,5 CM, 560 BLZ
PAPERBACK
NUR 330 
€ 24,99

WILBUR SMITH (1933-2021) verkocht al 
meer dan 140 miljoen boeken. Sinds zijn 
eerste succes in 1964 schreef hij ruim 
veertig bestsellers. Zijn romans spelen zich 
vooral af in Afrika en worden geroemd om 
de levensechte personages en betoverende 
landschappen. TOM HARPER schreef 
diverse boeken die inmiddels al in 21 talen 
zijn vertaald.

Een nieuw deel in de Courtney-serie, met alle 
ingrediënten van een échte Wilbur Smith: avontuur, 
liefde, wraak, familiegeheimen en spanning. 

Parijs, 1794. Paul Courtney kijkt toe hoe zijn moeder 
naar de guillotine wordt gebracht en weet dat hij er alles 
aan moet doen om aan hetzelfde lot te ontsnappen. 
Paul voegt zich bij het leger van Napoleon en wordt 
naar Egypte gestuurd. Maar hoever zal hij gaan om te 
overleven – in een wereld die in brand staat en waarin 
zich in elke hoek verraders verschuilen?

Kaapstad, 1806. Tien jaar later zweert Adam Courtney 
op het Neptunus-zwaard van zijn vader dat hij niet zal 
rusten voor hij de eer van zijn familie heeft hersteld. Op 
zijn tocht van Kaapstad naar Calcutta ontdekt Adam 
dat de vijand die hij zoekt misschien dichterbij is dan hij 
denkt…

Een prachtig nieuw Courtney-verhaal 
van Wilbur Smith

Heer en meester 
van het avontuur

AVONTUUR
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Deel 1 in een fenomenale trilogie

Voor fans van Dan Brown

Boekhandelstournee

Digital Out of Home-
campagne in de buurt van uw 
boekhandel

Boektrailer beschikbaar

Divers POS-pakket 
(voorpublicatieboekjes, 
boekenleggers)
MAART 2023
ISBN 9789401619103
14 X 21,5 CM, 464 BLZ
PAPERBACK
NUR 332 
€ 24,99

TJARKO EVENBOER is schrijver en cartoonist. 
Hij schreef een christelijke bestseller, en toen 
hij later naar buiten bracht van zijn geloof te 
zijn gevallen zorgde dat voor een schokgolf 
in geloofskringen. JEROEN WINDMEIJER 
heeft vele bestsellers (al meer dan 250.000 
exemplaren verkocht!) op zijn naam staan. 
Openbaring is de eerste samenwerking 
tussen deze topauteurs.

Jeroen Windmeijer en Tjarko Evenboer nemen je 
mee op een razend spannende religieus-historische 
ontdekkingsreis, vol explosieve onthullingen. 

Simon Ryevaar is docent religieuze antropologie in 
Leiden en krijgt een mysterieus telefoontje van bevriend 
archeoloog Thomas, die in Turkije een grot met een 
vreemde inscriptie heeft ontdekt die verband houdt met 
het Bijbelboek Openbaring. Deze ontdekking zet alles 
wat zij – en de lezer! – denken te weten over de Bijbel 
definitief op zijn kop. Als Simon en Thomas op onderzoek 
uitgaan, is dat het begin van een levensgevaarlijke reis 
die hen dwars door Europa en daarbuiten leidt, op zoek 
naar de waarheid en op de vlucht voor mensen die hen 
ten koste van alles tegen willen houden… 

Windmeijer en Evenboer combineren hun fenomenale 
kennis van de Bijbel én hun schrijftalent in deze 
meeslepende thriller, waarin zij een volledig nieuw en 
schokkend perspectief op de Bijbel verweven met een 
ijzersterke plot die de lezer beduusd achterlaat.

Een vurige thriller vol geschiedenis, 
religie en spanning van twee 
topauteurs

Gloednieuw 
bestsellerduo

 THRILLER
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APRIL 2023
THE KOREAN ART OF SKINCARE 
ISBN 9789401619189
12,5 X 20 CM, 192 BLZ
GEBONDEN
NUR 320
€ 20,-

‘De tempel van Koreaanse cosmetica.’  
‒ Vanity Fair

‘Dit boek doet er werkelijk alles aan om 
mensen te helpen de perfecte huid te 
krijgen.’ ‒ Daily Mail

Aandacht in LINDA., &C en 
Happinez

Grote digitale campagne op 
Pinterest en Instagram

Probeer het zelf: gratis sheet 
masks op de beurs!

LILIN YANG begon als make-upartiest en 
zag hoe populair Koreaanse cosmetica was 
in Azië. Ze besloot dat de producten ook in 
Europa beschikbaar moesten zijn: daarom 
richtte ze MiiN Cosmetics op en opende in 
2014 een flagshipstore in Barcelona. Na 
haar ongekende succes schreef ze met 
copywriters LEAH GANSE en SARA JIMÉNEZ 
deze ultieme instapgids.

Korea is hot and happening. Het eten, de bubble tea en 
natuurlijk K-pop zijn niet meer uit ons straatbeeld weg 
te denken en geen enkel land is verder ontwikkeld in de 
kunst van skincare dan Zuid-Korea. 

Dit boek is de ultieme no-nonsensegids in de wondere 
wereld van de Koreaanse huidverzorging. Expert Lilin 
Yang vertelt je over natuurlijke ingrediënten, legt uit 
welke producten het beste zijn per huidtype en geeft 
je alle do’s-and-don’ts voor die perfecte, zachte huid. 
Bovendien bevat dit boek een kraakhelder stappenplan, 
dat je haarfijn uitlegt hoe je je gezicht de allerbeste 
verzorging geeft.

Korean Skincare is hét boek voor alle mensen die op 
zoek zijn naar die felbegeerde glow, maar niet weten 
waar ze moeten beginnen. En of je nou expert bent of 
niet: een relaxing sheet mask kan iedereen gebruiken!

Dé skincare-trend waar alle 
beautyvloggers en influencers het 
over hebben

Ontdek alle 
K-beauty 
geheimen

NON-FICTIE
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Van Tracy Rees verkocht u al meer dan 
60.000 exemplaren

‘Een fijne, toegankelijke historische 
roman, waarvan je uren kunt genieten.’ 
– Nederlands Dagblad

'Een warme, originele en vrolijke 
roman. Tracy Rees is een geboren 
verhalenverteller!' ‒ Rachel Hore

Crosspromotie in de boeken 
van Anne Jacobs en  
Lucinda Riley

Focustitel binnen Heerlijk 
Romans Lezen-community 
(bereik 35.000 lezers)

Instore tipplekken
MAART 2023
THE ELOPEMENT
ISBN 9789401619264
14 X 21,5 CM, 464 BLZ
PAPERBACK
NUR 302 
€ 21,99

TRACY REES komt uit Swansea, Wales. 
Ze studeerde in Cambridge en Londen en 
werkte bij een uitgever en als professioneel 
hulpverlener. Ze doet nu eindelijk wat 
ze altijd al wilde doen: schrijven. Eerder 
verschenen o.a. de bestsellers De 
rozentuin, Het geheim van Silvermoor en 
Het brievenspoor.

Heerlijk lezen op haar best: de meeslepende historische 
romans van Tracy Rees. Voor alle fans van De rozentuin 
en Het brievenspoor is er nu De lelievallei. 

Londen, 1897. Rowena Blythe is jong, rijk en knap. 
Haar ouders willen dat ze een goede partij trouwt en 
laten daarom haar portret schilderen. Terwijl iedereen 
met ingehouden adem wacht op de aankondiging van 
Rowena’s verloving, wordt zij halsoverkop verliefd op 
Bartek, de assistent van de schilder. Rowena weet dat 
haar ouders hem nooit zullen accepteren, maar haar 
gevoelens zijn te sterk. Durft ze alles op het spel te 
zetten voor de liefde?

Tracy Rees’ aansprekende personages en sfeervolle 
beschrijvingen van het Engeland in de negentiende eeuw 
brengen dit verhaal tot leven, en zorgen voor heerlijk 
vermaak tot de allerlaatste pagina.

De nieuwe bestseller van de auteur 
van De rozentuin en Het brievenspoor

Heerlijk lezen op 
haar best

 ROMAN
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‘Bernard Minier bezorgt je koude 
rillingen.’ ‒ Trouw

‘Een heerlijk spannende politieroman 
met een onheilspellend sfeertje, 
vergelijkbaar met The Shining.’ ***** 
en Thriller van het Jaar  
‒ Noordhollands Dagblad 

Focustitel binnen Heerlijk 
Trillers Lezen-community 
(bereik 30.000 lezers)

Aandacht op Hebban.nl 
(leesclub)

Aandacht in Vrij Nederland

APRIL 2023
LUCIA
ISBN 9789401619240
14 X 21,5 CM, 368 BLZ
PAPERBACK
NUR 305 
€ 22,99

BERNARD MINIER (1960) groeide op in de 
Pyreneeën. Hij werkte als douanebeambte, 
maar droomde van een bestaan als 
schrijver. Zijn debuut Een kille rilling werd 
lovend ontvangen door de Franse pers, 
wereldwijd vertaald en verfilmd door Netflix. 

Bernard Minier is een buitengewoon succesvolle 
thrillerauteur: zijn boeken verschijnen in meer dan 
twintig landen, en staan steevast bovenaan in de 
bestsellerlijsten. En terecht, want zijn thrillers zijn scherp, 
ijzingwekkend spannend en geschreven in een ongenadig 
tempo. In zijn gloednieuwe serie maken we kennis met 
de onverschrokken hoofdinspecteur Lucia Guerrero. 

Lucia moet in actie komen als een groep criminologie-
studenten van de Universiteit van Salamanca een 
seriemoordenaar ontdekt die jaren onder de radar heeft 
weten te blijven. Bij zijn gruwelijke moorden laat hij zich 
inspireren door renaissanceschilderijen. Als Lucia haar 
partner dood en gekruisigd aantreft wordt de zoektocht 
persoonlijk…

Een gruwelijke seriemoordenaar gaat 
al jaren zijn gang… en alleen zij kan 
hem stoppen

Vertrouwde 
Minier in een 
nieuwe setting

THRILLER
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De kleurrijkste 
saga van dit 
moment
Het prachtige nieuwe deel in de 
succesvolle Patisserie-serie

Een must-read voor alle lezers van historische 
familiesaga’s. Charlotte Jacobi weet als geen ander een 
ontroerende familiegeschiedenis te vertellen, met drama, 
emotie en liefde: om je vingers bij af te likken. 

1940. Louise Picard, de kleindochter van Ida, ziet haar 
kleurrijke Straatsburg veranderen in een spookstad. De 
meeste inwoners zijn verhuisd, terwijl Louise zich in het 
oog van de oorlogsstorm bevindt. Dan wordt ze verliefd 
op een Duitse soldaat en riskeert daarmee het leven van 
haar deels Joodse familie... Zal Louise zich overgeven 
aan de grillen van haar verdeelde familie, of zal ze haar 
dromen najagen en vechten voor haar eigen geluk?

Een nieuw begin is het nieuwe adembenemende deel in 
de Patisserie-serie, waarbij je gegarandeerd verder wilt 
lezen tot de allerlaatste pagina. 

CHARLOTTE JACOBI is het pseudoniem 
van Eva-Maria Bast en Jørn Precht. Eva is 
journalist en schrijver. Jørn is professor aan 
de Stuttgarter Hochschule en scenarist. 
Samen sleepten ze al meerdere prijzen in de 
wacht. De patisserie is hun eerste serie die 
in het Nederlands verschijnt.

APRIL 2023
DIE PATISSERIE AM MÜNSTERPLATZ: 
NEUANFANG
ISBN 9789401619288
14 X 21,5 CM, 368 BLZ
PAPERBACK
NUR 302 
€ 21,99

Boektrailer beschikbaar

Tipplekken in de boekhandel

Campagne i.s.m Margriet

Al meer dan 10.000 exemplaren 
verkocht

‘Genieten!’ ‒ Hebban.nl

‘Lekker leesvoer voor de vakantie.’ ‒ 
Nederlands Dagblad

 ROMAN



10

Hartverwarmende oorlogsromans nu als midprice

VOORDEELEDITIES

12,99

MAART 2023
ISBN 9789401619332

MAART 2023
ISBN 9789401619349 

ACTUELE
EDITIE

MAART 2023
ISBN 9789401619400
€ 20,-

Dé voorbereiding op een 
spectaculair nieuw GP-seizoen

Actueel en met extra informatie
Al meer dan 50.000 exemplaren 
verkocht
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Auteur bestverkochte boek 2018, 2019, 
2020 en 2021 

Verbrak meerdere verkooprecords in 
Nederland en België

Internationale release

11 MEI 2023
ATLAS. THE STORY OF PA SALT
ISBN 9789401615877
14 X 21,5 CM, 784 BLZ
PAPERBACK
NUR 302 
€ 29,99

LUCINDA RILEY (1965 – 2021) is dé 
bestsellerauteur van deze eeuw. Ze schreef 
de immens populaire Zeven zussen-serie. 
Wereldwijd werden er al meer dan vijftig 
miljoen exemplaren van haar romans 
verkocht, waarvan ruim vijf miljoen in 
Nederland en België. Haar zoon HARRY 
WHITTAKER schreef, met behulp van 
Lucinda’s aantekeningen, het laatste deel 
van de serie.

Meer dan vijftig miljoen lezers wereldwijd kijken al bijna 
twee jaar reikhalzend uit naar Atlas. Het verhaal van 
Pa Salt, waarin eindelijk antwoord wordt gegeven op 
alle vragen waarmee wij als lezers achterbleven na het 
omslaan van de allerlaatste pagina van  
De zevende zus. Lucinda Riley liet na haar overlijden 
talloze aantekeningen en een deel van dit boek na. 
Haar zoon Harry Whittaker, met wie ze eerder al de 
Beschermengeltjes-serie schreef, voltooide daarmee het 
boek op magistrale wijze.

In dit langverwachte laatste deel van de Zeven zussen-
serie ontdekken de zussen eindelijk wie hun vader 
echt was. Tot ieders verbazing heeft hij aan de zevende 
zus zijn dagboek – de sleutel tot hun verleden – 
toevertrouwd, maar alles wat de zussen ontdekken, roept 
meteen weer nieuwe vragen op. Kenden de zussen hun 
geliefde vader eigenlijk wel? En wat zijn de gevolgen van 
zijn lang verborgen geheimen?

Het langverwachte allerlaatste deel 
van de Zeven zussen-serie

Wie is Pa Salt?

Ga voor al onze marketing- en 
promotieplannen naar  
www.xanderuitgevers.nl of 
neem contact op met  
eric.winkel@xanderuitgevers.nl 

APRIL 2023
ISBN 9789401619325
€ 29,99

NIEUW

Prachtige, gebonden 
luxe-editie



COLOFON
MAART

9789401619066 Het verzetsmeisje, Pam Jenoff

9789401619226 Het wilde eiland, Karen Swan

9789401619103 Openbaring, Tjarko Evenboer, Jeroen Windmeijer

9789401619264 De lelievallei, Tracy Rees

9789401619332 Het meisje met de blauwe ster, Pam Jenoff (midprice)

9789401619349 Het grachtenhuis, Rachel van Charante (midprice)

9789401619400 Max, André Hoogenboom

APRIL

9789401619189 Korean Skincare, Lilin Yang, Leah Ganse,  

   Sara Jiménez

9789401619301 Aartsvijand, Wilbur Smith, Tom Harper

9789401619240 Strijder, Bernard Minier

9789401619288 Een nieuw begin, Charlotte Jacobi

9789401619325 De zevende zus, Lucinda Riley (luxe-editie)

MEI

9789401615877 Atlas. Het verhaal van Pa Salt, Lucinda Riley,  

   Harry Whittaker

XANDER UITGEVERS B.V. 
NIEUWE GRACHT 15 

2011 NB HAARLEM

WWW.XANDERUITGEVERS.NL 
 

TEL. +31(0)20 3033950
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