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HISTORISCHE THRILLER

DE NIEUWE PHILIP KERR KOMT UIT ITALIË
Fabiano Massimi eist met
zijn briljant uitgewerkte
historische thriller De Engel
van München zijn plek op
als groot nieuw talent
‘Bij dit boek overheerste
mijn angst. Een fout
maken in een historische
thriller is fataal, dan
verliest het verhaal aan
geloofwaardigheid. Ik
ben dus heel voorzichtig
geweest en alles is op
feiten gebaseerd: ik hoefde
alleen maar de gaten in de
geschiedenis op te vullen.’

Ze is stervende.
De kamer is op slot en het meisje ligt op de grond naast de bank,
opengesperde ogen, halfopen mond, koude huid, die steeds kouder wordt nu
het bloed zich langzaam uitspreidt over haar jurk.
Een stukje verderop, op het blauwe tapijt, ligt het inmiddels stille pistool,
gericht op het raam. Voor het meisje was het tot voor kort gewoon een
voorwerp, een voorwerp als alle andere. Nu is het het belangrijkste in haar
leven, hetgeen wat zonder dat ze het wist vanaf het begin haar bestemming
was.

FABIANO MASSIMI komt uit
Modena. Hij studeerde filosofie in
Bologna en Manchester en werkte
daarna als vertaler en redacteur.
Ook was hij bibliothecaris bij de
Delfini-bibliotheek in Modena, wat de
grondigheid van de research voor zijn
debuutthriller verklaart.

Een bons, geluid van stappen. Aan de andere kant van de deur gaat het leven
in het appartement gewoon door, zich niet bewust van haar aanwezigheid
die snel een afwezigheid zal worden. Het meisje zou zich graag bewegen,
roepen, maar het schot heeft haar alle energie ontnomen. Alleen haar
bewustzijn blijft, met pauzes tussendoor die ze niet kan bijhouden.
Hoe lang doe je erover om zo dood te gaan? Een uur, vijf,
tien? Het brein van het meisje probeert tijden en gezichten
samen te voegen, te bedenken of iemand, en wie, zal merken
wat er is gebeurd – wat nog bezig is te gebeuren en misschien
tegengehouden kan worden.
Maar het zijn te abstracte gedachten en het licht wordt steeds
zwakker. De buitenwereld heeft geen tijd voor een dom,
ondoordacht meisje dat in haar eentje sterft in haar kamer. De
paar mensen die van haar houden zijn ver weg.
En dus blijft het meisje op de grond liggen, zonder stem, zonder
adem, ogen strak op een gestuct plafond gericht, en terwijl de
kou langzaam verdraagbaar wordt wacht ze tot iemand, wie
dan ook, haar komt redden of op zijn minst komt troosten.
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HISTORISCHE THRILLER

GROOTSE LITERAIRE THRILLER RONDOM
DE MOORD OP HITLERS MINNARES
Een briljant uitgewerkte historische thriller
van een groot nieuw talent uit Italië

Leesexemplaren
beschikbaar
Aandacht op
thrillerblogs- en sites
Tipplekken en instore
marketing
Samenwerking met
Hebban.nl

Fabiano Massimi deed uitgebreid research
voor dit boek en ontdekte niet eerder
bekende feiten over het privéleven van Hitler.
De engel van München is een pageturner die
feit en fictie op geniale wijze samenbrengt en
de lezer tot de laatste bladzijde in spanning
laat.

Voor lezers van Philip Kerr,
Ken Follet en Robert Harris

POS-materiaal op
aanvraag beschikbaar

‘Een meesterwerk dat niet
anders dan een bestseller kan
worden.’ – Il Giornale
‘Fabiano Massimi is een
precieze, enthousiaste,
meeslepende en fantasierijke
verteller.’ – Il Corriere della Sera
‘Een thriller die Ken Follett
geschreven zou kunnen
hebben, waarin realiteit en
fictie op deskundige wijze
gecombineerd worden,
in een crescendo met
adembenemende plottwists.’
– Il Venerdi
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JANUARI 2021
L’ANGELO DI MONACO
ISBN 9789401676144
14 X 21,5 CM, 512 BLZ
PAPERBACK
NUR 305
€ 21,99

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401666695
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Het is 1931 en in het appartement van Adolf
Hitler – de rijzende ster van de nazipartij –
wordt Geli Raubel dood gevonden. Zij is niet
alleen zijn nichtje, maar ook zijn minnares
en hoewel alles wijst op zelfmoord, zijn er
een heleboel mensen die een goede reden
hebben om haar te willen vermoorden.
Rechercheur en ex-nazi Sigfried Sauer wordt
opgeroepen om de zaak te onderzoeken.
Hij komt er al snel achter dat deze zaak veel
ingewikkelder is dan hij dacht. Als er steeds
meer doden vallen, wordt het een race tegen
de klok om de moordenaar te vinden.

ROMAN

EEN ORIGINELE,
BETOVERENDE NIEUWE
SERIE VOOR DE FANS
VAN FEELGOODROMANS
Kristallen kroonluchters, ouderwetse grandeur en
heerlijke intriges: het wel en wee van een Londens
hotel en de vrouwen die het runnen
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ÅSA HELLBERG beschrijft zichzelf als ‘tussen
de 25 en 85 jaar oud, afhankelijk van mijn
humeur’. Ze groeide op net buiten Stockholm en
is een van de meest geliefde feelgood-auteurs van
Zweden.

In Welkom bij hotel Flanagans volgen we de
bijzondere vrouwen die het illustere hotel
Flanagans in Londen runnen. Dit sfeervolle
verhaal zit vol emoties, bedrog, wraak en
catastrofes, maar ook met fantastische
personages, een krachtige verhaallijn én een
gelukkig einde.
Linda Lansing heeft de leiding over het hotel
sinds ze het met tegenzin van haar vader
erfde. Als ongetrouwde, alleenstaande
hoteleigenaresse voldoet ze niet aan het
plaatje van de Londense society, en dan is ze
ook nog eens verwikkeld in een machtsstrijd
met haar neef, die zichzelf als een veel
geschiktere eigenaar voor het hotel ziet…

Socialmediacampagne
POS-materiaal
Aandacht in
vrouwenmedia

Perfect voor de lezers van
Lucinda Riley, Anne Jacobs en
Jojo Moyes
In Zweden verkocht Åsa
Hellberg ruim 800.000
boeken
‘O nee, het is al uit! Ik had het
in één keer kunnen en willen
lezen dit weekend, maar ik heb
mezelf gedwongen langzamer
te lezen. Gelukkig wordt het
een hele serie!’
– Goodreads
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JANUARI 2021
VÄLKOMMEN TILL FLANAGANS
ISBN 9789401666060
14 X 21,5 CM, 400 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 17,50

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401613484

Een nieuw jaar, een nieuwe feelgoodserie! Bestsellerauteur Åsa Hellberg
behaalde in Zweden duizelingwekkende
verkoopaantallen: er gingen al meer
dan 800.000 van haar boeken over
de toonbank. Niet zo gek, want ze zijn
onweerstaanbaar.

Leesexemplaren
beschikbaar

LEVENSKUNST

EEN IDEAAL CADEAU
DAT JE LEVEN ZAL
VERANDEREN
Van de auteur van de bestseller
Doe en denk als een kat
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STÉPHANE GARNIER is auteur en journalist,
en schrijft meestal over humor of politiek.
Hij heeft ook ervaring als timmerman,
websitebouwer, hotelmanager, makelaar, barista,
stiefvader, dichter en autoverkoper.

Iedereen wil gelukkig zijn. Bestsellerauteur
Stéphane Garnier laat zien dat geluk voor
iedereen binnen handbereik ligt als je er echt
voor kiest.

Voor liefhebbers van
Haemin Sunim en
Michael Pilarczyk

Zijn nieuwste bestseller is toegankelijk,
eenvoudig en vol wijsheid: kies voor
eenvoud, wees trouw aan jezelf, help
anderen en jaag je dromen na.

Cadeauboek voor een
inspirerend hart onder de riem

Dat Garnier weet wat essentieel is in het
leven vind je terug in zijn aanstekelijke en
herkenbare levenslessen. Iedereen kan
gelukkig zijn: als je ervoor kiest, word jij het
ook!

Met inspirerende quotes van
Steve Jobs, Haruki Murakami,
Léonardo da Vinci, Paulo
Coelho, Albert Camus en vele
anderen!

Gratis backcard
bij bestelling van 5
exemplaren of meer
Marketingcampagne
in aanloop naar de
feestdagen
POS-materiaal:
Geluk is een pandawenskaarten
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DECEMBER 2020
J’AI DÉCIDÉ D’ÊTRE HEUREUX...
C’EST BON POUR LA SANTÉ
ISBN 9789401613446
12,5 X 20 CM, 244 BLZ
PAPERBACK
NUR 320
€ 16,99

FEELGOOD

HET VEELBELOVENDE
NIEUWE DEEL IN DE
POPULAIRE VALERIA-SERIE
Hilarisch, ontroerend, sensueel en
vreselijk verslavend

ELÍSABET BENAVENT (1984) schrijft romans
en feelgoodseries. Ze is beroemd van haar
hitserie Valeria, die in Spanje de status en
bekendheid heeft van Sex and the City. Er zijn al
meer dan twee miljoen van haar boeken verkocht
en ze wordt in elf talen gelezen.
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Gelukkig heeft Valeria haar beste vriendinnen Lola, Carmen en
Nerea. Ze zijn onafscheidelijk en vertellen elkaar alles. Echt alles.
De drie slepen Valeria door haar huwelijkscrisis, maar hebben ook
enoeg aan hun eigen hoofd. Carmen is verliefd op een collega,
ola heeft een affaire met een verloofde man en Nerea had nooit
jd voor mannen, totdat ze de liefde van haar leven ontmoet.
emand die Carmen wel érg goed kent… Kan hun vriendschap zo
eel drama overleven?

ELÍSABET BENAVENT

Levensechte vrouwen en hun zoektocht
naar seks, liefde en mannen

aleria is 27 en woont in Madrid. Ze is net gestopt met haar
aan om zich volledig op haar schrijfcarrière te richten. Maar het
chrijven lukt niet en haar huwelijk zit in een dip. Er komt niets
it haar pen en haar man mag dan superknap zijn, hij is wel
ltijd van huis – en lijkt ook niet zo veel interesse meer in haar te
ebben.

NUR 302

Daters & haters

WWW.XANDERUITGEVERS.NL

Valeria

Valeria

Grappig, opwindend, sprankelend en ontzettend verslavend, alsof
e over je eigen vriendinnen leest.
ELÍSABET BENAVENT (1984)
schrijft romans en feelgoodseries.
Ze werd beroemd met haar hitserie
Valeria, die in Spanje de status en
bekendheid heeft van Sex and the
City en als serie op Netflix te zien
is. Er zijn al meer dan twee miljoen
exemplaren verkocht en haar boeken
worden in elf talen gelezen.

internationale bestsellerauteur

ELÍSABET BENAVENT

Voor fans van
Sex and the City en
Het dagboek van
Bridget Jones

FEELGOOD

REEDS VERSCHENEN

VOORJAAR 2021

Valeria heeft net haar roman gepubliceerd
en wacht nu vol spanning op alle recensies.
Tegelijkertijd ligt ze in scheiding met haar
man en wacht er ergens in de stad ook nog
een minnaar. Gelukkig heeft ze haar beste
vriendinnen, maar die hebben zelf ook
genoeg aan hun hoofd…
Elísabet Benavent weet de levens van de vier
jonge vrouwen als geen ander te treffen,
en schreef een heerlijk herkenbare serie vol
zelfspot, humor en plezier.

POS-materiaal
Promotie in
vrouwenmedia
Grote, landelijke
(outdoor)
marketingcampagne
Leesexemplaren
beschikbaar

Voor liefhebbers van
Candace Bushnell, Jill
Mansell en Jojo Moyes
Valeria best bekeken Netflixserie in mei 2020
Meer dan twee miljoen
exemplaren verkocht in Spanje
Gemiddeld 4.8 sterren op
Amazon
Het derde deel in de serie
verschijnt in mei 2021
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OKTOBER 2020
VALERIA EN EL ESPEJO
ISBN 9789401626101
14 X 21,5 CM, 400 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 19,99

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401613231

Elísabet Benavent is een fenomeen in Spanje:
er gingen al miljoenen exemplaren van haar
Valeria-reeks over de toonbank. Dat bleef
niet onopgemerkt: Netflix maakte er een
serie van die inmiddels in 190 landen te
zien is, ook in Nederland en Vlaanderen.
Hoog tijd dus voor het tweede deel in deze
verslavende serie.

Online marketing

ROMAN

FAMILIEGEHEIMEN EN
INTRIGES AAN DE RUIGE
IERSE KUST

Crosspromotie in de
boeken van
Anne Jacobs en
Lucinda Riley

Karen Swan neemt je mee in een sprookjesachtig,
romantisch en ontroerend verhaal in een
adembenemend landschap

Advertentiecampagne
rondom de feestdagen
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KAREN SWAN begon haar carrière als
modejournalist. Ze gaf haar baan op om voor
haar drie kinderen en haar puppy te zorgen,
en maakte haar lang verloren schrijfambitie
waar. In een bos in Sussex schrijft de inmiddels
wereldwijd vertaalde bestsellerauteur haar
boeken vanuit een boomhut, die over bosrijke
valleien uitkijkt.

De Ierse erfenis speelt zich af aan de
stormachtige Ierse kust, waar de ruige kliffen
de perfecte achtergrond vormen voor een
meeslepende roman.
Ottie, Pip en Willow komen na de dood van
hun vader samen in het familiekasteel. Daar
horen ze tot ieders verrassing en ontsteltenis
dat Willow, de jongste dochter, het kasteel
erft. Waarom zij? Willow vertrok drie jaar
eerder naar Dublin en is vervreemd geraakt
van haar familie. Als ze aankondigt het
kasteel te verkopen, lijkt dat dan ook de
ultieme wraak. Haar beslissing drijft Ottie
en Pip tot het uiterste: Pip riskeert alles om
haar eigen toekomst veilig te stellen, en Ottie
neemt een beslissing die levens kan ruïneren.
De zussen moeten hun verleden onder
ogen zien als ze elkaar niet voorgoed willen
verliezen.

Karen Swan verkocht
wereldwijd al meer dan een
miljoen boeken
Over Een Noorse winternacht:

Voorpublicatie in
damesbladen
Tipplekken in de
boekhandel

‘Maak je op voor een paar uur
leesvermaak in een prachtige
Scandinavische setting!’
– Hebban.nl
‘Feelgood, spanning en drama
in combinatie met de mooie
sfeerbeschrijving; ik heb met
volle teugen genoten!’
– Thrillers & More
‘Een heerlijk ontspannend
boek.’ – Perfecte Buren
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DECEMBER 2020
THE CHRISTMAS PARTY
ISBN 9789401613477
14 X 21,5 CM, 480 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 18,50

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401640008

Met Een Noorse winternacht en De Spaanse
belofte veroverde Swan de harten van
Nederlandse en Vlaamse lezers. Haar
boeken zijn sfeervol en ontroerend, en haar
personages springen van de bladzijden.

Leesexemplaren
beschikbaar

WAARGEBEURD

VAN DIAGNOSE NAAR
DROOMREIS
Indrukwekkend én optimistisch: wat doe
je als je leven volledig op zijn kop staat?
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VIORA REBERGEN (29) en JOOST VAN
WILLIGENBURG (32) besluiten hun leven in
Utrecht achter zich te laten en op wereldreis te
gaan na een ziekenhuistraject van tweeënhalf jaar,
waarin Viora werd behandeld voor leukemie.
Hun reis leggen ze vast op het Instagramaccount
Be More Unicorn, waar ze vele tienduizenden
volgers hebben verzameld.

Joost en Viora beschrijven in Beter op
reis elk vanuit hun eigen perspectief alles
vanaf het moment dat Viora ziek wordt:
de gekke en aangrijpende situaties in het
ziekenhuis tussen hoop en wanhoop, kleine
overwinningen, grote mijlpalen en hoe ze
hun relatie en elkaar op de been houden.
Na tweeënhalf jaar ziekenhuis maken ze
uiteindelijk hun droom waar en vertrekken
op wereldreis.
Ondanks het zware onderwerp is dit een
ontzettend optimistisch boek, waarin
aangrijpende en indrukwekkende anekdotes
afgewisseld worden met hilarische verhalen.
Een inspirerend boek voor iedereen die zich
afvraagt wat écht belangrijk is in het leven,
en misschien wel een duwtje in de goede
richting kan gebruiken.

De aankondiging van het boek
ontving meer dan 10.000 likes op
Instagram
Aandacht voor hun wereldreis in
o.a. Algemeen Dagblad, Vriendin
en regionale dagbladen

Interviews in dag- en
vrouwenbladen
Het schrijfproces van
Beter op reis is te volgen
via het Instagram- en
YouTube-account van
Be More Unicorn
Tipplekken en instore
promotiemateriaal

Reacties van volgers:
‘O wauw, wat onwijs gaaf! Jullie
hebben zoveel te delen wat de
wereld een stukje beter maakt!’
‘Ik ben geen boeklezer, maar voor
dit soort verhalen maak ik een
uitzondering. Ik kijk er nu al naar
uit!’
‘Fantastisch! Ik ben er als de
kippen bij als-ie in de winkel ligt!’
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OKTOBER 2020
ISBN 9789401613408
14 X 21,5 CM, 240 BLZ
PAPERBACK MET FLAPPEN
NUR 320
€ 19,99

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401613361

In januari 2016 krijgt Viora te horen dat ze
acute lymfatische leukemie heeft. Op dat
moment verandert alles: haar leven waarin
ze samenwoont met haar vriend Joost, vijf
keer per week sport en fulltime werkt staat
volledig op zijn kop. Wat doet het met je
als je doodziek wordt, terwijl je nog zoveel
plannen hebt? Hoe vind je de kracht om
positief te blijven?

Auteurs beschikbaar
voor lezingen en
signeersessies

KOKEN

‘Laura de Grave is dé keukenprinses van
een nieuwe Nederlandse generatie.’
– Yvette van Boven

‘Elke keer dat Laura begint over de streekproducten en
verhalen, verschijnt er een grote glimlach op haar gezicht en
twinkelen haar ogen.’ – Metro
‘Hoe raar zijn wij bezig, inderdaad. Als het aan De Grave ligt,
is het simpel. We moeten terug naar meer lokaal.’ – Trouw

LAURA DE GRAVE (1987) is culinair journalist,
kookboekenauteur en presentator. Ze werkt
onder andere voor Allerhande, en presenteert
de serie Lekker lokaal voor 24Kitchen en het
Algemeen Dagblad.
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KOKEN

LEKKER LOKAAL
De nieuwe Nederlandse keuken is
vegetarisch, duurzaam, makkelijk en
vooral ontzettend lekker
Nederland is een goudmijn voor lekker
eten en mooie producten, als je weet
wat er verbouwd wordt én wat je
ermee moet doen. Koken met lokale
seizoensproducten is heerlijk, supervers
en goedkoop. Bovendien hebben we het
afgelopen jaar ontdekt hoe belangrijk het
is om bewust en duurzaam te kiezen.
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Laura de Grave vertelt in Lekker lokaal
waar je de beste producten bij jou
in de buurt kunt vinden, en hoe je
daar vervolgens heerlijke vegetarische
gerechten mee kookt. Ze geeft de
Nederlandse keuken een moderne,
creatieve twist: wat dacht je van
zelfgemaakte vanillevla, vegetarisch
zoervleis of worteltjesbrood?
Laura werkt voor Allerhande en
24Kitchen, en schreef eerder twee
succesvolle kookboeken. Dankzij al haar
ervaring weet ze precies wat Nederland
te bieden heeft en zorgt ze voor genoeg
inspiratie om gemakkelijk de allerlekkerste
gerechten te maken.

Uniek: creatieve,
vegetarische, moderne
Nederlandse keuken

Gegarandeerde mediaaandacht
Samenwerking met
lokale ondernemers
POS-materiaal
beschikbaar
Tip voor de
boekhandel: organiseer
een Lekker lokaal-diner
in de boekhandel

Volgens cijfers van het
RIVM eten steeds meer
mensen minder vlees
Toegankelijke en lekkere
recepten
Lokaal eten is vaak
duurzamer én je steunt
er lokale boeren mee!
#supportyourlocals
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OKTOBER 2020
ISBN 9789401613354
21 X 26 CM, 192 BLZ
GEBONDEN
NUR 440
€ 29,99

THRILLER

EEN IJZINGWEKKENDE
THRILLER VAN
INTERNATIONALE ALLURE

Leesexemplaren
beschikbaar
Tipplekken en instore
marketing
Interviews in dag- en
weekbladen

Arjan Alberts verwerkt zijn kennis
van zaken in een ingenieus plot met
gruwelijke details
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ARJAN ALBERTS (1975) is schrijver
en gevangenisdirecteur. Hij werkt sinds
2000 voor het ministerie van Veiligheid
en Justitie en schrijft zijn romans op
persoonlijke titel. Met zijn debuut
Natan Z. won Alberts de ThrillZone
Juryprijs voor beste Nederlandstalige
thriller.

In Alex B. volgen we drie personages die
zonder dat ze het weten een belangrijke
rol spelen in de ontmaskering van een
grote doofpotaffaire op het ministerie van
Justitie. Als hooggeplaatste ambtenaren
alles op alles zetten om zichzelf te redden,
een hyperintelligente psychopaat op wraak
zint en oude vrienden elkaar de hand boven
het hoofd houden, kan dat alleen maar
uitmonden in het meest gruwelijke scenario…
Met Alex B. brengt Alberts de schokkende
opvolger van Natan Z.

Over Natan Z.:
‘Van een bloedstollende
proloog tot een spetterende
climax; dik verdiend, deze
juryprijs.’
– ThrillZone juryrapport Beste
Nederlandstalige Thriller 2019
‘Natan Z. is een Hannibal
Lecter-achtige creatie, en doet
ook denken aan de zieke geest
van Jurek Walter in de Joona
Linna-reeks van Lars Keppler.’
– Het Parool
‘Zeer spannend verhaal vol
plotwendingen. Een uitstekend
debuut voor een breed
publiek.’ – NBD Biblion
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THRILLZONE
BESTE
NEDERLANDSE
THRILLER 2019
HHHHH

SEPTEMBER 2020
ISBN 9789401613187
14 X 21,5 CM, 288 BLZ
PAPERBACK
NUR 332
€ 20,99

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401613194

Arjan Alberts werkt al jarenlang voor het
ministerie van Veiligheid en Justitie. Zijn
kennis van zaken gecombineerd met zijn
schrijftalent resulteren in zenuwslopend
spannende thrillers, waarin feit en fictie
ontzettend dicht bij elkaar liggen.

Beschikbaar voor
lezingen in de
boekhandel

THRILLER

CARMEN MOLA: NIET
VOOR TERE ZIELEN
Een onderzoek naar een machtig
crimineel netwerk wordt wel heel
persoonlijk

Tipplekken en instore
marketing
Campagne op
Hebban.nl
Blogtour
Leesexemplaren
beschikbaar
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Na het succes van De zigeunerbruid, de
gruwelijke thriller waarmee Carmen Mola
duizenden fervente thrillerlezers voor
zich won, volgt dit najaar Het duistere
net. Mola slaagt er in haar tweede thriller
over rechercheur Elena Blanco weer in
razendspannende scènes te combineren met
een briljant opgebouwd plot.
Elena staat tegenover een machtig crimineel
netwerk dat jongeren ontvoert en hen
gruwelijke dingen laat doen. Alles wordt live
vertoond in een van de donkerste uithoeken
van het internet. Als Elena’s vermiste
zoon bij dit netwerk betrokken lijkt, raken
het onderzoek en haar missie om hem te
bevrijden in elkaar verwikkeld.
Het duistere net is een boek dat je niet meer
loslaat en zelfs de meest onverschrokken
thrillerlezer laat huiveren van spanning.

Voor lezers van Pierre
Lemaitre en Sandrone Dazieri
Over De zigeunerbruid:
‘Aan het einde wordt een
klap uitgedeeld die de lezer
reikhalzend doet uitzien naar
het vervolg.’ – Hebban.nl
‘Carmen Mola’s
De zigeunerbruid heeft de
solide structuur van een
klassieke misdaadroman
en breekt tegelijkertijd met
conventies.’ – El País
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NOVEMBER 2020
LA RED PURPURA
ISBN 9789401627115
14 X 21,5 CM, 352 BLZ
PAPERBACK
NUR 305
€ 21,99

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401613286

CARMEN MOLA wordt ook wel de
Elena Ferrante van de misdaadroman
genoemd. Achter het pseudoniem
Carmen Mola gaan vermoedelijk drie
bekende Spaanse thrillerauteurs schuil,
maar wie dat zijn blijft een mysterie. Het
duistere net is de tweede thriller rond de
eigenzinnige inspecteur Elena Blanco, na
het gruwelijk spannende
De zigeunerbruid.

THRILLER

HUIVERINGWEKKENDE
WINTERTHRILLER
Achter het prachtige, besneeuwde decor
van het exclusieve skidorp Gstaad schuilt
een wereld vol gevaar en geheimen

Grote winterse
marketingcampagne
Outdoorcampagne
Tipplekken en instore
marketing
Advertenties in dag- en
weekbladen
Socialmediacampagne
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KIKI VAN DIJK (1968) is in Utrecht
geboren en heeft na haar Leidse
studie Internationale Betrekkingen
op verschillende plekken in de wereld
gewoond. Ze schrijft thrillers die zich op
bekende zomer- en winterbestemmingen
afspelen, waaronder Ibiza, Bali, Nice,
Tarifa en Winterberg.

In Gstaad komen alle sterke punten van
Kiki helemaal tot leven. Herkenbare en
eigenzinnige personages zoals de wat
onzekere en grappige journalist Puck, die
haar buurman van spionage verdenkt, de
slimme, statige Cecile, directrice van een
elitaire kostschool, en de aantrekkelijke
kunstenaar Matz. En dan is er Kiki’s talent om
je een paar uur te wanen in een heel andere
omgeving. Het waanzinnig chique skioord
Gstaad, dat bevolkt wordt door oude adel,
stinkend rijke Russen en gelukzoekers, komt
messcherp tot leven. De ideale mix voor een
razendspannende vakantiethriller.

Van haar boeken verkocht
u al meer dan 165.000
exemplaren

Blogtour incl. Q&A’s
met de auteur

Gegarandeerde
Bestseller60-auteur!

Exclusief interview met
Kiki van Dijk in groot
magazine

Over de thrillers van
Kiki van Dijk:
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‘Een schrijfstijl die puur
leesplezier belooft.’
– Hebban.nl
‘Spanning tussen personages,
een mysterie, een opbloeiende
liefde, een moord… de
vakantiethrillers van
Kiki van Dijk hebben het
allemaal.’ – Libelle

BESTSELLER
AUTEUR

NOVEMBER 2020
ISBN 9789401626163
14 X 21,5 CM, 288 BLZ
PAPERBACK
NUR 332
€ 15,99

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401613415

Met haar razendspannende Winterberg
kroonde Kiki van Dijk zich tot de ware
koningin van de winterthriller. Haar fans
kijken nu al reikhalzend uit naar de volgende.
Met inmiddels meer dan 165.000 verkochte
exemplaren en steeds weer stijlvolle,
intelligente en eigentijdse vakantiethrillers is
ze uitgegroeid tot een van de bestverkopende
auteurs in dit segment.

ROMAN

MOOISTE
BOEK
OVER
DE
STONES
OOIT
KOP
Van

Intro

body

quotes
quote

AUTEUR (tekst
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Gezien in het
Groninger Museum

BIOGRAFIE

MUST-HAVE VOOR ELKE
ROLLING STONES-FAN

POS-materiaal
beschikbaar

De adembenemend mooie catalogus bij de
mega-tentoonstelling in het Groninger Museum
The Rolling Stones in een museum! Hun werk
bestaat niet alleen uit onvergetelijke en invloedrijke
muziek. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts,
Ronnie Wood en andere bandleden hebben ook
visueel en tastbaar hun sporen nagelaten. Het
Groninger Museum heeft inmiddels een traditie van
exposities rondom muziek en de beeldende kunst. De
tentoonstelling en de catalogus van The Rolling Stones
– Unzipped zijn na het succes van David Bowie IS een
nieuw hoogtepunt.
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De lijst modeontwerpers, kunstenaars, fotografen,
vormgevers en filmmakers die met de Stones hebben
samengewerkt, valt samen met de hoogtepunten uit
de moderne kunstgeschiedenis: Andy Warhol, Jeff
Koons, Jean-Luc Godard, Martin Scorsese, Annie
Leibovitz, Jean Paul Gaultier tot Alexander McQueen
en Gianni Versace.

Etalagewedstrijd voor
de boekhandel
Socialmediacampagne

Dé muziekbiografie van
dit najaar

Tipplekken in de winkel

Gelijknamige
tentoonstelling in het
Groninger Museum

Spotify-campagne
Diverse advertenties

Grote opening
tentoonstelling
14 november
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Tegelijkertijd zijn The Rolling Stones zeer herkenbaar
gebleven, een icoon.
Unzipped is de adembenemende catalogus bij
de gelijknamige internationale tentoonstelling.
Schitterende vormgeving en uitvoering, zowel
inhoudelijk als visueel een spectaculaire uitgave! Het
boek staat vol fantastische foto’s en de bandleden
komen veelvuldig zelf aan het woord in speciaal
voor deze uitgave gemaakte interviews. Met een
voorwoord van de legendarische muziekjournalist
Anthony DeCurtis.

Gezien in het
Groninger Museum

NOVEMBER 2020
THE ROLLING STONES /
UNZIPPED
ISBN 9789401616140
17 X 23,5 CM, 288 BLZ
GEBONDEN FULL COLOUR
NUR 320
€ 49,99

THRILLER

DE THRILLER DIE
DE LOCKDOWN
VOORSPELDE

Socialmediacampagne
Leesexemplaren
beschikbaar
Instore promotie &
tipplekken

De meest actuele zenuwsloper van dit moment!

Wat gebeurt er wanneer je thriller opeens de
realiteit wordt? Peter May schreef Lockdown
jaren geleden, maar zijn uitgever zag het
niet zitten omdat het ‘extreem onrealistisch
en te overdreven’ zou zijn. Het manuscript
verdween in een bureaula… totdat het
coronavirus de wereld overnam.
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PETER MAY groeide op in Schotland en
werkte jarenlang als journalist, voordat hij zijn
eerste boek schreef. Nadat er een BBC-serie
van zijn boek werd gemaakt, werkte Peter als
succesvol screenwriter. Hij won talloze prijzen
voor zijn programma’s en boeken en woont
inmiddels in Frankrijk.

In Lockdown probeert rechercheur Jack
MacNeil de moord op een kind op te lossen,
nadat er een zak botten op een bouwplaats
voor een noodziekenhuis is gevonden. Zijn
onderzoek brengt hem dwars door een
uitgestorven Londen, waar alles op slot zit in
een poging de uitbraak van een besmettelijk
en heel dodelijk virus te bedwingen.
May gebruikte voor zijn verhaal Britse en
Amerikaanse plannen voor een eventuele
pandemie, om het zo realistisch mogelijk te
maken. Het resultaat is deze schokkende
thriller die ineens griezelig herkenbaar is, en
een bloedstollend kijkje in een opeens wel
heel nabije toekomst geeft. Die toekomst
is nu.

‘Dit is een eng boek, maar
het is nog veel enger dat May
dit jaren geleden geschreven
heeft. Zijn beschrijving van een
stad die tegen een onzichtbare
vijand vecht en zijn verklaring
voor de verspreiding van het
virus getuigen van een griezelig
vooruitziende blik.’
– The Observer
‘Peter May is een auteur die ik
zou volgen naar het eind van de
wereld.’ – The New York Times

INTERNATIONALE
BESTSELLER
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REEDS VERSCHENEN
LOCKDOWN
ISBN 9789401613101
14 X 21,5 CM, 336 BLZ
PAPERBACK
NUR 332
€ 19,99

ROMAN

DE NIEUWE SERIE
VAN SUCCESAUTEUR
ANNE JACOBS
Een landhuis, een verloren liefde en een
gevaarlijk geheim

32

ANNE JACOBS is een van de meest
succesvolle romantische auteurs van
dit moment. Haar historische feelgoodserie Het weesmeisje ging in Duitsland
al meer dan een miljoen keer over de
toonbank. Ook in Nederland en België
zijn haar boeken regelrechte bestsellers:
ze verkocht al meer dan 85.000
exemplaren.

Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt,
moeten Franziska en haar moeder hun
landgoed verlaten. Franziska weet dan nog
niet dat het meer dan veertig jaar zal duren
voordat ze haar huis weer zal zien. En wat
ze dan aantreft, doet haar veel verdriet.
Het landgoed is vervallen en Franziska doet
er alles aan om het te herstellen naar de
vooroorlogse glorie. Maar haar terugkeer
brengt niet alleen positieve herinneringen
met zich mee…
Het landhuis is voor alle fans van Het
weesmeisje de perfecte opvolger, die je met
tranen in je ogen zult dichtslaan na het lezen
van de allerlaatste bladzijde.

Bestsellerauteur
Voor fans van Lucinda Riley
en Downton Abbey

Crosspromotie in de
boeken van Lucinda
Riley
POS-materiaal
beschikbaar
Advertenties in
damesbladen
Tipplekken in de
boekhandel

Over Het weesmeisje:
‘Vol romantiek, intriges en
geheimen en goed voor heel
wat uurtjes pure ontspanning.’
– Nederlands Dagblad
‘Anne Jacobs weet de lezer
in een paar zinnen direct het
verhaal in te sleuren.’
– Chicklit.nl
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NOVEMBER 2020
DAS GUTSHAUS
ISBN 9789401613248
14 X 21,5 CM, 416 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 21,99

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401613255

Duizenden lezers verloren zich in het
ontroerende verhaal van Het weesmeisje
van bestsellersauteur Anne Jacobs. Nu is
ze terug, met haar nieuwe meeslepende en
romantische serie Het landhuis. Opnieuw
neemt ze je mee in een prachtige en
ontroerende historische roman, waarin de
veelbewogen Duitse geschiedenis wordt
verweven met een aangrijpend liefdesverhaal.

Socialmediacampagne

BIOGRAFIE

Above and facing page: Agvan dorjiev (facing page, 1898 in st. petersburg), a Buryat-mongol monk, was one of
the seven debate partners of the thirteenth dalai lama. A Buddhist scholar and diplomat, he was instrumental
in the signing of the tibet-mongolia treaty of 1913 of friendship and recognition of each other’s independence.
As dalai lama’s personal envoy, he made several visits to st. petersburg (then petrograd), as seen above, seeking
support from russia. seen here leaving peterhof palace after an audience with tsar nicholas II, 1901.

1905, he successfully lobbied the Russian government for permission to establish a Buddhist
temple in St. Petersburg. Following the Anglo-Russian Convention, effectively removing Tibet
from the so called ‘Great Game’, the Dalai Lama returned to Tibet in 1907.
It was in August 1912 that Dorjiev met the Thirteenth for the last time in Tibet before he
left for Mongolia. His most successful campaign had led to the signing of the Tibet-Mongolian
Treaty in 1913, in which both countries recognized ‘each other’s independence and promised
to strengthen their mutual friendship.’
Dorjiev was arrested and sentenced to death after the Russian Revolution in 1917. He
received a pardon on the promise of collaborating with Bolsheviks. He was actively involved in
Buryat nationalism, and established a centre for Tibetan traditional medicine in the monastery
in Atsagat in Buryatia. He was arrested again during Stalin’s purges and died in 1938 in a prison
hospital.
A faithful friend of the Dalai Lama, the forty-year association with Tibet came to an end with
his death. I think his role in modern Tibetan history has not been sufficiently acknowledged.

Dé biografie van de Dalai Lama

a modernist soCial reformer:
tHe tHirteentH dalai lama

m

y grandfather had served the Thirteenth Dalai Lama as a

changed

successful soldier and later as an administrator, so from a young

age we were aware of our familial links and several events of the past.
The great Thirteenth was a prominent figure who led tibet into a new

era. But early on, he survived what was seen as a plot to eliminate him.
At the age of twenty-five, the Thirteenth Dalai Lama began to fall ill
mysteriously, following a series of disturbing dreams. The previous
four Dalai Lamas had all died prematurely. The Nechung Oracle was
consulted and an evil spell written on paper was found in a pair of boots
gifted to him by one of the prominent lamas of tibet, Demo Rinpoche.
Fortunately, no harm was done. The Thirteenth Dalai Lama was destined
to become an important and enduring figure in tibetan history, who
would guide us through an era of turbulence skillfully and progressively,
and often, impetuously.
Born on 27 May 1876, Ngawang Lobsang Thubten gyatso was

HET DEFINITIEVE
BOEK OVER EEN VAN
DE BELANGRIJKSTE
SPIRITUELE LEIDERS OOIT

First photograph
taken in lhasa of the
thirteenth dalai lama,
norbulingka palace,
14 october 1921, by
Charles Bell. In 1895
the thirteenth dalai
lama took over the
reign of spiritual and
temporal power. he
worked to improve
and increase the
military, introduce
modern education,
make social reforms,
revive discipline in
the monasteries, take
a firm stance with
the often intriguing,
corrupt government
and generally move
forward to meet the
challenges of the
times.

recognized as the Thirteenth Dalai Lama in 1878. When the twelfth
Dalai Lama, trinley gyatso died at the young age of twenty in 1875, his
face is said to have turned toward the south-east, which was taken as a
sign that the new incarnation would be born in that direction. This was
confirmed by the Nechung Oracle, and by the Eighth Panchen Lama.
(According to tibetan accounts, the Nechung Oracle was consulted
three times. At the third consultation, the oracle gave precise details and
foretold the names of the parents.) This overrode the favoured practice
of Manchu emperors – of selecting the final candidate by picking a name
from a golden urn, which they had tried to enforce in an attempt to
undermine tibetan tradition. Charles Bell, an officer in British Indian

De Dalai Lama is een inspiratie voor
miljoenen mensen wereldwijd. Als
belangrijkste spiritueel leider van Tibet stond
zijn leven voor een groot deel in het teken van
een formidabele strijd, waarvoor hij in 1989
de Nobelprijs voor de Vrede ontving.

colonial government and scholar of tibet, has written that the setting
aside of the urn system indicated the decline of Manchu influence over
the tibetans. The oracle lake, Lhamo Lhatso in the southeast of Lhasa,
also became a part of the discovery of the Thirteenth Dalai Lama. It is
The BodhisaTTva of Compassion
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TENZIN GEYCHE TETHONG is al
meer dan veertig jaar een vertrouweling
van de veertiende Dalai Lama. Ook zijn
familie werkt al generaties lang voor de
Dalai Lama. Daarnaast was hij minister
van Buitenlandse Zaken en Internationale
Zaken in Tibet. De auteur behoort tot de
selecte kring intimi rondom de spiritueel
leider en dit is de eerste keer dat hij over
zijn ervaringen met de Dalai Lama schrijft.

Dit is zijn verhaal, opgetekend door zijn
persoonlijk secretaris Tenzin Geyche
Tethong, die al meer dan veertig jaar voor
hem werkt. Als een van de zeer weinigen
kent Tethong de anekdotes en verhalen
uit het bijzondere leven van de Dalai
Lama. Gecombineerd met interviews met
zijn dierbaren levert dat een prachtige en
complete biografie op.
Het boek staat vol met niet eerder
gepubliceerde foto’s en geeft een
heel persoonlijke inkijk in het unieke
doch bescheiden leven van een van de
invloedrijkste personen ter wereld.

Gegarandeerde mediaaandacht
Leesexemplaren
beschikbaar
Samenwerking met
betrokken organisaties
Aandacht op diverse
blogs

Uniek beeldmateriaal
Het boek van misschien wel de
laatste Dalai Lama
Perfect cadeau voor de
feestdagen
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OKTOBER 2020
HIS HOLINESS THE FOURTEENTH
DALAI LAMA: AN ILLUSTRATED
BIOGRAPHY
ISBN 9789401613224
17 X 23,5 CM, 328 BLZ
GEBONDEN FULL COLOUR
NUR 320
€ 29,99

CADEAUBOEK

HET MOOISTE KERSTCADEAU

DE SENSATIONELE MUZIEKBIOGRAFIE
VAN HET AFGELOPEN JAAR
‘Het boek slaagt er in om ons de
kanten van de man te tonen die we
nog niet echt kenden.’
– OOR Magazine

U verkocht al
meer dan 10.000
exemplaren

‘The Beautiful Ones heeft de
stem van Prince himself in huis.
Daar kunnen weinig biografieën
tegenop.’ – De Morgen
‘Deze memoires zetten de
verbeelding aan het werk.’ – Trouw
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15,ISBN 9789401609708
REEDS VERSCHENEN
€25,99

ISBN 9789401613323
NOVEMBER 2020

MIDPRICE

GEGARANDEERD SUCCES VOLLE MIDPRICE-EDITIE
Crossover in de Ballantyne- en Courtney-reeks
‘Lemaitre jongleert kundig met
cliffhangers en coups de théâtre.’
**** – De Morgen

‘Smiths boeken zijn altijd
bestsellers. Topamusement.’
– de Volkskrant

‘Spannend, vlot geschreven,
ironisch en vol grote menselijke
gevoelens.’ ****
– NRC Handelsblad

15,38

‘Een knap opgebouwd,
intelligent boek, een
adembenemend epos over
de valkuilen van de haute
finance en de genadeloze
wraak van een vrouw op de
mannenwereld.’ – Primo
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12,99
ISBN 9789401613200
OKTOBER 2020

ISBN 9789401612852
SEPTEMBER 2020

ROMAN

DE INTERBELLUMTRILOGIE NU COMPLEET
‘De geschiedenis geeft duiding om
de complexe wereld waarin we zijn
terechtgekomen beter te begrijpen.’ –
Pierre Lemaitre

Deze vuistdikke roman speelt zich af tussen
6 april en 13 juni 1940, het Duitse leger rukt
op naar Parijs en een exodus van burgers en
militairen naar het zuiden komt halsoverkop
op gang. Centraal staan vier onvergetelijke
personages die uiteindelijk allen terechtkomen
in een kapel die is omgebouwd tot
vluchtelingenopvang.
Lemaitre is de meester van vindingrijke
plotlijnen, cliffhangers, bijna aandoenlijk
egoïstische personages en rake dialogen. In zijn
filmische opzet is het tempo hoog en worden
historische gebeurtenissen verweven met het
leven van gewone ‘kleine’ mensen. De opmars
van de Duitsers, de incompetente Franse
regering en legerleiding, de ontreddering van de
soldaten, het leed van de vluchtelingen.
De spiegel van ons verdriet gaat ook over onze
maatschappij. Een geëngageerde historische
roman die resoneert met de actualiteit waarin
wij leven.

Al meer dan 250.000 exemplaren
verkocht in Frankrijk.

Leesexemplaren
beschikbaar
POS-materiaal op
aanvraag beschikbaar
Tipplekken en instore
marketing

‘Adembenemend en briljant.
Opnieuw deelt Lemaitre een
vuistslag uit.’ – Le Figaro Littéraire
‘Lezen is een rustige bezigheid, maar
kan zoveel opwinding veroorzaken.’
– Libération
Over De kleuren van de brand:
‘Lemaitre levert ons goed geschreven
amusement.’ – NRC Handelsblad
‘Beeldende roman vol kleurrijke
personages.’ – de Volkskrant
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OKTOBER 2020
LE MIROIR DE NOS PEINES
ISBN 9789401613439
14 X 21,5 CM, 448 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 22,99

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401613491
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De Franse schrijver en scenarist
PIERRE LEMAÎTRE ontving in 2013
de Prix Goncourt voor zijn roman Tot
ziens daarboven. Na De kleuren van
de brand is dit het derde deel van zijn
trilogie over de twee wereldoorlogen.
Lemaitre is opgeleid als psycholoog en
is een autodidact in de literatuur, die
sinds 2006 van zijn pen leeft. Naast
zijn literaire romans schreef hij zeer
succesvolle thrillers. In Nederland en
België verkocht Lemaitre inmiddels meer
dan 90.000 boeken.

Dit boek opent met een schokkende scène,
waar Lemaitre het patent op lijkt te hebben.
Een naakte, bebloede vrouw rent de straat
op: ze was getuige van de zelfmoord van haar
aanbidder.

Besprekingen in
landelijke dagbladen

MIDPRICE

NIEUWE EDITIE

MOOI IN MIDPRICE

PRACHTIGE EDITIE
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10,ISBN 9789401613170
SEPTEMBER 2020

10,-

ISBN 9789401613279
NOVEMBER 2020

10,-

ISBN 9789401613453
NOVEMBER 2020

ISBN 9789401610070
JUNI 2020
€20,99

PSYCHOLOGISCHE THRILLER

TWEE ZUSJES WORDEN INGEHAALD
DOOR HUN DUISTERE VERLEDEN
Een vlijmscherpe psychologische thriller
voor de fans van Het meisje in de trein
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ROZ NAY groeide op in Engeland
en studeerde aan de Universiteit van
Oxford. Ze werkte in Afrika en Amerika
en woont nu in Canada met haar man en
twee kinderen. Haar debuut Niet verder
vertellen werd lovend ontvangen.

Alexandra van Ness heeft het perfecte
leven: ze woont met haar knappe vriend
in een idyllisch dorpje in de Rocky
Mountains en heeft haar droombaan bij
de Kinderbescherming. Maar dit verandert
allemaal als haar zusje Ruth, die in de
problemen zit, plotseling opduikt. Alex helpt
haar op één voorwaarde: ze praten nooit
meer over het verleden. Maar sommige
geheimen komen altijd uit, hoe hard je ook je
best doet om ze weg te stoppen…
Fans van Paula Hawkins, Gillian Flynn en M.J.
Arlidge zullen zich helemaal kunnen vinden
in deze onheilspellende thriller over zo’n
zusje dat je absoluut niet wilt hebben.

Socialmediacampagne
Besprekingen op
thrillerblogs
Blogtour

‘Voor dit boek wenste ik altijd
dat ik een zusje had. Nu niet
meer.’ – Goodreads
Over Niet verder vertellen:
‘Een boek dat je binnen enkele
uren uitleest!’ – Chicklit.nl
‘Je raakt onmiddellijk in de ban
van dit boek’
– VrouwenThrillers.nl
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DECEMBER 2020
HURRY HOME
ISBN 9789401650106
14 X 21,5 CM, 352 BLZ
PAPERBACK
NUR 332
€ 20,99

E BOEK € 9,99 ISBN9789401645102

Roz Nay bewees met Niet verder vertellen
haar zeldzame talent voor het schrijven van
een indringende psychologische thriller. In
Mijn allerliefste zusje overtreft ze zichzelf:
met de zenuwslopende onderhuidse
spanning, onbetrouwbare vertellers, talloze
plottwists en geheimen die langzaam aan
de oppervlakte komen, houdt ze je als lezer
voortdurend op het puntje van je stoel.

Leesexemplaren
beschikbaar

MIDPRICE

DE NIEUWSTE BESTSELLERAUTEUR
VAN DIT MOMENT
U verkocht al meer dan 85.000
exemplaren van de serie

‘Jacobs verweeft de historische
informatie in een romanserie die
leest als een tierelier.’
– Nederlands Dagblad

HET NOSTALGISCHE CADEAUBOEK
VOOR DE FEESTDAGEN
Al meer dan 10.000
exemplaren verkocht
'Ontzettend leuke verhalen.'
– Matthijs van Nieuwkerk
‘Het plezier spat ervanaf in
deze bundel. Hij maakt het
persoonlijke universeel.’
– Zin Magazine
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ISBN 9789401611602
REEDS VERSCHENEN

ISBN 9789401613262
NOVEMBER 2020

ISBN 9789401612838
REEDS VERSCHENEN

12,99

10,-

ISBN 9789401613309
NOVEMBER 2020

ROMAN

LUCINDA BREEKT
RECORDS
Van de auteur van het bestverkochte
boek 2018 en 2019 Een winterse roman
van de bestsellerauteur van dit moment

Socialmediacampagne
Advertenties in
vrouwenbladen
Tipplekken en
promotiemateriaal in
de boekhandel
Crosspromotie in
De zeven zussen
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LUCINDA RILEY is dé bestsellerauteur
van dit moment. Wereldwijd zijn er
al meer dan vijfentwintig miljoen
exemplaren van haar romans verkocht.
In Nederland en België gingen er al meer
dan twee en een hald miljoen boeken
over de toonbank en verbrak ze meerdere
verkooprecords. Op dit moment schrijft
Lucinda aan de Zeven zussen-reeks,
waarvan alle delen al maanden boven in
de bestsellerlijsten staan.

Greta keert na dertig jaar terug naar
Marchmont Hall, het prachtige landhuis dat
ooit een belangrijke rol in haar leven speelde.
Maar ze kan zich niets meer van die periode
herinneren; door een tragisch ongeluk is ze
haar geheugen van de afgelopen jaren kwijt.
Maar dan vindt Greta een grafsteen op het
besneeuwde landgoed, en ze weet zeker dat
er hier herinneringen verborgen liggen. Ze
gaat op zoek naar haar verloren verleden en
ontrafelt zo niet alleen haar eigen verhaal,
maar ook dat van haar dochter, die haar
eigen geheimen blijkt te hebben…

Lucinda Riley breekt records:
Twee miljoen exemplaren
verkocht

Grote
marketingcampagne

Eerste auteur ooit met tien
boeken in de Bestseller60
Alle zes verschenen delen van
De zeven zussen meerdere weken in
de top 10 van de Bestseller60
De zeven zussen twee jaar op rij
het bestverkochte boek van het jaar
Zes titels van één auteur al vijftien
weken in de top 15
Standalone De vlinderkamer
kwam binnen op nummer 1 in de
Bestseller60
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OKTOBER 2020
THE ANGEL TREE
ISBN 9789401613071
14 X 21,5 CM, 512 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 21,99

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401613149

Nog nooit eerder was een auteur zo
succesvol in Nederland. Lucinda Riley
verbreekt het ene verkooprecord na het
andere en lezers krijgen geen genoeg van
haar betoverende romans. De zilverboom
is het perfecte boek om de komende
wintermaanden mee door te komen.

BACKLIST

DE BESTSELLERAUTEUR VAN DEZE EEUW
Al meer dan
2,5 miljoen
exemplaren
verkocht
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De cadeauboeken
van dit najaar

Grote cadeau
campagne
voor de
feestdagen
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TREND

SFEERVOL, MODERN EN
TIJDLOOS: DE NIEUWE
KLØMPELØMPE
Onweerstaanbare breipatronen in de
ultramoderne en eigentijdse Noorse stijl
Hanne Andreassen Hjelmas is fotograaf
en moeder van twee kinderen. Inspiratie
voor haar breipatronen haalt ze uit haar
omgeving. Torunn Steinsland is tekenaar
en moeder van twee kinderen. Ze leerde
breien toen ze in verwachting was van
haar eerste kind.

52

10,-

Er mag weer gebreid worden deze winter!
De leukste, meest creatieve en altijd
originele breipatronen vind je in de nieuwe
Klømpelømpe. Achter dit mega succesvolle
brei-imperium zitten de twee Noorse
jeugdvriendinnen Hanne en Torunn. Zij
bedachten ooit hun eigen breipatronen
omdat het aanbod hen zo tegenviel.
Inmiddels zijn ze bestsellerauteurs, hebben
ze meer dan 100.000 Instagramvolgers en
zijn er tienduizenden exemplaren verkocht
van hun prachtig vormgegeven boeken
vol onweerstaanbare breipatronen in de
ultramoderne en tijdloze Noorse stijl.
Deze nieuwe sfeervolle Klømpelømpe staat
vol gloednieuwe patronen voor winterse en
feestelijke breisels: voor jong en oud, en
voor ervaren én beginnende breiers. Dankzij
duidelijke stappenplannen kan iedereen
beginnen met Klømpelømpe. Origineel,
schattig, stoer en retro: waan je in winters
Noorwegen met heerlijke vesten, lieve pakjes
en schattige knuffels. Aan de slag!

ISBN 9789401611787
REEDS VERSCHENEN

Socialmediacampagne
Advertenties in
damesbladen en
retailmagazines
Download een
oefenpatroon op onze
socialmediakanalen

Uitsluitend nieuwe, unieke
patronen
Wereldwijde bestseller
120.000 volgers op Instagram
‘Houd die breinaalden in de
aanslag, want met een beetje
geluk vind je Klømpelømpe
onder de kerstboom of in je
schoen.’ – Libelle
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NOVEMBER 2020
KLOMPELOMPES JUL
ISBN 97894016
21 X 26 CM, 192 BLZ
GEBONDEN FULL COLOUR
NUR 320
€ 24,99

LOWPRICE

KIES VOOR LOWPRICE
Complete serie als
voordeeleditie

Succesvol debuut nu als
voordeeleditie

WINTERSE BESTSELLER NU ALS
AANTREKKELIJKE LOWPRICE
Over de thrillers van
Kiki van Dijk:
‘Alles wat je nodig hebt voor
urenlang vermaak.’ – LINDA.
‘Zenuwslopende
vakantiethrillers.’ – Vriendin

8,99

8,99
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'Minier verdient met zijn voortreffelijke,
psychologische thrillers een plekje bij de
topauteurs in het misdaadgenre.' ****
– Noordhollands Dagblad

‘Ik had moeite om het weg te leggen.
Swan had geen beter verhaal kunnen
schrijven.’ ***** – Hebban.nl

ISBN 9789401613347
JANUARI 2021

ISBN 9789401613293
NOVEMBER 2020

ISBN 9789401625005
NOVEMBER 2020

VOORLEZEN

Lucinda en haar zoon
Harry schrijven samen!
LUCINDA RILEY is dé bestsellerauteur van dit moment
en veroverde de harten van haar lezers met haar Zeven
zussen-serie. Wereldwijd zijn er al meer dan twintig miljoen
exemplaren van haar romans verkocht. In Nederland en
België gingen er al meer dan twee miljoen boeken over de
toonbank en verbrak ze meerdere verkooprecords. Ze maakt
nu tijd voor een lang gekoesterde droom: samen met haar
zoon HARRY WHITTAKER (27) schrijft ze voor kinderen de
Beschermengel-serie.
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Harry bracht de eerste jaren van zijn leven door op het
Ierse platteland, met een slechte televisieverbinding (en
zeker geen iPad). Lucinda vermaakte hem daarom door
eindeloos verhaaltjes te vertellen. Dat zorgde ervoor dat
ook Harry zich ontpopte tot verhalenverteller en een
bekroonde radiopresentator voor de BBC werd. Harry en
Lucinda hopen met Bram en het droomengeltje warmte te
verspreiden onder hun lezers en hun (klein)kinderen. Want
wie weleens bang is in het donker vindt troost in het verhaal
van Bram, die naar een groot, oud huis verhuist en daar maar
niet in slaap kan komen…
De illustraties worden gemaakt door de bijzonder talentvolle
Duitse illustratrice MARIE VOIGT. Haar werk wordt al in
meer dan 25 talen uitgebracht.

Rijk geïllustreerd en
hartverwarmend: voor ieder
kind dat weleens bang is in
het donker
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VOORLEZEN

Van succesauteur Lucinda
Riley, die op dit moment alle
records breekt

Grote landelijke marketingcampagne
bij verschijnen en tijdens de
Kinderboekenweek: outdoor, radio,
advertenties in retailmagazines en online

Eerste deel in de serie over
beschermengeltjes
Ideaal cadeauboek voor de
Kinderboekenweek en de
feestdagen
Rijk geïllustreerd verhaal

Tafeldisplay,
posters, kleurplaat,
voorleesboekenlegger
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Gegarandeerde mediaaandacht
Advertenties in diverse media
Tipplekken in de boekhandel
Kleurplaat te downloaden op
lucindariley.nl
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SEPTEMBER 2020
DESTINY THE DREAM ANGEL
ISBN 9789401613163
19 X 26 CM, 64 BLZ
GEBONDEN FULL COLOUR
NUR 280
LEEFTIJD: 4+
€ 14,99

VERSCHIJNINGSLIJST
JUNI
9789401610070 De kunst van het geluk, Dalai Lama
JULI
9789401613101

Lockdown, Peter May

SEPTEMBER

DECEMBER
9789401613477

De Ierse erfenis, Karen Swan

9789401613446

Geluk is een panda, Stéphane Garnier

9789401650106 Mijn allerliefste zusje, Roz Nay
JANUARI

9789401613163

Bram en het droomengeltje, Lucinda Riley, Harry Whittaker

9789401676144

9789401613187

Alex B., Arjan Alberts

9789401666060 Welkom bij Hotel Flanagans, Åsa Hellberg

9789401613187

Natan Z. Arjan Alberts (midprice)

9789401613347

9789401612852

Triomf van de koning, Wilbur Smith (midprice)

De engel van München, Fabiano Massimi
Verduistering, Bernard Minier (lowprice)

OKTOBER
9789401613071

De zilverboom, Lucinda Riley

9789401613439

Spiegel van ons verdriet, Pierre Lemaitre

9789401613200

De kleuren van de brand, Pierre Lemaitre (midprice)

9789401613408

Beter op reis, Viora Rebergen, Joost van Willigenburg

9789401613224

Dalai Lama, de biografie, Tenzin Geyche Tethong

9789401613354

Lekker lokaal, Laura de Grave

9789401613385

Klømpelømpe Winterfeest, Hanne Andreassen, Torunn Steinsland

9789401626101

Valeria, daters & haters, Elísabet Benavent

Credits auteursfoto’s
Anne Jacobs – Fotostudio Marlies GbR
Arjan Alberts – Daan Brand
Åsa Helleberg – Anna-Lena Ahlstrõm

NOVEMBER

Elísabet Benavent – Paco Navarro

9789401616140

The Rolling Stones Unzipped, The Rolling Stones

9789401613248

Het landhuis, Anne Jacobs

Fabiano Massimi – Yuma Matellanz

9789401613262

De erfenis van het weesmeisje, Anne Jacobs (midprice)

Karen Swan – Alexander James

9789401626163

Gstaad, Kiki van Dijk

Lucinda Riley – Boris Breuer

9789401626163

Winterberg, Kiki van Dijk (lowprice)

9789401627115

Het duistere net, Carmen Mola

9789401613279

De zigeunerbruid, Carmen Mola (midprice)

9789401613293

Een Noorse winternacht, Karen Swan (lowprice)

9789401613309

Geluk is een herinnering, Maarten Spanjer (midprice)

9789401613323

The beautiful ones, Prince (midprice)

9789401613453

Happy money, Ken Honda (midprice)

Peter May – Shane Reid
Pierre Lemaitre – Roberto Frankenberg
Roz Nay – Lisa Seyfried
Wilbur Smith – Francesco Guidicini
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