CADEAU 2021

THRILLER

Zo begint
de WOIII in
cyberspace
‘De fictie van 2034 is zo realistisch
dat het leest als een waarschuwing.’
– NRC
Dit is het boek over de volgende wereldoorlog: een
ijzingwekkend realistische geopolitieke thriller over een
zee-oorlog tussen de Verenigde Staten en China, en het
rampzalige wereldwijde conflict dat daaruit voortkomt.
‘Dit scherpe en vlot geschreven
boek leest als een waarschuwing in
hoofdletters.’ ‒ The Washington Post

Aandacht op thrillerblogs
Campagne op Hebban.nl

Op 12 maart 2023 voert vlootcommandant Sarah Hunt
een routinecontrole uit in de Zuid-Chinese zee. Ze weet
dan nog niet dat ze die avond krijgsgevangene zal zijn.
Tegelijkertijd wordt een Amerikaanse straaljager gehackt
en in Iran aan de grond gezet: Beijing en Teheran zijn
bondgenoten en brengen de VS in één dag een zware
klap toe. Niet veel later staat de hele wereld in brand:
een nieuw, angstaanjagend tijdperk is begonnen.
2034 is gebaseerd op actuele feiten. Gecombineerd
met de kennis en ervaring van twee auteurs die op het
hoogste niveau van nationale veiligheid hebben gewerkt,
geeft dit een verontrustend geloofwaardige en vooral
duistere blik op de nabije toekomst…

ELLIOT ACKERMAN is auteur van diverse
fictie- en non-fictieboeken en schreef
voor o.a. The New Yorker. Hij was
daarnaast Special Operations Officer bij
de Amerikaanse Marine. Admiraal JAMES
STAVRIDIS is voormalig Supreme Allied
Commander van de NAVO en schreef al acht
non-fictieboeken. Hij werkt als analist.

DECEMBER 2021
2034
ISBN 9789401615693
14 X 21,5 CM, 352 BLZ
PAPERBACK
NUR 332
€ 21,99
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ROMAN

Spektakel in het
najaar
Spanning, literatuur en een
overrompelende leeservaring ineen
Een vliegtuig op weg van Parijs naar New York komt in
een monsterstorm terecht. Het landt uiteindelijk veilig
op JFK, maar de echte problemen beginnen pas 100
dagen later als precies dezelfde vlucht, met dezelfde
passagiers, nog eens aankomt in New York…
Winnaar Prix Goncourt
Al meer dan 1 miljoen exemplaren
verkocht in Frankrijk
‘Een pageturner die flirt met het
thrillergenre én sciencefiction, met zeer
efficient opgebouwde spanning.’
‒ Le Monde

Vooruitexemplaren beschikbaar
Spectaculair POS-materiaal
beschikbaar
Recensies in grote dagbladen

Allesomvattend, wervelend, spannend en filosofisch:
Anomalie is zo’n zeldzaam verhaal dat de lezer grijpt,
niet meer loslaat en nog heel lang laat nadenken over
de werkelijkheid om zich heen. In Frankrijk verbreekt
het boek alle bestsellerrecords: er zijn al meer dan een
miljoen exemplaren verkocht en het werd bekroond met
de prestigieuze Prix Goncourt. Hervé Le Tellier ‒ een van
Frankrijks meest bekende literaire auteurs ‒ schreef een
intrigerend spannende pageturner die nergens mee te
vergelijken is, maar waar echo’s van The Matrix, Manifest
en Tenet in weerklinken. Een onvergetelijke leeservaring
voor iedereen die het aandurft totaal weggeblazen te
worden en de wereld voor altijd met andere ogen te
zien…

HERVÉ LE TELLIER is wetenschapsjournalist
en taalkundige, en schreef al meer dan
20 boeken. Voor Anomalie won hij de
prestigieuze Prix Goncourt, en er werden
in Frankrijk al meer dan een miljoen
exemplaren verkocht.

NOVEMBER 2021
L’ANOMALIE
ISBN 9789401615891
14 X 21,5 CM, 320 BLZ
PAPERBACK
NUR 301
€ 21,99
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NON-FICTIE

Onmisbaar in de
backpack
Van de auteurs van de bestseller
Beter op reis

Beter op reis kwam binnen op nummer 2
in de Bestseller60
Bekend Instagramkanaal Be more unicorn
met meer dan 30.000 volgers
Ideaal boek om cadeau te doen

Aandacht voor hun wereldreis in
o.a. Algemeen Dagblad, Vriendin
en regionale dagbladen

Twaalf maanden, elf landen en meer dan dertigduizend
volgers – Viora Rebergen en Joost van Willigenburg
lieten in 2019 na een heftige tijd alles achter zich voor
een wereldreis. Ze namen de Transmongolië Express
naar China, scooterden over de Filipijnen, dwaalden
door rijstvelden in Vietnam en toerden met een camper
door Nieuw-Zeeland en Australië. Ondertussen deden
ze verslag op hun Instagramaccount Be More Unicorn,
waar ze inmiddels een enorme community van trouwe
fans opgebouwd hebben. De reis van je leven is een
unieke combinatie van hun adembenemende ervaringen,
persoonlijke verhalen en grappige anekdotes, aangevuld
met praktische tips en handige lijstjes. Dit boek is hét
begin voor elke lange of korte wereldreis, en onmisbaar
voor elke beginnende reiziger.

Tipplekken in de boekhandel

VIORA REBERGEN (1991) en JOOST VAN
WILLIGENBURG (1988) vertrokken samen
op wereldreis nadat Viora genezen was van
leukemie. Inmiddels runnen ze samen het
succesvolle Instagramaccount Be More
Unicorn, waar ze hun tienduizenden volgers
laten zien dat er uit iedere dag iets moois te
halen is. Eerder schreven ze Beter op reis,
dat bovenaan de bestsellerlijst stond.

NOVEMBER 2021
ISBN 9789401616003
14 X 21,5 CM, 240 BLZ
PAPERBACK MET FLAPPEN
NUR 320
€20,99
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ROMAN

Voor fans van
Bridgerton
‘Evie Dunmore is een frisse nieuwe
stem in historische fictie: ze raakt
precies de juiste snaar.’
‒ Entertainment Weekly

‘Dit boek is precies wat liefhebbers
van historische romans nodig hebben.
Het is hilarisch, feministisch en héél
erg romantisch. Wanneer komt deel
twee?’ – Evelyn Evertsen, Boekhandel
Westerhof
‘Charmant, sexy, en je bent even in
een totaal andere wereld.’ – Publishers
Weekly

Grote marketingcampagne
gefocust op Bridgerton-fans

Liefde, passie, sterke vrouwen en een heerlijk verhaal:
de boeken van Evie Dunmore hebben het allemaal. Op
frisse wijze vindt zij de historische roman opnieuw uit,
en haar plezier spat van de pagina’s. In het eerste boek
van deze nieuwe serie De vrouwen van Oxford probeert
Annabelle, de briljante maar straatarme dochter van een
plattelandsdominee, haar plaats te vinden binnen de
universiteit van Oxford. In ruil voor haar beurs moet ze de
beweging voor vrouwenkiesrecht steunen. Haar opdracht:
mannen met invloed rekruteren om hun zaak te
verdedigen. Haar doelwit: Sebastian Devereux, de koude
en berekenende hertog van Montgomery. Haar uitdaging:
niet toegeven aan de onmiskenbare aantrekkingskracht
van deze man die alles is waar zij tegen is...
Evie Dunmore’s splinternieuwe serie De vrouwen van
Oxford is de internationale sensatie in historische fictie,
die de harten van lezers binnen no time zal stelen.

Samenwerking met Hebban.nl

EVIE DUNMORE woont in Berlijn, maar
studeerde in Oxford. Ze behaalde een
master Diplomacy en als ze niet schrijft,
werkt ze als consultant. Voor haar Vrouwen
van Oxford-serie werd ze geïnspireerd door
haar passie voor Engeland, romantiek,
vrouwelijke pioniers en de Victoriaanse tijd.

DECEMBER 2021
BRINGING DOWN THE DUKE
ISBN 9789401615884
14 X 21,5 CM, 368 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 15,-
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VOORDEELEDITIE

Winterse bestseller nu
voordelig geprijsd

8,99
NOVEMBER 2021
ISBN 9789401615969
NUR 332

Spannende feelgood was nog
nooit zo goedkoop

8,99
NOVEMBER 2021
ISBN 9789401615952
NUR 302
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AUTOBIOGRAFIE

Iedereen houdt
van Dries
Volkszanger, cultheld en
mediamagneet, het waanzinnige
levensverhaal van een gewone
Amsterdamse jongen

Dries is populair op Instagram. Al meer
dan 50.000 volgers!
‘Dries is een alleskunner.’
– RTL Boulevard

Veel media-aandacht:
RTL Boulevard, Telegraaf,
Shownieuws, BEAU

Iedereen kent Dries Roelvink: de vrolijke Amsterdamse
volkszanger die bekend werd dankzij zijn realitysoaps en
zijn gele zwembroek in de ANWB-reclame. Dat Roelvink
ook een andere kant heeft, bewees hij eerder al met zijn
scherpe wekelijkse column op Radio 1, en nu opnieuw
in dit boek. Op humoristische en nuchtere wijze vertelt
hij over bepalende momenten in zijn leven: zijn jeugd
in het bruisende Amsterdam van de jaren zeventig, zijn
kortstondige profvoetbalcarrière en zijn weg naar de
roem. Daarnaast blikt Roelvink terug op de afgelopen
tien jaar, waarin er in het leven van de familie Roelvink
ontzettend veel gebeurde. Hij vertelt voor het eerst zijn
kant van het verhaal over de commotie rondom zijn
zoons Dave en Donny. Het resultaat is een openhartige,
geestige en treffende autobiografie.

Grote influencerscampagne met
o.a. Dave en Donny Roelvink
Instore tipplekken
DRIES ROELVINK (1959) is een Nederlandse
zanger en bekend van realitysoaps als De
Roelvinkjes en Effe geen cent te makken.
Hij had daarnaast een dagelijkse column op
Radio 1 en maakte een documentaire over
Amsterdam in coronatijd. Hij is getrouwd en
heeft een dochter en twee zoons.

NOVEMBER 2021
ISBN 9789401615662
14 X 21,5 CM, 224 BLZ
PAPERBACK MET FLAPPEN
NUR 320
€ 20,-
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NON-FICTIE

Voor elke
Formule 1-expert
Voor iedereen die denkt dat hij alles al
weet

Nederland is in de ban van Formule 1
Verscheen eerder als
Formule 1 WC-pedia
Bestsellerauteur:
Al meer dan 100.000 boeken verkocht

Wie deed alsof hij een prins was zodat hij eigenaar kon
worden van een raceteam? Welk team bespioneerde de
concurrentie maar werd betrapt door een medewerker
van een copyshop? Hoe hard kan een Formule 1-wagen
écht? Wat is het langste circuit ter wereld en wat was de
kortste race ooit? Dit boek is een heerlijke verzameling
kennis en feitjes over de Formule 1: opzienbarende
records, legendarische coureurs, ontluisterende
pitstops en de beste verhalen van het circuit. Na alle
successen van Max Verstappen en de terugkeer van de
Formule 1 naar Zandvoort is dit dé must-have voor elke
autosportfan en het perfecte cadeau voor de feestdagen.

Advertentiecampagne gefocust
op Formule 1-fans
Tipplekken bij de kassa

ANDRÉ HOOGEBOOM (1954) is
sportjournalist en werkte onder andere
voor het Noordhollands Dagblad en
persbureau GPD. Hij schreef daarna
een aantal sportbiografieën. Max, de
ongeautoriseerde biografie werd een
bestseller.

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789401615860
14 X 21,5 CM, 208 BLZ
PAPERBACK
NUR 320
€15,-
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CADEAU

Word een kat in
30 dagen
Geluk zit in een klein, mauwend
hoekje
Na Geluk is een panda en Doe en denk als een kat is
bestsellerauteur Stéphane Garnier terug met hét ideale
cadeauboek voor alle kattenliefhebbers!

Het cadeauboek van dit najaar
Van de auteur van de bestseller
Doe en denk als een kat

Grote cadeaucampagne online
en offline

We zouden allemaal een voorbeeld moeten nemen aan
onze favoriete furry friend. Want zeg nou zelf, hebben
katten niet het ultieme geluk gevonden? Slapen in de
zon, op je wenken bediend worden en je vooral niet te
veel haasten – we zouden ons collectief wat katachtiger
moeten gedragen en ons wat minder met oppervlakkige,
menselijke activiteiten bezig moeten houden. Daarom
vind je in dit werkboek talloze praktische oefeningen om
het leven van een kat te observeren en precies zo te
doen als zij.
Iedereen kan gelukkig zijn, en leven als een kat helpt
je een flink eind op weg. Immers: katten hebben altijd
gelijk!

Gratis POS-materiaal
beschikbaar: Geluk is een katwenskaarten
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.
Vorig jaar verscheen Geluk is een panda.

DECEMBER 2021
30 JOURS POUR DEVENIR UN CHAT
ISBN 9789401615914
12,5 X 20 CM, 256 BLZ
GEBONDEN
NUR 320
€ 20,-
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THRILLER

Een huiveringwekkende
nieuwe thriller
Het nieuwe deel in de Stillhouse Lakeserie

‘Van begin tot eind zijn er nerveuze en
bloedstollende situaties, wildwoeste
actiescènes en verrassende
verhaalwendingen.’ – Hebban.nl

Campagne in samenwerking met
Hebban

De Stillhouse Lake-serie heeft het allemaal: een
herkenbare hoofdpersoon, intrigerende plots,
nagelbijtende spanning en een even verrassende als
angstaanjagende serial killer. Geen wonder dat er in
ruim twee jaar al meer dan 17.500 exemplaren van zijn
verkocht.
Het leven van Gwen Proctor lijkt weer over rozen te
gaan. Haar kinderen zijn bijna volwassen, ze heeft een
liefdevolle relatie, en haar duistere verleden ligt ver
achter haar. Maar dan wordt in het dorp een auto in een
vijver aangetroffen, waar twee dode meisjes in worden
gevonden. Hun moeder is spoorloos verdwenen. Gwens
verleden lijkt gevaarlijke types aan te trekken, waaronder
een onverslaanbare seriemoordenaar. Zal het haar
lukken de moordenaar op tijd te stoppen?

Aandacht op Thrillzone.nl

RACHEL CAINE is auteur van New York
Times-, USA Today- en Amazon Chartsbestsellers. Voor haar dood in november
2020 schreef ze meer dan vijftig romans,
waaronder de succesvolle Stillhouse Lakeserie.

DECEMBER 2021
HEARTBREAK BAY
ISBN 9789401615938
14 X 21,5 CM, 400 BLZ
PAPERBACK
NUR 332
€ 21,99
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ROMAN

Feelgoodbestseller die je
bijblijft
Een prachtige, warme arthouseroman voor liefhebbers van Amélie en
Chocolat

Bestsellerfenomeen: al meer dan
1 miljoen exemplaren verkocht
‘Melancholisch en toch uitbundig.’
– The Guardian
‘Een daverend applaus voor dit boek.’
‒ La Marseillaise

POS-materiaal beschikbaar:
gratis A2-posters

Franse charme, een prachtig gelaagd verhaal en
bijzondere personages: De bijzondere levens van
Violette is een boek om onmiddellijk verliefd op te
worden. Violette Toussaint is de beheerder van een
begraafplaats, waar ze in haar kleine huisje steun en een
luisterend oor biedt aan iedereen die het gebruiken kan.
Emotioneel en liefdevol beschrijft Perrin hun verhalen,
terwijl ze ondertussen langzaam Violettes geheim
ontvouwt. Want als op een dag de knappe politiechef
Julien voor haar staat met een ongebruikelijke wens,
verandert Violettes leven voorgoed, en moet ze haar
verleden eindelijk onder ogen zien. Valérie Perrin schreef
een intiem, hartverwarmend en teder verhaal over een
dappere vrouw die ondanks alles bijna halsstarrig in het
geluk, de liefde en het leven gelooft.

Auteur beschikbaar voor
interviews
Advertenties op Nu.nl en AD.nl
(bereik 1,5 miljoen mensen)
VALÉRIE PERRIN (1967) groeide op in de
Bourgogne en verhuisde daarna naar Parijs.
Ze is auteur en fotograaf, en schrijft samen
met haar echtgenoot scenario’s. Ze won al
verschillende prijzen voor haar romans. De
bijzondere levens van Violette is vertaald in
meer dan 20 landen en is haar eerste boek
dat in het Nederlands verschijnt.

NOVEMBER 2021
CHANGER L’EAU DES FLEURS
ISBN 9789401615921
14 X 21,5 CM, 416 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 20,99
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VOORDEELEDITIES

12,99

10,-

Goedkoop geluk

Historische bestseller
nu met voordeel

DECEMBER 2021
ISBN 9789401615907
NUR 320

NOVEMBER 2021
ISBN 9789401615945
NUR 302

Voordelig avontuur

Everseller nu weer leverbaar!

12,99

NOVEMBER 2021
ISBN 9789401615976
NUR 330

20,99
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REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789045214450
NUR 302

ROMAN

Nooit genoeg
Karen Swan
Een winters mysterie op de
Amsterdamse grachten

Al meer dan 50.000 exemplaren
verkocht!
‘Maak je op voor een paar uur
leesvermaak.’ ‒ Hebban.nl

Crosspromotie in boeken van
Lucinda Riley en Anne Jacobs

Karen Swan is de ultieme feelgoodauteur. Ze verkocht
in Nederland en België al meer dan 50.000 boeken. In
haar winterromans verweeft ze sfeervolle settings met
een opwindend mysterie en ongelooflijk sympathieke
personages. Het winterse avontuur is een stormachtige
romance in een ijskoud Amsterdam.
Fotograaf Lee woont in Amsterdam met haar vijfjarige
zoon Jasper. Ze werkt vooral met celebrity’s, maar haar
hart ligt bij haar verleden als oorlogsfotograaf in Syrië.
Haar hele leven staat op zijn kop als ze plotseling een
boek in haar fietsmandje vindt, waar HELP in geschreven
staat. In een winters Amsterdam, tussen Sinterklaas en
de Elfstedentocht door, wordt Lee plotseling ingehaald
door haar verleden, en zal ze haar traumatische
herinneringen onder ogen moeten komen…

Instore tipplekken
Aandacht in retailmagazines
Interview met auteur in
Schrijven Magazine

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 langgekoesterde
schrijfambitie waar. Eerder verschenen de
succesvolle titels Een Noorse winternacht,
De Spaanse belofte, De Ierse erfenis en
De Zweedse Affaire.

DECEMBER 2021
TOGETHER BY CHRISTMAS
ISBN 9789401615556
14 X 21,5 CM, 416 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 19,99
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THRILLER

Sfeervolle
winterthriller
Parijs is altijd een goed idee... of niet?

Na het zinderende succes van bestseller Vlieland
speelt de nieuwe winterthriller van Kiki van Dijk zich af
op nóg zo’n befaamde bestemming: Parijs, de meest
romantische stad ter wereld. Maar achter de lichtjes en
knusse straatjes gaat een gruwelijke werkelijkheid schuil.
Bestseller60-auteur
U verkocht al meer dan 200.000
exemplaren
‘Zinderende thriller!’ ‒ LINDA

Tipplekken in de boekhandel
Advertenties in retailbladen

In haar wervelende stijl vol vaart vertelt Kiki hoe
voetbaljournalist Mika op zoek is naar haar tweelingzus,
die in Parijs woont maar al dagen niets van zich heeft
laten horen. In de besneeuwde lichtstad ontdekt ze dat
Abby van de aardbodem verdwenen lijkt te zijn, dat zij
een heel ander, gevaarlijker leven leidde dan Mika dacht.
Wie kan ze nog vertrouwen? En is ze zelf wel veilig?
Bestsellerauteur Kiki van Dijk combineert als geen ander
bloedstollende spanning met levensechte personages,
tegen de achtergrond van een winterse stad waar niets is
wat het lijkt.

Grote marketingcampagne
online en offline i.s.m DPG
Media (bereik 2,2 miljoen
mensen)
KIKI VAN DIJK (1968) is geboren
in Utrecht 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, Winterberg,
Gstaad en Vlieland.

NOVEMBER 2021
ISBN 9789401615990
14 X 21,5 CM, 288 BLZ
PAPERBACK
NUR 332
€ 15,99
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ROMAN

Hét ultieme
cadeauboek
De zeven zussen in een prachtige
luxe-editie
Het succes van Lucinda Riley dendert onverminderd
door. Ze wist al miljoenen lezers in België en Nederland
te betoveren met haar Zeven zussen-serie, en nog steeds
komen er elke dag nieuwe lezers bij.
'Riley is de populairste auteur van
Nederland.’ ‒ De Telegraaf
Luxe-editie met folie en extra katern
De overige delen van de serie volgen

De luxe uitvoering van het eerste deel in de
bestsellerserie is prachtig uitgevoerd: gebonden, met
gouden folieletters en een extra katern met exclusief,
nooit eerder gepubliceerd materiaal. Hét cadeauboek
voor de feestmaanden: als prachtige herinnering
in de boekenkast, voor iedereen die nog niet heeft
kennisgemaakt met De zeven zussen, of om de
verzameling compleet te maken.

Grote in- en outdoor
cadeaucampagne. Bereik meer
dan 7,5 miljoen mensen
NIEUW: Zeven zusseninpakpapier

LUCINDA RILEY (1965 – 2021) is dé
bestsellerauteur van deze eeuw. Wereldwijd
werden er al meer dan dertig miljoen
exemplaren van haar romans verkocht. In
Nederland en België gingen er ruim drie
miljoen boeken over de toonbank en verbrak
ze meerdere verkooprecords. In mei verscheen
De zevende zus, dat meteen de bestsellerlijst
in Nederland en Vlaanderen domineerde.

NOVEMBER 2021
THE SEVEN SISTERS
ISBN 9789401616027
14 X 21,5 CM, 596 BLZ
GEBONDEN
NUR 302
€ 24,99
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COLOFON
NOVEMBER
9789401615891

Anomalie, Hervé Le Tellier

9789401616003

De reis van je leven, Viora Rebergen, Joost van Willigenburg

9789401615662

Dries, Dries Roelvink

9789401615990

Parijs, Kiki van Dijk

9789401615921

De bijzonder levens van Violette, Valérie Perrin

9789401616027

De zeven zussen, Lucinda Riley (luxe-editie)

9789401615945

Het landhuis, Anne Jacobs (midprice)

9789401615969

Een luipaard jaagt ‘s nachts, Wilbur Smith (midprice)

9789401615969

Gstaad, Kiki van Dijk (lowprice)

9789401615952

De Ierse erfenis, Karen Swan (lowprice)
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KLOPPERSINGEL 7
2021 CR HAARLEM
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ACCOUNTMANAGER
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DECEMBER

ERIC.WINKEL@XANDERUITGEVERS.NL

9789401615884

De hertog op zijn knieën, Evie Dunmore

9789401615556

Het winterse avontuur, Karen Swan

9789401615693

2034, Elliot Ackerman, James Starvridis

9789401615938

Heartbreak Bay, Rachel Caine

9789401615914

Geluk is een kat, Stéphane Garnier

9789401615907

Geluk is een panda, Stéphane Garnier (midprice)
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