CADEAU 2022

ROMAN

Dit is pas heerlijk
lezen!
Het tweede deel van de prachtige
Patisserie-serie
Een absolute must voor lezers van historische
familiesaga’s: het heerlijke tweede deel in de Patisserieserie. Charlotte Jacobi beschrijft het kleurrijke
Straatsburg van de twintigste eeuw op levendige wijze, in
een verhaal vol liefde, drama en zoete momenten.

Al meer dan 7000 exemplaren verkocht
van deel 1
‘Genieten!’ ‒ Hebban.nl
‘Lekker leesvoer voor de vakantie.’
– Nederlands Dagblad

In het Straatsburg van vlak na de Eerste Wereldoorlog
denken de meeste mensen even niet aan zoetigheid. De
families Picard en Tritschler – ooit aartsvijanden – voelen
dit ook. Toch is patisserietalent Ruth vastbesloten om
de familiebakkerij samen met haar tante Ida een nieuwe
impuls te geven. Maar dan keert haar oude liefde Marcel
terug van het front, en gaat alles anders dan verwacht.
Op zoek naar geluk is ontroerend, meeslepend en brengt
een vervlogen tijdperk op een veelzijdige manier tot
leven.

Crosspromotie in de boeken
van Lucinda Riley en
Anne Jacobs

Nu aantrekkelijk
geprijsd!

Campagne op AD.nl en NU.nl

DECEMBER 2022
ISBN 9789401618731

12,99

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. Met hun Patisserie-reeks verschijnen
ze voor het eerst in Nederland.

DECEMBER 2022
DIE PATISSERIE. SCHICKSALSJAHRE
ISBN 9789401618663
14 X 21,5 CM, 400 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 21,99
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DETECTIVE

Verrassend,
vernuftig en
verbluffend
Eén moord. Vijftien verdachten. Los jij
de zaak op?

Voor fans van Richard Osman en
Nicolien Mizee
‘Verbluffend slim.’ – Sunday Times
‘Een gedurfd debuut: Janice Hallett laat
je binnen de kortste keren in lachen
uitbarsten.’ – The Times

Vooruitexemplaren
beschikbaar: los jij de moord
op?

Een verbluffend slimme, moderne Agatha Christie,
een ingenieuze puzzelthriller, en perfect voor fans van
Wie is de Mol? ‒ De hoofdrol van Janice Hallett is het
allemaal. Dit verhaal bestaat uit de e-mails, berichten
en brieven van de leden van de Fairway Playerstoneelgroep. Een van hen is inmiddels dood, een ander
zit in de gevangenis. Maar is dat wel de schuldige? De
echte moordenaar heeft zichzelf allang verraden, en het
antwoord ligt verscholen in de tekst.
De hoofdrol is een boek waar detectivefans hun hart
bij op kunnen halen. Origineel, onderhoudend en
grappig, boordevol slimme aanwijzingen en treffende
beschrijvingen. Voor alle fans van Richard Osman: dit is
het perfecte boek om tijdens de kerstvakantie helemaal
in te verdwijnen.

Samenwerking met
verschillende populaire
boektokkers (TikTok)
Grote campagne op Hebban.nl

JANICE HALLETT werkte als
tijdschriftredacteur, journalist en
speechschrijver. In haar vrije tijd reist ze
graag: ze heeft inmiddels alle uithoeken van
de wereld gezien. Op dit moment schrijft ze
boeken, series en toneelstukken. Janice’
debuut De hoofdrol won al diverse prijzen
en stond wekenlang bovenaan in de Sunday
Times-bestsellerlijst.

NOVEMBER 2022
THE APPEAL
ISBN 9789401618649
14 X 21,5 CM, 400 BLZ
PAPERBACK MET FLAPPEN
NUR 305
€ 22,99
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CADEAUBOEKEN

De mooiste cadeaus!

HARTVERWARMEND

OVERROMPELEND

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789401615921
€ 20,99

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789401615891
€ 21,99

EYEOPENER

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789401611688
€ 21,99

HET KLOPT
ÉCHT!

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789045218359
€ 29,99

4

SPORT

Lezen tijdens het
WK!
Het brutaalste en grappigste
voetbalboek van dit najaar

Populairste oud-voetballersteam
‘Dit kan niet in het boek.’
– anoniem, FC de Rebellen

FC de Rebellen-voetbalshirt
bij bestelling van 5
exemplaren of meer
Aanvoerdersband
beschikbaar (te gebruiken als
buikbandje)

FC de Rebellen is een verrassende, onthullende en vaak
hilarische schets van de gang van zaken bij Nederlands
meest rebelse voetbalselectie. Met rollen voor John de
Wolf, Andy van der Meijde, Ricky van den Bergh, Glenn
Helder, Romano Denneboom en vele anderen. Auteur
Rick van Leeuwen volgde het gelegenheidsteam een
aantal jaar, wordt inmiddels beschouwd als one of the
guys, en schreef een boek vol reportages, anekdotes,
portretten en interviews.
FC de Rebellen onthult hoe het eraan toegaat achter de
schermen, met beelden en situaties die eigenlijk niet
voor vreemde ogen bestemd zijn: vanuit de kleedkamer,
de dug-out, tijdens de derde helft én in de groepsapp.
Het is het echte verhaal over de voetbalwereld, van
binnenuit, verteld door oud-profs die alles hebben
meegemaakt, op elk denkbaar niveau. Een musthave
voor elke voetbalfan!

Veel media-aandacht:
Vandaag Inside, Helden,
Langs de Lijn

RICK VAN LEEUWEN is journalist en
schrijver. Eerder schreef hij een roman
en de biografieën van John van Loen en
Sjaak Polak. De laatste werd uitgeroepen
tot Voetbalboek van het Jaar. Voor FC de
Rebellen liep hij twee jaar mee met de
beruchte voetbalselectie.

NOVEMBER 2022
ISBN 9789401618175
14 X 21,5 CM, 320 BLZ
PAPERBACK MET FOTOKATERN
NUR 320
€ 20,-
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ROMAN

Hét ultieme
cadeauboek
Na De zeven zussen, Storm, Schaduw
en Parel is nu ook Maan in een
prachtige luxe-editie verkrijgbaar
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
Spaar ze allemaal!

De luxe-editie van het vijfde deel in de bestsellerserie is
prachtig uitgevoerd: gebonden, met gouden folieletters
en een extra katern met exclusief materiaal. Dit is
hét ideale cadeauboek: als prachtige herinnering
in de boekenkast, voor iedereen die nog niet heeft
kennisgemaakt met De zeven zussen, of om de
verzameling compleet te maken.

Hartverwarmend
kerstverhaal
REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789401615747
€14,99

LUCINDA RILEY (1965 – 2021) is
dé bestsellerauteur van deze eeuw.
Wereldwijd werden er al meer dan veertig
miljoen exemplaren van haar romans
verkocht. In Nederland en België gingen
er al meer dan 5 miljoen boeken over
de toonbank en verbrak ze vrijwel alle
verkooprecords. De zeven zussen is
bekroond met het Diamanten Boek.

DECEMBER 2022
THE MOON SISTER
ISBN 9789401618717
14 X 21,5 CM, 624 BLZ
GEBONDEN
NUR 302
€ 24,99
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FOTOGRAFIE

Het mooiste
project van het
jaar
Tienduizend levensjaren: ontroerend,
indrukwekkend, boeiend en vol
wijsheid

Humberto Tan is winnaar van
Het Perfecte Plaatje
Bijbehorende tentoonstelling in
Fotomuseum aan het Vrijthof
Humberto Tan was de eerste zomergast
(526.000 kijkers)

Bijna vier jaar lang trok Humberto Tan het hele land
door om meer dan honderd mensen van honderd jaar
en ouder te fotograferen. Tijdens de daaropvolgende
gesprekken stelde hij ze vragen over hun gelukkigste
moment, hun grootste angst en hun diepste dromen.
Het resultaat is een prachtige verzameling foto’s en
interviews, die soms indringend, soms ontroerend, soms
vrolijk of verdrietig zijn. Het schetst een intrigerend
tijdsbeeld van de afgelopen eeuw, en levert verrassende
inzichten op dankzij tienduizend jaar aan levenservaring.
Morgen gaat het beter is een prachtig in linnen gebonden
boek waarin de foto’s en interviews op fantastische wijze
gecombineerd zijn. Dit is hét koffietafelboek van het jaar!

Veel media-aandacht voor dit
unieke project
Rondreizende expositie
beschikbaar voor de
boekhandel
DOOH-campagne met beelden
uit het boek

HUMBERTO TAN is radio- en
televisiepresentator, sportjournalist, auteur
en fotograaf. In 2016 won hij de eerste
editie van Het Perfecte Plaatje. Sindsdien
fotografeerde hij voor National Geographic
en het Rode Kruis, en werden zijn foto’s
geëxposeerd in o.a. Museum de Fundatie.

NOVEMBER 2022
ISBN 9789401618625
24 X 31 CM, 408 BLZ
GEBONDEN, LINNEN MET FOLIE
NUR 640
€ 75,-
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ROMAN

Lezers willen
méér Karen Swan
Al meer dan 100.000 exemplaren
verkocht!
Karen Swan is de ultieme feelgoodauteur: ze schrijft
heerlijk romantische verhalen, maar wél met een vleugje
mysterie, gelaagde personages, veel vaart en fonkelende
spanning. Haar sfeervolle settings voeren je voor even
mee naar de mooiste plekken van de wereld.
Meer dan 100.000 exemplaren
verkocht!
‘In één woord: wauw!’ ‒ Libelle

Instore tipplekken
Focustitel binnen Heerlijk
Lezen-community
POS-materiaal op aanvraag
beschikbaar

In De Schotse ontdekking reist businesscoach
Alex naar het prachtige eiland Islay. Daar staat een
vooraanstaande whiskystokerij, en aan Alex de taak
om CEO Lochlan in het gareel te krijgen. Daar zit hij
echter helemaal niet op te wachten. In het winterse,
ruige landschap moet Alex zich staande zien te houden,
terwijl ze zich ondertussen ook ongewild aangetrokken
voelt tot de weerbarstige Lochlan. En dan doet Alex
een schokkende ontdekking, die haar voor een bijna
onmogelijke keuze stelt…

Heerlijk voordelig
lezen!
DECEMBER 2022
ISBN 9789401618694

12,99
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 Spaanse belofte, De Ierse erfenis, De
Zweedse Affaire, Het winterse avontuur en
De Griekse ontsnapping.

DECEMBER 2022
THE CHRISTMAS SECRET
ISBN 9789401618656
14 X 21,5 CM, 416 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 21,99
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THRILLER

Love Actually
met een duister
randje
Een intens kat-en-muisspel in
ijskoude wereldstad Londen
Met meer dan 250.000 verkochte exemplaren heeft Kiki
van Dijk haar plek in het thrillersegment stevig veroverd.
Ze combineert sfeervolle settings met bloedstollende
plots in opwindende pageturners waar haar lezers geen
genoeg van krijgen.

Al meer dan 250.000 exemplaren
verkocht!
‘Florence is dé zomerthriller van het
jaar.’ ‒ &C
‘Zinderende thriller!’ ‒ LINDA

DOOH-campagne in de buurt
van uw boekhandel (bereik 1,5
miljoen mensen)
15e titel van Kiki van Dijk:
grote backlistactie

In het huiveringwekkende Londen heeft de Nederlandse
journalist Kate haar ziel aan de duivel verkocht: voor
haar Instagramkanaal maakt ze elke dag zoveel mogelijk
paparazzifoto’s van beroemdheden. Maar dan worden er
plotseling vips vergiftigd, en lijkt er een link te zijn met
haar account. Ze moet erachter komen wie haar verdacht
probeert te maken, in iets wat een levensgevaarlijk katen-muisspel blijkt te zijn…

Nu aantrekkelijk
geprijsd!
NOVEMBER 2022
ISBN 9789401618724

Advertenties op AD.nl en NU.nl

9,99
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, Vlieland,
Parijs en Florence.

NOVEMBER 2022
ISBN 9789401618687
14 X 21,5 CM, 288 BLZ
PAPERBACK
NUR 332
€ 17,99
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CULINAIR VOORDEEL

Het lekkerste voordeel
De heerlijkste boeken om te geven en te krijgen nu met 20% korting
van 15-11-2022 t/m 30-12-2022

- 20%

- 20%

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789045206622
€ 34,99 € 27,99

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789045222615
€ 21,99 € 17,50

- 20%
- 20%

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789045208558
€ 24,99 € 19,99

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789045215846
€ 20,99 € 16,75
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ROMAN

Nieuw van
Anne Jacobs!
Een prachtige nieuwe serie over
familie, liefde en trouw aan jezelf
blijven
Een nieuwe serie van lezersfavoriet Anne Jacobs! Van
haar series Het weesmeisje en Het landhuis werden
meer dan 325.000 exemplaren verkocht. In de prachtige
Savanne-serie staat er zoals altijd een sterke jonge
vrouw centraal die zich ondanks tegenslagen weet te
handhaven en zichzelf trouw blijft.

Al meer dan 325.000 boeken verkocht
‘Het verhaal zit vol romantiek, intriges
en geheimen en is goed voor heel wat
uurtjes pure ontspanning.’
‒ Nederlands Dagblad over
Het weesmeisje

Tv-campagne rondom de
feestdagen
Instore tipplekken

1880, Ostfriesland. De 22-jarige Charlotte droomt van
avontuur, maar haar grootouders hebben liever dat ze
een geschikte echtgenoot kiest. Na een lange verkering
neemt ze uiteindelijk het huwelijksaanzoek van koopman
Christian aan, om niet veel later te ontdekken dat hij aan
de rand van de financiële afgrond staat. Charlotte weet
dat ze maar één kans op een gezamenlijke toekomst
hebben: ze moeten Duitsland verlaten en ver weg een
nieuw leven beginnen…

Bestseller nu als
voordeeleditie
NOVEMBER 2022
ISBN 9789401618748

12,99

Interviews met Anne Jacobs
ANNE JACOBS is een van de meest
succesvolle auteurs van historische fictie in
Nederland. Haar boeken uit de series
Het weesmeisje en Het landhuis zijn
regelrechte bestsellers, waar al meer dan
325.000 exemplaren van werden verkocht.
Liefde op de savanne is het eerste deel in
een gloednieuwe serie.

NOVEMBER 2022
DER HIMMEL ÜBER DEM KILIMANDSCHARO
ISBN 9789401618632
14 X 21,5 CM, 448 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 22,99
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COLOFON
NOVEMBER
9789401618625

Morgen gaat het beter, Humberto Tan

9789401618649

De hoofdrol, Janice Hallett

9789401618175

FC de Rebellen, Rick van Leeuwen

9789401618632

Liefde op de savanne, Anne Jacobs

9789401618748

Storm rond het landhuis, Anne Jacobs (midprice)

9789401618687

Londen, Kiki van Dijk

9789401618724

Parijs, Kiki van Dijk (lowprice)

XANDER UITGEVERS B.V.
NIEUWE GRACHT 15
2011 NB HAARLEM
WWW.XANDERUITGEVERS.NL
TEL. +31(0)20 3033950
INFO@ XANDERUITGEVERS.NL
ACCOUNTMANAGER
ERIC WINKEL

DECEMBER

TEL. 06 21544083

9789401618663

Op zoek naar geluk, Charlotte Jacobi

9789401618717

Maan - luxe-editie, Lucinda Riley

9789401618656

De Schotse ontdekking, Karen Swan

9789401618694

Het winterse avontuur, Karen Swan (midprice)

9789401618731

De patisserie, Charlotte Jacobi (midprice)

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS!
GA NAAR WWW.XANDERUITGEVERS.NL OM JE TE ABONNEREN
OP ONZE NIEUWSBRIEF
XANDERUITGEVERS

ERIC.WINKEL@XANDERUITGEVERS.NL
VOOR BELGIË
L&M BOOKS BVBA
HESSENSTRAATJE 3 BUS 6
2000 ANTWERPEN
WWW.LMBOOKS.BE

