VOORJAAR 2022

THRILLER

Nieuw van
de Queen of
Suspense
Een prachtige stranddag verandert in
een nachtmerrie als een klein jongetje
verdwijnt
Mary Higgins Clark is de ster van de spannende
roman. Samen met coauteur Alafair Burke schrijft ze
meeslepende thrillers met een romantisch tintje, die je
onmiddellijk alles om je heen doen vergeten.
Everseller: u verkocht al meer dan
125.000 exemplaren!
‘De koningin van de spanning, de
coolste persoon die ik ken!’
— Harlan Coben

Aandacht op vrouwenthrillers.nl

Televisieproducer Laurie staat op het punt te trouwen
met Alex, de presentator van haar programma Verdacht.
Maar dan verdwijnt Alex’ zevenjarige neefje Johnny
tijdens een zonnige zomerdag op het strand. Er wordt
een grote zoekactie opgezet, maar niemand heeft hem
na de ochtend nog gezien. Als de zon ondergaat spoelt er
een surfplank aan, maar zonder Johnny...
Een race tegen de klok, een sinistere stalker en een
bloedstollende zoektocht vormen de rode draad in
Hartendief en houden je tot de laatste pagina op het
puntje van je stoel.

Online marketingcampagne
gericht op fans van
Mary Higgins Clark

MARY HIGGINS CLARK (New York, 19272020), is de Amerikaanse Queen of
Suspense met haar thrillers vol spanning
en een vleugje romantiek. Ze heeft ruim
veertig bestsellers op haar naam staan.
De Verdacht-reeks schreef ze samen met
Alafair Burke, professor in de rechten en
bestsellerauteur van meer dan 18 boeken.

MAART 2022
PIECE OF MY HEART
ISBN 9789401616874
14 X 21,5 CM, 336 BLZ
PAPERBACK
NUR 330
€ 21,99

2

ROMAN

Dit is pas
Heerlijk Lezen!
Dé grote nieuwe familiesaga, vol
warmte, romantiek en drama
Na Lucinda Riley, Anne Jacobs en Tracy Rees is hier
Charlotte Jacobi, met een heerlijke nieuwe serie over
liefde, rivaliteit en... taart! En dat in een prachtige
historische setting: het knusse Straatsburg van de
negentiende eeuw.
‘Een heerlijke mix die doet verlangen
naar meer.’ — Weltbild

Crosspromotie in de boeken van
Lucinda Riley en Anne Jacobs
(miljoenenbereik in de perfecte
doelgroep)

Als ze met haar familie naar de Elzas verhuist, kan de
negentienjarige Ida Tritschler niet wachten om haar
nieuwe stad te ontdekken. In Straatsburg openen de
Tritschlers een patisserie, op een steenworp afstand van
hun grootste rivaal: patisserie Picard. Ida is vastbesloten
de nieuwe taartenkoningin van de stad te worden, maar
de Picards zitten niet op concurrentie te wachten. Tot
overmaat van ramp wordt Ida verliefd op zoon Lucien
en ontdekt ze dat de rivaliteit tussen hun families veel
verder gaat dan alleen de bakkerij. Lukt het Ida en
Lucien om hun families bij elkaar te brengen?

Grote marketingcampagne i.s.m.
LINDA.
Toptitel in Heerlijk Lezencommunity (bereik meer dan
25.000 trouwe lezers)

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 boek dat
in het Nederlands verschijnt.

MAART 2022
DIE PATISSERIE AM MÜNSTERPLATZ
ISBN 9789401616959
14 X 21,5 CM, 416 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 21,99
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VOORDEELEDITIES

Meeslepende oorlogsromans voor een
onweerstaanbare prijs

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789401614139
NUR 302

8,99

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789401614047
NUR 302

MAART 2022
ISBN 9789401617079
NUR 302

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789401614061
NUR 302
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ROMAN

In het getto van
Warschau
De onwaarschijnlijke en
levensgevaarlijke vriendschap tussen
twee dappere vrouwen, gebaseerd op
een vergeten geschiedenis.

Bestsellerauteur Pam Jenoff verkocht al
meer dan 12.500 exemplaren van
Het weeskind en De verdwenen meisjes
uit Parijs
‘Betoverend… Dit ontroerende verhaal
over de wil van twee jonge vrouwen
om op hun eigen voorwaarden te
overleven, zal lezers van alle leeftijden
aanspreken.’ — Publishers Weekly

Pam Jenoff bewijst keer op keer dat er nog steeds
onvertelde oorlogsverhalen zijn. Haar boeken zijn
authentiek en altijd gebaseerd op waargebeurde
verhalen. In Het meisje met de blauwe ster staat de
onwaarschijnlijke vriendschap tussen Sadie en Ella
centraal. Sadie, die vanuit het Joodse getto het riool
in moest vluchten, en Ella, die een luizenleventje leidt
dankzij haar moeders goede band met de nazi’s. Ella
haat de nazi’s en besluit Sadie te helpen, maar dat blijkt
een levensgevaarlijke beslissing voor haarzelf, Sadie en
iedereen om hen heen.
Jenoff schreef een bijzonder verhaal dat ongelooflijk
realistisch aanvoelt – en daardoor des te aangrijpender
is. Lezers van Tatiana de Rosnay, Heather Morris en
Louise Fein kunnen hun hart ophalen bij dit prachtige
boek.

Blogtour met grote boekenblogs

Campagne op Ad.nl
Advertenties in Vriendin en
Libelle
PAM JENOFF is Amerikaans en werkt als
advocaat en professor in de rechten. Ze
is gespecialiseerd in de oorlogservaringen
van Poolse Joden en werkte een tijd vanuit
Krakau aan het behoud en onderhoud
van Auschwitz. Ze heeft tien boeken op
haar naam staan, waarvan er zes in het
Nederlands zijn verschenen.

MAART 2022
THE WOMAN WITH THE BLUE STAR
ISBN 9789401616904
14 X 21,5 CM, 400 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 21,99
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SPANNING

Het nieuwste
deel in de
Courtney-reeks
‘Ik wil herinnerd worden als iemand
die miljoenen mensen plezier heeft
bezorgd.’ — Wilbur Smith (1933-2021)

‘Topamusement.’ — de Volkskrant
‘De allerbeste historischeromanschrijver.’ — Stephen King

Tipplekken in de boekhandel
Advertenties in retailmagazines

Op 13 november 2021 overleed Wilbur Smith op
88-jarige leeftijd. Zijn ogenschijnlijk onuitputtelijke
bron van creativiteit en passie voor het vertellen
van verhalen resulteerden in meer dan 140 miljoen
verkochte boeken wereldwijd. We zullen hem blijven
herinneren als een gedreven en geliefde auteur, met
een schat aan avonturenromans. Gelukkig is de bodem
van deze schatkist nog niet bereikt. Zijn vertrouwde coauteurs zullen op meesterlijke wijze de reeks afgeronde
manuscripten en ideeën blijven uitwerken.
Stormvloed is een nieuw deel in de Courtney-serie, dat
zich afspeelt na Courtney’s vuur. De twee zoons van Theo
Courtney groeien op in een maatschappij waarin twee
kampen ontstaan: dat van de aanhangers van de Britse
Kroon, en van degenen die vechten voor de Amerikaanse
onafhankelijkheid. Een episch verhaal over moed, wraak
en vrijheid, een intens verdeelde familie en een land op
de rand van een alles veranderende revolutie.

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.

APRIL 2022
STORM TIDE
ISBN 9789401616850
14 X 21,5 CM, 480 BLZ
PAPERBACK
NUR 330
€ 21,99
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CULINAIR

Het allermooiste
kookboek is
weer leverbaar
Winnaar kookboek van het jaar!

‘Wie dit boek eenmaal in handen heeft,
wil alles uitproberen. Liefst tegelijk…’ —
Culy.nl
‘Norman weet een geheel nieuwe
draai te geven aan een van de
meest bijzondere, maar onbekende
streekkeukens van Italië.’ — Ciao Tutti

Ga mee op een culinaire reis naar de achterafstraatjes
van Venetië. De 140 recepten in Polpo lijken op het oog
‘gewone’ Italiaanse gerechten, maar Russell Norman
weet er een geheel nieuwe draai aan te geven. Zijn
manier van koken is no-nonsense, innovatief, uitbundig
en heerlijk!
Van Polpo gingen al meer dan 25.000 exemplaren over
de toonbank. Deze klassieker mag niet ontbreken in de
keuken van de (thuis)kok.

Advertenties in retailmagazines
Online campagne gericht op
kookliefhebbers

BESTSELLER
WEER
LEVERBAAR

FEBRUARI 2022
ISBN 9789045206622
18 X 26,5 CM, 320 BLZ
GEBONDEN
NUR 440
€ 34,99
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VOORDEELEDITIES

Toptitels nu als
voordeeleditie

12,99
APRIL 2022
ISBN 9789401616966
NUR 330

8,99

12,99

APRIL 2022
ISBN 9789401617055
NUR 302

MAART 2022
ISBN 9789401616522
NUR 301
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THRILLER

Bloedstollende
thrillerbestseller
Al meer dan 15.000 exemplaren
verkocht!

‘Een ongelooflijk spannend verhaal
met een heel verrassende ontknoping.’
— Jacqueline Lamper, Stoerste
thrillerverkoopster van Nederland
‘Link schrijft toegankelijk, doseert
de spanning perfect en bouwt mooie
verrassingen in.’ — Het Nieuwsblad
‘Ongelooflijk spannend.’
— Mezza Magazine (AD)

Tipplekken in de winkel

De boeken van Charlotte Link zouden eigenlijk een
lezerswaarschuwing moeten krijgen: alleen beginnen als
je in één keer door kunt lezen. De Duitse thrillerkoningin
betovert de lezer met haar intrigerende plots,
levensechte personages en knetterende spanning. In een
mum van tijd wist ze de Nederlandse en Vlaamse lezer
te overtuigen: er gingen al meer dan 15.000 exemplaren
van deze serie over de toonbank.
In Zondaar is Kate Linville terug, met een nieuwe baan bij
de politie van North Yorkshire. Ze raakt betrokken bij een
mysterieuze zaak met een dader die maar op één ding
uit is: wraak. Samen met Caleb Hale, die ondanks zijn
schorsing vastbesloten is Kate te helpen, duikt ze in de
zaak. Maar dan doet Kate een schokkende ontdekking
die levensgevaarlijk blijkt te zijn…
Duik in deze nieuwe, bloedstollende thriller – en vergeet
niet om af en toe adem te halen.

Advertenties in retailmagazines
Trailer van serie beschikbaar
voor digitale schermen en via
xanderuitgevers.nl

CHARLOTTE LINK werd geboren in Frankfurt
en is de succesvolste thrillerschrijfster
van ons buurland. Haar boeken zijn
internationale bestsellers en in Duitsland
werden al meer dan 30 miljoen exemplaren
verkocht. In Nederlandse vertaling
verschenen eerder Leugenaar en
Moordenaar, waarvan al meer dan 15.000
exemplaren werden verkocht.

APRIL 2022
OHNE SCHULD
ISBN 9789401616935
14 X 21,5 CM, 464 BLZ
PAPERBACK
NUR 332
€ 21,99
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THRILLER

Filmrechten nu
al verkocht
Voor de échte thrillerfan

‘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

Aandacht op Hebban.nl

Arjan Alberts werkte jarenlang voor het ministerie van
Justitie en Veiligheid en is inmiddels gevangenisdirecteur.
Zijn inside knowledge gebruikt hij op meesterlijke wijze in
het nieuwste deel van de trilogie over psychopaat
Natan Z. ‒ terwijl er ondertussen gewerkt wordt aan de
verfilming van zijn eerste boek!
In dit bloedstollende slot werken bekende én nieuwe
personages zonder dat ze het weten toe naar een
gruwelijke ontknoping, waarbij slechts één ding
overduidelijk is: een van hen moet sterven. Zelfs een
nieuwe identiteit kan Suus niet beschermen, en Natan
zal niet rusten voordat hij zijn ultieme doel heeft bereikt.
Op ingenieuze wijze leidt Alberts de lezer door zijn
angstaanjagende en verrassende plot vol gruwelijke
misdaden en onverwachte wendingen. Niet voor tere
zieltjes, wel voor de échte thrillerfan.

Campagne met Thrillzone
Posters beschikbaar op
aanvraag met Natan Z., Alex B.
en Anna V.

ARJAN ALBERTS (1975) is schrijver en
gevangenisdirecteur. Hij werkt sinds 2000
voor het ministerie van Justitie en Veiligheid
en schrijft zijn romans op persoonlijke titel.
Alberts won twee keer de ThrillZone Juryprijs
voor beste Nederlandstalige thriller.

APRIL 2022
ISBN 9789401616973
14 X 21,5 CM, 400 BLZ
PAPERBACK
NUR 332
€ 20,99

10

GESCHIEDENIS

De onbekende
Schindler
Vanuit het hart van het kwaad redde
hij honderdduizenden levens

‘Een held, zowel groots als bescheiden,
door François Kersaudy uitmuntend
beschreven.’ — Le Figaro
‘Kersaudy pakt de hele zaak methodisch
aan, waarbij hij zijn toevlucht neemt tot
de talrijke archieven die hij uitgebreid
citeert. Het resultaat had tot verveling
kunnen leiden, maar integendeel: het is
ongelooflijk intrigerend.’ — Historia

Hollywoodfilm over het leven van
Kersten in de maak, met Woody
Harrelson in de hoofdrol

Iedereen kent Oskar Schindler en Walter Süskind, maar
weinig mensen kennen Felix Kersten. En dat terwijl hij
tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven van meer dan
honderdduizend mensen wist te redden. De Duits-Finse
arts en masseur, woonachtig in Nederland, bleek de
enige te zijn die nazikopstuk Heinrich Himmler van zijn
vreselijke buikpijn af kon helpen. Hij weigerde betaald te
worden, in plaats daarvan vroeg hij Himmler om gunsten,
waarmee hij talloze levens redde.
Gebaseerd op grondige research in tal van archieven
reconstrueert de bekende Franse historicus François
Kersaudy het verhaal van deze buitengewone en
onbekende oorlogsheld, met behulp van archiefstukken,
dagboekfragmenten en bekentenissen. Het resultaat is
een allesomvattende biografie waarin een genuanceerd
beeld ontstaat van de man die bepalende keuzes
maakte in oorlogstijd.

Aandacht in Vol van Boeken
FRANÇOIS KERSAUDY is historicus en
werkte aan Oxford University en de
universiteit van Parijs. Hij spreekt negen
talen (waaronder Nederlands) en schreef
eerder boeken over Charles de Gaulle en
Winston Churchill.

MAART 2022
LA LISTE DE KERSTEN
ISBN 9789401617000
14 X 21,5 CM, 400 BLZ
GEBONDEN
NUR 320
€ 29,99
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ROMAN

Heerlijk:
je nieuwe
leesverslaving
‘Je blijft de pagina’s omslaan, tot het
heerlijk onconventionele happy end.’
— NPR
Het tweede deel in Evie Dunmore’s onweerstaanbare
serie De vrouwen van Oxford. Een heerlijk historisch
verhaal met humor, vaart, veel plottwists en een sterke
vrouwelijke hoofdpersoon. En het tweede deel is nog
smeuïger dan het eerste!
‘Oh yes, wat een verrukkelijk
romantisch, grappig, feministisch,
victoriaans verhaal was dít! Meer heb
ik niet nodig in m’n leven, ik kan net
zo goed dit blijven herlezen.’ — Evelyn
Evertsen, boekhandel Westerhof

Lady Lucie, leider van de suffragettebeweging, heeft een
plan: ze wil een uitgeverij kopen en die gebruiken voor
een coup tegen het parlement. Helaas had ze hierbij
even niet gerekend op de belangrijkste aandeelhouder:
Lord Ballantine, haar beruchte aartsvijand. Hij wil haar
best zijn deel verkopen, maar alleen als hij één nacht
met haar mag doorbrengen… Terwijl Lucie probeert hem
te slim af te zijn, ontdekt ze al snel dat die ene beroemde
dichter gelijk had: in liefde en oorlog is alles geoorloofd.
De perfecte historische roman om helemaal in te
verdwijnen, voor alle Bridgerton-fans!

Blogtour met grote boekenblogs
Aandacht in Heerlijk Lezencommunity
EVIE DUNMORE woont in Berlijn, maar
studeerde in Oxford. Voor haar boeken
wordt ze geïnspireerd door haar passie voor
Engeland, romantiek, vrouwelijke pioniers
en de victoriaanse tijd. Evie is een USA
Today-bestsellerauteur, en De vrouwen
van Oxford is haar eerste serie die in het
Nederlands verschijnt.

APRIL 2022
A ROGUE OF ONE’S OWN
ISBN 9789401616812
14 X 21,5 CM, 480 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 19,99
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THRILLER

Huiveringwekkend
actueel
Oplaaiende spanningen in de
Franse buitenwijken, genadeloze
bendemoorden, en een geheim
complot…

U verkocht al meer dan 60.000
exemplaren
‘Bernard Minier bezorgt je de koude
rillingen.’ — Trouw
‘Een heerlijk spannende politieroman
met een onheilspellend sfeertje,
vergelijkbaar met The Shining.’ *****
en Thriller van het Jaar — Noordhollands
Dagblad

Campagne met Thrillzone
Aandacht in VN Detective en
Thrillergids

Bernard Minier is goed voor miljoenen verkochte boeken
in meer dan twintig landen. Afrekening opent met
een schokkende scène die de lezer onmiddellijk het
verhaal in trekt: in de bossen bij Toulouse wordt een
naakte jongeman dood aangetroffen met het woord
‘gerechtigheid’ op zijn borst gebrand. Hij is als opgejaagd
wild aangereden, en aan Martin Servaz de taak om deze
zaak op te lossen – voordat de situatie nóg verder uit de
hand loopt.
In deze meedogenloze thriller met een verbluffende finale
schetst Minier een haarscherp beeld van de huidige tijd:
een wereld vol demonstraties, complotdenkers, geweld
tegen de politie en natuurlijk een groeiende kloof tussen
inwoners van hetzelfde land.
Afrekening leest als een klopjacht: filmisch en wervelend,
met een strakke spanningsboog en een uiterst
beklemmende sfeer, die de lezer nog lange tijd zal
achtervolgen.

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.
Afrekening is het zevende boek dat in het
Nederlands is vertaald.

MAART 2022
LA CHASSE
ISBN 9789401616843
14 X 21,5 CM, 448 BLZ
PAPERBACK
NUR 305
€ 21,99
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BBQ-bestsellers weer leverbaar

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789045213644
€ 20,99

AL MEER
DAN 70.000
EXEMPLAREN
VERKOCHT

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789045215136
€ 20,99

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789045209371
€ 20,99

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789045215235
€ 20,99

14

HISTORISCHE ROMAN

Talent van eigen
bodem
10.000 exemplaren verkocht van
bestsellerdebuut Het schuilhuis!

‘Het schuilhuis is een fantastisch debuut
dat je in één ruk wilt uitlezen.’
— Het Nieuwe Stadsblad
‘Een spannende oorlogsroman, en een
universeel liefdesverhaal’ — Hebban.nl

Vooruitleesexemplaren en
posters beschikbaar
Grote marketingcampagne
met AD (bereik van 2 miljoen
mensen)
Digital Out of Home-campagne
in de buurt van uw boekhandel

Met haar debuut Het schuilhuis veroverde Rachel van
Charante de harten van meer dan tienduizend lezers. De
spannende plot, de levensechte hoofdrolspelers, Rachels
passie, haar frisse schrijfstijl en de rijke historische
setting waren de perfecte ingrediënten voor een
meeslepende pageturner. In Het grachtenhuis vinden
fans onmiskenbaar dezelfde stijl, in een splinternieuw
verhaal.
1942, Lochem. Heleen krijgt de kans om als
secretaresse voor een belangrijk advocatenkantoor
in Amsterdam te gaan werken, en grijpt die met beide
handen aan. Als haar baas in dienst van het Duitse Rijk
blijkt te zijn, begint ze te twijfelen. Maar dan beseft ze
dat ze ook invloed kan hebben. Als ze via via bij het
verzet betrokken raakt, breekt een levensgevaarlijke
periode aan. Terwijl ze niemand meer écht kan
vertrouwen, moet Heleen cruciale keuzes maken om de
mensen van wie ze houdt te helpen.
Een prachtige oorlogsroman van eigen bodem, die alle
lezersverwachtingen meer dan waar zal maken.

Veel (regionale) media-aandacht

RACHEL VAN CHARANTE (1985) groeide
op in Twente en woont en werkt in
Lochem. Ze was jarenlang werkzaam in
de vastgoedsector, maar besloot haar
droom te verwezenlijken en fulltime te gaan
schrijven. Ze liet zich inspireren door een
prachtige villa in haar woonplaats voor haar
bestsellerdebuut Het schuilhuis.

APRIL 2022
ISBN 9789401617093
14 X 21,5 CM, 304 BLZ
PAPERBACK
NUR 301
€ 20,99
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COLOFON
MAART
9789401616874

Hartendief, Mary Higgins Clark

9789401616959

De patisserie, Charlotte Jacobi

9789401616904

Het meisje met de blauwe ster, Pam Jenoff

9789401617000

Kerstens lijst, François Kersaudy

9789401616843

Afrekening, Bernard Minier

9789401616522

Het schuilhuis, Rachel van Charante (midprice)

9789401614047

Oorlogsdochters, Rhys Bowen (lowprice)

XANDER UITGEVERS B.V.
KLOPPERSINGEL 7
2021 CR HAARLEM
WWW.XANDERUITGEVERS.NL
TEL. +31(0)20 3033950

APRIL

INFO@ XANDERUITGEVERS.NL

9789401616850

Stormvloed, Wilbur Smith

9789401616935

Zondaar, Charlotte Link

ACCOUNTMANAGER
ERIC WINKEL
TEL. 06 21544083

9789401617093

Het grachtenhuis, Rachel van Charante

9789401616973

Anna V., Arjan Alberts

9789401616812

De charmante schurk, Evie Dunmore

9789401616966

Courtney’s erfenis, Wilbur Smith (midprice)

9789401617055

De Zweedse affaire, Karen Swan (lowprice)

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

