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Karin Slaughter in de pers
‘Opnieuw een plot
om van te smullen
van de Queen of
Crime.’

‘Vakwerk.’
De Standaard

Nouveau

‘Gruwelijk knap
opgeschreven.’
de Volkskrant

‘Karin Slaughter
is wederom in
bloedvorm.’
 De Telegraaf

‘Slaughter doet
waar ze goed in
is: ze laat de lezer
gruwelen.’
Elsevier

De #1 bestsellers van de Queen of Crime

18 weken

64 weken

21 weken

23 weken

Karin Slaughter Verzwegen

Auteurs
bezoek!

Grote landelijke promotiecampagne
▸ Instore promotiemateriaal: vloerdisplay,
backcard, kubustoren

▸ Socialmediacampagne i.s.m.
Karin Slaughter!

▸ Zomerpuzzelboekjes

▸ Interviews in grote dagbladen en
regionale kranten

▸ Outdoorcampagne
▸ Advertenties in diverse nationale weeken dagbladen incl. grote Metro take-over

▸ Recensies in week- en maandbladen in
Nederland en België

▸ Crosspromotie binnen het
thrillergenre

▸ Podcasts

▸ Grote onlinecampagne op
queenofcrime.nl
▸ Onlineadvertisingcampagne

▸ Recensies op alle grote thrillerplatforms

Bereik
3,9 mln.!

Kubustoren

Vloerdisplay à 40 exemplaren
Backcard à 8 exemplaren

Karin Slaughter

Verzwegen

E

en jonge vrouw wordt op brute wijze aangevallen en
voor dood achtergelaten. De politie stelt een onder-

zoek in, maar dat loopt al snel vast. Tot een gevangene
Will Trent vertelt dat de aanval een kopie is van de
misdaad waarvoor hij jaren eerder veroordeeld is.
De man heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn, en nu
denkt hij bewijs te hebben.
Het wordt Will duidelijk dat hij de nieuwe zaak pas kan
oplossen wanneer hij de oude heeft opengebroken. Maar
er zijn bijna tien jaar verstreken: jaren waarin herinneringen zijn vervaagd, getuigen zijn verdwenen en bewijsstukken zijn kwijtgeraakt. Er is maar één persoon die
Will kan helpen een meedogenloze moordenaar op te
sporen: zijn vriendin Sara Linton.

●● #20 in 2020: Verzwegen is Karin
Slaughters twintigste boek, en het
tiende met Will Trent in de hoofdrol
●● Karin Slaughter verbluft opnieuw in
deze intrigerende thriller vol plotwendingen
●● Slaughter valt als auteur niet te
categoriseren: ze excelleert in
psychologische diepgang en is een
fenomeen op zichzelf
●● Gespleten wordt bewerkt tot acht
delige serie op Netflix, door de mensen achter Homeland, House of Cards
en Big Little Lies
●● Laatste weduwe stond wekenlang op
#1 van de Bestseller 60, en er werden
meer dan 120.000 exemplaren van
verkocht
●● Grootse pr- en marketingcampagne

Over eerder werk van Karin Slaughter:
‘Laatste weduwe is een heerlijke Slaughter: actueel,
uitstekend uitgewerkte karakters en een even
mysterieuze als ingenieuze plot.’  VN Detective en
Thrillergids
‘Karin Slaughter staat aan de absolute top.’ De Morgen
‘Slaughter geeft haar personages zo veel inhoud en
ontwikkeling dat haar boeken, ook al loopt de serie al
jaren, nog steeds blijven boeien.’ Nederlands Dagblad

© Alison Rosa

8
Karin Slaughter is een van ’s werelds populairste en meest gewaardeerde
schrijvers. Haar thrillers zijn in 120 landen uitgebracht en wereldwijd zijn
er meer dan 35 miljoen exemplaren verkocht. Haar standalone-thrillers
Gespleten, Goede dochter en Veroordeeld worden binnenkort verfilmd.
Het verschijnen van Verzwegen markeert twintig jaar schrijverschap.

THRILLER

Jubileumjaar 2020: de tiende Will Trent-bestseller

9
ISBN paperback:
978 94 027 0551 5
ISBN gebonden:
978 94 027 0576 8
Verschijnt: juni 2020
Prijs paperback: € 21,99
Prijs gebonden: € 25,99
Formaat: 140 x 215 mm

Omvang: ca. 552 pag.

Paperback:

NUR: 305, Literaire thriller
Oorspronkelijke titel:
The Silent Wife
Vertaling: Ineke Lenting
Omslag: Marry van Baar

Gebonden:

Ed James

Zonder zintuigen
E

en al wekenlang vermiste vrouw wordt zwaargewond
langs een autoweg teruggevonden. Ze praat niet en is

erg vermagerd. De politie tast in het duister. Wat is er met
deze vrouw gebeurd? Wanneer enkele dagen later nog
een vermiste persoon in verwarde toestand wordt aange-

troffen, wordt al snel duidelijk dat er een macaber spel
wordt gespeeld met de zintuigen van de slachtoffers...
Inspecteur Aidan Corcoran en forensisch psycholoog
Marie Palmer moeten samenwerken om de zaak tot een
goed einde te brengen. Als opnieuw een vrouw wordt

●● Een serieontvoerder speelt een genadeloos spel met zijn slachtoffers
●● Tempo, verhaalwendingen en een
ontknoping waarnaar je blijft gissen
●● Sterke protagonisten die de twee
kanten van misdaadbestrijding
vertegenwoordigen: het veroordelen
van criminelen en het doorgronden
van hun daden
●● Voor lezers van M.J. Arlidge, Daniel
Cole en Robert Bryndza

vermist, telt elke seconde. Welk motief heeft deze ontvoerder?
Zonder zintuigen is het ijzersterke eerste deel in een reeks
met Aidan Corcoran en Marie Palmer in de hoofdrol.

‘Mijn brein werkt op volle toeren wanneer ik wakker schiet.
Ik kijk om me heen. Nog steeds dezelfde plek. Zes krassen in de
muur boven het bureau, streepjes om de dagen te markeren.
Niet dat er daglicht binnenkomt. Ik heb zes keer geslapen, maar
ik heb geen idee of er ook echt zoveel dagen verstreken zijn.
Hoe dan ook, ik ben hier nu bijna een week en mijn ontvoerder
heeft zich niet laten zien. Nergens te bekennen. Geen contact,
geen gesprek, geen berichten, geen briefjes. Niks. Het enige wat
ik weet, is dat hij waarschijnlijk een man is.’

10
Ed James is auteur van een succesvolle reeks thrillers rondom inspecteur
Simon Fenchurch. In Zonder zintuigen introduceert hij zijn nieuwe
hoofdpersonages Aidan Corcoran en Marie Palmer. Hij woont in de buurt van
Edinburgh, Schotland.

THRILLER

Je ziet niks. Je hoort niks. Alles wat je hebt, is angst.
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ISBN: 978 94 027 0547 8

NUR: 305, Literaire thriller

Verschijnt: augustus 2020

Oorspronkelijke titel:
Senseless

Prijs: € 19,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 140 x 215 mm
Omvang: ca. 384 pag.

Vertaling: Angelique
Verheijen
Omslag: Buro Blikgoed

Don Winslow

Gebroken
M

enselijk, eerlijk en bruut. In Gebroken verenigt
Don Winslow de belangrijkste thema’s binnen de

misdaad – corruptie, wraak, rechtvaardigheid, verlies,
verraad en schuld – in zes geweldige verhalen. Dit boek
neemt je mee in een wereld van professionele dieven,
politieagenten, draaideurcriminelen, privédetectives,
drugsdealers en verloren zielen in de nacht.
Met zijn kenmerkende mix van psychologisch inzicht,
humor, actie en een geweldige literaire pen schreef Don
Winslow een boek dat voorbestemd is een klassieker te
worden in het misdaadgenre.

●● Messcherp, actueel en razend spannend
●● De auteur laat alle facetten van de
criminele wereld zien, met personages die bekend zijn uit eerder werk
●● Geweldig als eerste kennismaking
met het werk van Don Winslow, en
een feest van herkenning voor zijn
fans
●● Voor lezers van Michael Connelly,
James Ellroy en Lee Child
●● Zowel Lek als Het kartel worden
momenteel verfilmd

Over De grens:
‘Verbluffend en urgent.’ The New York Times
‘Wat De grens tot zo’n weergaloos boek maakt, is dat
Winslow het fiasco van de drugsaanpak vervlecht
met een aantal persoonlijke verhalen.’  NRC
Handelsblad
‘Uiterst verslavende lectuur, met een literaire
straatwaarde waarvan de scenaristen van Narcos alleen
maar kunnen dromen.’ HUMO

Reeds verschenen
ISBN: 978 94 027 0266 8
Prijs: € 22,99

© Robert Gallagher

12
Don Winslow is auteur van 20 veelgeprezen en bekroonde internationale
bestsellers. Twee van zijn boeken worden inmiddels verfilmd. Hij is voormalig
detective, antiterroristentrainer en trial consultant. Hij woont in Californië en
Rhode Island.

THRILLER

‘Don Winslow is de beste.’ Stephen King
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ISBN: 978 94 027 0553 9

NUR: 305, Literaire thriller

Verschijnt: juni 2020

Oorspronkelijke titel:
Broken

Prijs: € 19,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 150 x 226 mm
Omvang: ca. 384 pag.

Vertaling: Catherine Smit
Omslag: Ploy Siripant /
Pinta

Charles den Tex

Verloren vrouw
D

e jonge Djenna wordt in het holst van de nacht
gewond op straat aangetroffen door oplichter Luc.

Ze lijdt aan geheugenverlies en aanknopingspunten om
haar verleden te achterhalen lijken er niet te zijn. Als ze
zelf op zoek gaat, blijkt dat ze wordt gezocht. Wie is ze?
Is ze iemand die ze liever niet wil zijn?

●● Reeds 10.000 exemplaren verkocht,
nu in midprice
●● Razend actueel, vol actie en weer
galoos spannend
●● Lovend gerecenseerd en favoriet bij
vele boekhandelaren
●● Den Tex won al drie keer de Gouden
Strop

‘Adembenemend spannend.’  Noord-Hollands
Dagblad
‘Een pageturner van jewelste, te spannend om weg te
leggen.’ AD Magazine
‘Een 5 sterren-juweel dat een nieuwe nominatie voor de
Gouden Strop meer dan rechtvaardigt.’ Hebban
‘UIT! BAM! DAMN! Dit wordt dé Nederlandse thriller van
het jaar.’ Kees Schafrat, boekhandel Broekhuis
‘In één ruk uit. Pff… hier moet ik even van afkicken. Zet
hem op je leeslijst, deze wil je niet missen!’ Cor Wiersma,
boekhandel Los
‘Zo’n boek dat je als spannendeboekenliefhebber móét
lezen. Nu al mijn beste boek van het jaar.’ Jacqueline
Lamper, boekhandel Paard van Troje

© Wim van de Hulst

14
Charles den Tex is een van de succesvolste thrillerauteurs van Nederland.
Bijna al zijn boeken werden genomineerd voor de Gouden Strop en drie keer
won hij die prijs: voor Schijn van kans, De macht van meneer Miller en CEL. Met
De vriend won hij de Crimezone Thriller Award. Verloren vrouw is zijn eerste
nieuwe thriller sinds het verschijnen van Bot in 2016.

‘Erg goed. Wie stalen zenuwen heeft, wordt beloond.’
 de Volkskrant
Midprice

THRILLER

12,99

15
ISBN: 978 94 027 0591 1

NUR: 305, Literaire thriller

Verschijnt: juli 2020

Omslag: Buro Blikgoed

Prijs: € 12,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 150 x 226 mm
Omvang: 384 pag.

Scandinavische crime met
internationale allure
‘Onmogelijk weg te leggen en onvoorstelbaar
dat dit geschreven is door twee debutanten. Mohlin en Nyström
schrijven met de trefzekerheid en timing die je vooral bij
gevestigde auteurs ziet.’
Erika Degard, redacteur bij Norstedts, de Zweedse uitgeverij van Het laatste leven

Mohlin & Nyström Het laatste leven
Grote promotiecampagne!
▸ Backcard gratis bij 6 exemplaren
▸ Poster in A1, A2 of A3
▸ Crosspromotie
▸ Boektrailer
▸ Grote onlineadvertisingcampagne

▸ Recensies bij alle thrillerblogs en
magazines in Nederland en België
▸ Voorpublicatie, interview en recensies in
De Telegraaf en het AD
▸ Onlineartikelen op o.a. ThrillZone

▸ Socialmediacampagne

Poster in A1, A2 of A3

Backcard à 6 exemplaren

Mohlin & Nyström

Het laatste leven
N

a een mislukte infiltratie in een drugskartel en een
aanslag op zijn leven moet FBI-agent John Adderley

van de radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit
en vertrekt vanuit Baltimore naar zijn geboorteland
Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een piepklein
politieteam en wordt hij op de zaak van een verdwenen
meisje gezet.
Het kost John, met zijn Amerikaanse mentaliteit, moeite
een plek te vinden tussen de Zweden, temeer omdat de
zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel

●● Het laatste leven is Zweeds vakmanschap
●● Geschreven met vaart, slimme cliffhangers en psychologische diepgang
●● Vertaalrechten verkocht aan meer
dan 10 landen
●● Eerste boek in een serie: deel 2 verschijnt in 2021
●● Voor de lezers van Hjorth Rosenfeldt,
Stieg Larsson en Jens Lapidus

lucht krijgt van een onconventionele detective die zich
ophoudt in een Zweeds provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns halfbroer…

‘Een briljante nieuwe misdaadthrillerserie uit Zweden
– alles eraan vind ik fantastisch, de personages, de
set-up, de stijl. Ik ben dolblij dat we de geweldige Mohlin
& Nyström mogen uitgeven.’ Heide Kloth, uitgever bij
HarperCollins Duitsland
‘Een nieuwe kijk op nordic noir. Je volgt John Adderley
in zijn pogingen zich aan te passen aan het werk op een
klein Zweeds politiebureau, terwijl de spannende plot
zich langzaam maar zeker ontvouwt.’ Anja Gustavson,
redacteur bij de Noorse uitgeverij Kagge

© Liam Karlsson

18
Peter Mohlin en Peter Nyström groeiden samen op in een klein Zweeds
plaatsje. Ze schreven hun eerste verhaal toen ze tien jaar oud waren.
Na succesvolle carrières als scenarioschrijvers en regisseurs voor theater en
film besloten ze de draad weer op te pakken en samen hun eerste thriller te
schrijven.

THRILLER

Briljant Scandinavisch crimedebuut met een
internationale twist
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ISBN: 978 94 027 0548 5

NUR: 305, Literaire thriller

Verschijnt: september 2020

Oorspronkelijke titel:
Det sista livet

Prijs: € 21,99
Uitvoering: paperback met
flappen
Formaat: 150 x 226 mm
Omvang: ca. 448 pag.

Vertaling: Corry van Bree
Omslag: Studio Jan de Boer

Romy Hausmann

Slapeloos

J

aren geleden werd Nadja veroordeeld voor een wrede
misdaad. Na haar vrijlating uit de gevangenis wil ze

niets liever dan een normaal leven leiden. Maar dan
wordt er een moord gepleegd. De dader probeert door
valse bewijsstukken te verspreiden de politie op het
verkeerde spoor te zetten: dat van de jonge, onstabiele
vrouw die als assistente bij een advocatenkantoor werkt…
Want Nadja’s verleden maakt haar het perfecte slachtof-

●● IJzersterke psychologische thriller
over macht en onmacht
●● De #1 bestsellerauteur van 2019 in
Duitsland
●● Van Dag en nacht werden in Duitsland meer dan 250.000 exemplaren
verkocht

fer. En de perfecte moordenaar.

●● Op Hebban.nl beoordeeld met
gemiddeld 4,5 sterren

Slapeloos is een bloedstollende psychologische thriller

●● De boeken van Romy Hausmann
verschijnen in meer dan 20 landen

over schuld, vergelding en de vraag of een veroordeelde
dader ooit echt vrij kan komen.

Midprice

10,-

Over Dag en nacht:
‘Wat een waanzinnig boek is dit! Dit is Nicci Frenchwaardig.’ Monique Rijsdijk, Bruna Barendrecht
‘Verrassend, benauwend en zeker een onverwacht slot!
Zo’n juweeltje dat ineens boven komt drijven.’ Ellen
Nieuwenkamp, boekhandel Van Stockum
‘Een machtig boek dat je niet loslaat. We begonnen
ermee in onze pauze en je bent meteen verslaafd. Nu is
het wachten op het volgende boek.’ Marieke van Esch,
The Read Shop Sint Michielsgestel

Juni 2020
ISBN: 978 94 027 0597 3
Prijs: € 10,–

© Astrid Eckert

20
Romy Hausmann (1981) was hoofdredacteur bij een productiemaatschappij
en werkt nu als freelancer in de tv-wereld. Slapeloos is haar tweede thriller,
na het overweldigende succes van Dag en nacht, waarvoor de filmrechten al
zijn verkocht. Voor haar debuutthriller ontving ze de Crime Cologne Award.

THRILLER

Haar verleden maakt haar het perfecte slachtoffer.
En de perfecte moordenaar.
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ISBN: 978 94 027 0592 8

NUR: 305, Literaire thriller

Verschijnt: augustus 2020

Oorspronkelijke titel:
Marta schläft

Prijs: € 19,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 140 x 215 mm
Omvang: ca. 368 pag.

Vertaling: Michel Bolwerk
Omslag: Zero Werbe
agentur / Pinta

Daniel Silva
De Engelse spion – De roof – Het huis der spionnen

A

ls het bekendste lid van het Engelse koningshuis in
haar luxejacht wordt opgeblazen door een bom,

wendt de Britse inlichtingendienst zich in De Engelse
spion tot de enige man die haar moordenaar kan opspo-

ren: kunstrestaurateur en meesterspion Gabriel Allon.
In De roof is Gabriel Allon in Venetië als hij een oproep
van de Italiaanse politie krijgt. Julien Isherwood, een
excentrieke Londense kunsthandelaar, dacht bij een
bezoek aan het Comomeer een potentiële cliënt te treffen.
In plaats daarvan vond hij een op gruwelijke wijze vermoorde man… Kan Allon zijn vriend vrijpleiten?

●● Altijd razend actueel
●● Intelligent, bloedstollend spannend
en een internationale setting; Daniel
Silva verrast met ieder boek opnieuw
●● Seriepersonage Gabriel Allon heeft
wereldwijd fans; een interessante
speurder die zich verdiept in actuele
zaken die krantenkoppen zouden
kunnen zijn
●● De gedroomde opvolger van John
le Carré en Frederick Forsyth in het
genre van de spionagethriller

Vier maanden na de dodelijkste aanslag op Amerikaans
grondgebied sinds 9/11, is Londen het nieuwe doelwit van
IS. Een reeks bomaanslagen laat een spoor van vernieling
achter. In Het huis der spionnen raakt Gabriel Allon bij de
zaak betrokken. Slaagt hij erin om het meesterbrein
achter de aanslagen te ontmaskeren?

Over Daniel Silva:
‘Bij alleskunner Gabriel Allon is geen schurk veilig.’  Hebban
‘Een prachtig plot met een sympathieke speurder, dat geraffineerd wordt uitgewerkt.’ VN Detective
en Thrillergids
‘De wereld heeft meer mannen als Allon nodig en meer schrijvers als Silva.’ Bookreporter

© Marco Grob

22
Bestsellerauteur Daniel Silva heeft wereldwijd naam gemaakt als dé kenner
van de wereld van internationale intriges. Zijn achtergrond als journalist en
als correspondent in het Midden-Oosten speelt hierbij ongetwijfeld een rol.
Zijn boeken verschijnen in 30 landen.

Ruim 1400 pagina’s leesplezier: het spionnenpakket!

3 boeken
voor

THRILLER

25,-
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ISBN: 978 94 027 0549 2

NUR: 305, Literaire thriller

Verschijnt: juli 2020

Oorspronkelijke titels:
The English Spy, The Heist,
House of Spies

Prijs: € 25,00
Uitvoering: pakket van 3x
paperback
Formaat: 150 x 228 mm

Vertaling: Angela Knotter
Omslagen: HarperCollins
Holland

Jeroen Windmeijer

De offers

I

n een gesloten gemeenschap in de buurt van het Boliviaanse Titicacameer worden in korte tijd drie vermoorde

kinderen aangetroffen. Alles wijst erop dat ze op rituele
wijze zijn omgebracht. De Nederlandse student Luc en

●● Ongekend succes; elk boek bestormt
de bestsellerlijsten en wordt lovend
gerecenseerd

zijn vriendin Nayra raken bij de zaak betrokken.

●● De auteur werkte jarenlang als
reisleider en antropoloog in
Zuid-Amerika

Over de boeken van Jeroen Windmeijer:

●● Van zijn boeken werden al meer dan
100.000 exemplaren verkocht

‘Wat een heerlijk boek! Bijzonder spannend, bijzonder
interessant en ook nog eens een zeer fijne leeservaring.
Zijn beste boek tot nu toe. Remco Houtepen, boekhandel
Libris Venstra

●● De vertaalrechten op Windmeijers
werk werden verkocht aan Duitsland, Engeland, Amerika, Italië,
Tsjechië en Portugal

‘De snelheid van Dan Brown, de diepgang van Umberto
Eco.’ Wim Krings, boekhandel Krings
‘Ontzettend goed. Puur vertelplezier gepaard met groot
vakmanschap.’ Maarten ’t Hart

Reeds verschenen

Reeds verschenen

Reeds verschenen

Maart 2020

ISBN: 978 94 027 0539 3

ISBN: 978 94 027 0096 1

ISBN: 978 94 027 0265 1

ISBN: 978 94 027 0497 6

Prijs: € 15,00

Prijs: € 10,00

Prijs: € 12,50

Prijs: € 21,99

© Taco van der Eb
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Antropoloog Jeroen Windmeijer (1969) weet feit en fictie op onnavolgbare
wijze met elkaar te verbinden. Hij vindt witte vlekken in de Bijbelse en
wereldgeschiedenis en kleurt deze op overtuigende wijze in. Eerder schreef
hij de thrillers Het Petrusmysterie, Het Pauluslabyrint, Het Pilgrim Fatherscomplot en Het Isisgeheim (met Jacob Slavenburg), die met veel enthousiasme
werden ontvangen.

Grandioze Zuid-Amerika-thriller nu voor een
vakantieprijs
Midprice

THRILLER

12,99
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De roman die ieders hart verovert

Aantrekkingskracht
en verbondenheid.
Een groot geheim.
Is liefde een optie?

Holly Miller Een glimp van jou

Filmrechten
verkocht!

Grote promotiecampagne!
▸ Backcard gratis bij 6 exemplaren
▸ Boekenleggers
▸ Crosspromotie
▸ Boektrailer
▸ Grote onlineadvertisingcampagne
▸ Nieuwsbriefcampagne gericht op de
doelgroep: ruim 30.000 adressen!
▸ Socialmediacampagne

▸ Recensies in vrouwenbladen zoals
Margriet, Libelle en Vriendin
▸ Bespreking in boekenpodcasts
▸ Recensie en artikelen op online
platforms als Chicklit, Hebban,
Lees.bol.com

Boekenleggers

Backcard à 6 exemplaren

Holly Miller

Een glimp van jou
J

oel is bang voor de liefde en laat niets of niemand te
dichtbij komen. Callie werkt in de plaatselijke koffiebar

die ooit van haar verongelukte beste vriendin Grace was.
Ze probeert ondanks de pijn haar leven weer op de rit te
krijgen. Als Callie en Joel elkaar ontmoeten, voelen ze
ondanks hun reserves een ongekende aantrekkingskracht en verbondenheid. Het is direct duidelijk: ze horen
bij elkaar.

●● Dit aangrijpende liefdesverhaal laat
niemand onberoerd
●● Verschijnt in meer dan 20 landen;
iedereen omarmt Joel en Callie
●● Voor lezers van Jojo Moyes, Cecelia
Ahern en Nicholas Sparks
●● Filmrechten reeds verkocht!

Maar Joel heeft een geheim dat hem al jarenlang verscheurt. En om Callie toe te laten tot zijn leven, moeten ze
beiden een hoge prijs betalen. Is Joel nog in staat tot
liefde, en zo ja: wat is dan de juiste vorm? Kunnen ze
samen het geluk vinden dat ze zo hard verdienen, of is
elkaar loslaten de enige optie?

‘Holly Miller heeft een verhaal geschreven dat uniek,
adembenemend, verpletterend en perfect is, net zoals
de liefde. Ik heb nog steeds tranen in mijn ogen en wil dit
opnieuw lezen.’ Jodi Picoult
Goodreads-lezers over Een glimp van jou:
‘Een verhaal vol emotie waarin de liefde voelbaar is.’
‘Een emotionele achtbaan met sterke personages.’
‘Het verhaal van Joel en Callie is briljant opgeschreven en
tegelijkertijd hartverscheurend.’

© Mark Crossfield
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Holly Miller werkte als marketeer, redacteur en copywriter. Ze woont in
Norfolk met haar partner en hond. Een glimp van jou is haar eerste boek
en de filmrechten werden al voor verschijnen verkocht aan een grote
filmmaatschappij in Hollywood.
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Zou je voor liefde kiezen als je weet hoe het afloopt?
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Simon Stranger

Een vreemde in de wereld
I

●● Van Blijf hun namen noemen werden meer dan 10.000 exemplaren
verkocht

De zestienjarige Noah woont in een van de betere buurten

●● Een van de grootste Noorse literaire
schrijvers van het moment

n 1662 sticht Jan van Riebeeck de eerste Europese
handelspost op Kaap de Goede Hoop. Hij denkt vreed-

zaam te gaan onderhandelen met de lokale bevolking.

van Kaapstad. Hij is een zwarte jongen, geadopteerd in
een wit gezin. Een kind van het nieuwe Zuid-Afrika?
Adele woont in een zwarte buurt die plaats moet maken
voor een witte wijk. Als zesjarige probeert ze de bull
dozers tegen te houden.
En dan is er Simon, schrijver. Hij onderneemt een riskante zeiltocht over de Atlantische Oceaan. Tot hij een

●● Winnaar Noorse boekhandelsprijs
●● De auteur duikt dieper in zijn bewogen familiegeschiedenis
●● Mondiaal thema: identiteit en afkomst na adoptie
●● Nederlandse link: van de apartheid
en de VOC tot Jan van Riebeeck

bericht krijgt over zijn vader.
Ze zijn alle vier ontheemd. In Een vreemde in de wereld
worden hun dramatische verhaallijnen op een aangrijpende en originele manier met elkaar verbonden. De
familiegeschiedenis van de Strangers biedt de opstap
naar een indringend verhaal over het vinden van je thuis.

Midprice

10,-

‘Niet alleen een zeer ambitieuze roman over isolatie en
verbinding, maar ook zeer goed geschreven.’ Dagens
Næringsliv
‘Elke afzonderlijke verhaallijn is goed, en de manier
waarop ze verbonden zijn is elegant en relevant.’
Dagbladet

Reeds verschenen
ISBN: 978 94 027 0351 1
Prijs: € 10,–

© Andre Løyning-saftflaske
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Simon Stranger (1976) publiceerde meerdere succesvolle kinderboeken
voor hij zijn autobiografische roman Blijf hun namen noemen schreef, een
op waarheid gebaseerd verhaal over zijn schoonfamilie. Hij beweegt zich
in zijn schrijven gemakkelijk tussen realiteit en fictie en weet het leven
beklemmend in woorden te vatten.

ROMAN

Waar liggen je roots, als je vader én grootvader
geadopteerd zijn?
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Doug Gold

Het briefje door het hek
T

erwijl de nazi’s Europa in hun greep hebben, ontmoeten twee vluchtende mensen elkaar per toeval. De een

is verzetsheldin, de ander krijgsgevangene. Een verfrommeld briefje brengt hen samen en zal hun leven voor altijd
veranderen.
Het briefje door het hek is het waargebeurde verhaal van
Josefine Lobnik, een Joegoslavische verzetsheldin, en
Bruce Murray, een Nieuw-Zeelandse soldaat. Als Josefines
broer wordt opgepakt, gaat ze naar het dichtstbijzijnde
concentratiekamp om hem te zoeken. Ze geeft een briefje
met een beschrijving van haar broer door het hek aan
Bruce. De vonk slaat onmiddellijk over. Waar het lot hen
samenbrengt, trekt de oorlog hen meteen weer uit elkaar.

●● Het waargebeurde liefdesverhaal
van de schoonouders van de auteur
●● Hartverscheurend, meeslepend en
spannend
●● Een ode aan de kracht van liefde op
de meest onwaarschijnlijke momenten
●● Twee nieuwe perspectieven op de
Tweede Wereldoorlog: Joegoslavië
en Nieuw-Zeeland
●● Voor lezers van De tatoeëerder van
Auschwitz en De laatste trein naar
vrijheid

Maar de grootste liefde bloeit in de meest onwaarschijnlijke tijden…

‘Een onvergetelijk verhaal over liefde in gevaarlijke
omstandigheden. Het herinnert ons eraan dat liefde zelfs
in de meest gruwelijke tijden altijd haar weg vindt – en
overwint. Ik kan dit boek niet genoeg aanbevelen.’
Heather Morris, auteur van De tatoeëerder van Auschwitz
‘Dit waargebeurde verhaal is het waard om een
Hollywood-blockbuster te worden.’ The Courier Mail
‘Een opmerkelijk en boeiend Tweede Wereldoorlogverhaal.’ The Advertiser

© Alicia Scott
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Doug Gold is de schoonzoon van Josefine Lobnik en Bruce Murray. Hij heeft
een lange en succesvolle carrière in de media achter de rug en zijn werk
werd bekroond met verschillende prijzen. Het briefje door het hek is zijn
debuutroman.
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Een onwaarschijnlijk maar waargebeurd
liefdesverhaal tijdens WOII
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‘Ik krijg hier gewoon nooit
genoeg van!’

‘Dit is een heerlijke
feelgood.’

Evelyn

Sarah

‘Een heerlijk boek voor op
de bank met een dekentje.’

‘Ik heb het boek in een ruk
uitgelezen.’

Iris

Dymphy


Goodreads-fans over de
boeken van Marijke Vos
‘Ik ben zeker benieuwd
naar meer van het werk
van Marijke.’

‘Grappig, romantisch,
spannend en een heerlijk
verhaal.’

Aleida

Femke

‘Zeker een aanrader.’

‘Het verhaal is heerlijk vlot
met een leuke moderne
schrijfstijl.’

Anoeska

‘Wat een heerlijk boek!’
Angela

‘Leuke feelgood.’
Ingrid

Mandy

‘Vrolijk, luchtig,
romantisch.’
Natasja

Marijke Vos Ik pleit voor jou!
Grote promotiecampagne!
▸ Boekenleggers
▸ Crosspromotie
▸ Leesclub i.s.m. Chicklit.nl
▸ Onlineadvertising op platforms als Viva.nl en Flair.nl
▸ Nieuwsbriefcampagne gericht aan de doelgroep: ruim 30.000 adressen!
▸ Socialmediacampagne
▸ Interviews en recensies in dagbladen
▸ Tv-optreden

Boekenleggers

Marijke Vos

Ik pleit voor jou!
D

e jonge, ambitieuze advocate Janna heeft er alles
voor over om die felbegeerde promotie binnen te

slepen, maar een uit de hand gelopen vrijdagmiddag
borrel gooit roet in het eten. Ze zet zichzelf voor schut,
verliest Zeer Belangrijke Documenten van haar aankomende zaak en deponeert tot overmaat van ramp haar
maaginhoud over de gaatjesschoenen van een onbekende
man.
Janna krijgt nog één kans om indruk op haar baas te

●● Overheerlijke feelgoodroman van
groot nieuw talent
●● Originele setting: de advocatuur
●● Hilarisch grappig met uit het leven
gegrepen personages
●● Genomineerd voor Thrillers & More
Roman/Feelgood Boek van het jaar
●● Perfect voor fans van Sophie Kinsella,
Jill Mansell en Charlotte de Monchy

maken: het in goede banen leiden van de vechtscheiding
tussen twee BN’ers waar heel Nederland van smult. Ze zet
alles op alles om de rechtszaak voor de Gooische cliënte
en haar monsterlijke tweeling te winnen. Maar dan
herkent ze de uitermate charmante advocaat van de
tegenpartij: de man met de gaatjesschoenen…

‘Dit is zo’n boek waarin je begint te lezen en pas uren
later beseft dat je inmiddels in een pikdonker huis zit.’
Charlotte de Monchy
‘Hilarisch! Oncharmant knor-lachen gegarandeerd.’
Lisette Jonkman
‘Op en top feelgood die je vanaf de eerste bladzijde een
grote lach op je gezicht bezorgt!’ Gillian King

© Marie Wanders

38
Marijke Vos (1985) combineert haar baan in de hulpverlening met
copywriting voor grote bedrijven. Een finaleplek bij de schrijfwedstrijd van
Chicklit.nl leidde tot een aantal digitale publicaties. Nu is het tijd voor haar
debuut op papier. In haar vrije tijd is ze een echte boekenwurm, zorgelijk
schoenverslaafde en een ambitieuze wijnfanaat.

Onvoorstelbaar grappige en sprankelende feelgood
van eigen bodem
Nieuw!
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Catherine Mangan

De Italiaanse droom
N

iamh laat het regenachtige Ierland, inclusief haar
verraderlijke ex en burgerlijke ouders, achter zich

en gooit het roer radicaal om. Ze begint een koffiebar,
soon to be wijnbar – ze kan namelijk helemaal geen koffie
zetten – op de meest pittoreske plek van Italië.
Ze geniet van haar nieuwe leven vol zon, zee en heerlijke
lunches, én van het gezelschap van de knappe verhuurder

●● Heerlijk zomers leesvoer: Ik vertrek,
maar dan beter
●● Een moderne versie van Bridget Jones
meets Onder de Toscaanse zon
●● Voor liefhebbers van Jill Mansell en
andere feelgoodauteurs
●● De ultieme Italië-roman van 2020

van de bar. Maar dan komt ze in zwaar weer. Door geldproblemen en een familietragedie moet ze weer naar
Ierland vertrekken. Is dit het einde van haar Italiaanse
droom? Of kunnen haar nieuwe vrienden haar helpen
terug te keren naar la bella Italia?
Blauwe luchten, heerlijk eten en Aperol Spritz: welkom in
De Italiaanse droom!

‘Meteen na mijn afstuderen vertrok ik met een vriendin
naar Rome. Ik wilde er voor altijd blijven: de ultieme
droom van een nieuw leven in een vreemd land. Helaas
liep het net even anders. Omdat we meer tijd besteedden
aan terrasjes dan aan het zoeken naar werk, waren we al
snel platzak. Toch heeft deze trip me iets goeds gebracht:
het begin van een levenslange liefdesrelatie met Italië.’
Catherine Mangan

© Catharine Mangan
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Catherine Mangan studeerde aan University College Cork voordat ze tijdelijk
in Italië ging wonen, wat het begin was van een levenslange liefde voor het
land. Ze is een bekroonde ondernemer en ontwikkelaar van de talenapp
Smigin, met gebruikers in 175 landen. Tegenwoordig verdeelt ze haar tijd
tussen Ierland en Silicon Valley.
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Hilarisch en romantisch: het perfecte vakantieboek
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Laura Jane Williams

Liefde met vertraging
N

adia neemt elke ochtend de trein van halfacht.
Behalve als ze zich verslaapt, wat nogal vaak

gebeurt. Daniel neemt écht elke ochtend de trein van
halfacht, wat voor hem niet zo moeilijk is, want sinds
het overlijden van zijn vader heeft hij nog geen nacht
goed geslapen.
Op een ochtend wordt Nadia door haar vriendin Emma
geattendeerd op een berichtje in de krantenrubriek
Misconnections: ‘Aan dat leuke meisje met de koffievlek-

●● Lief, licht en grappig: het zomerboek dat in geen enkele koffer mag
ontbreken
●● Vanaf pagina 1 hoop je dat ze bij
elkaar komen
●● Een hartverwarmende millennialversie van You’ve Got Mail
●● Voor fans van Sally Thorne en David
Nicholls

ken op haar jurk. Ik ben die gast die altijd bij de deur
staat… Zin in een drankje?’
Zo begint een sprankelend verhaal over een bijna-gemiste
ware liefde, over de onzekerheden van het moderne leven
en de kracht van vriendschap.

‘Speels en herkenbaar liefdesverhaal dat niet in je koffer
mag ontbreken deze zomer.’ Red Magazine
‘Laura Janes eerlijkheid en eigen stem zijn uniek.’ Stylist
‘Grappig, fris en hartverwarmend.’ Mhairi McFarlane

© Alexandra Cameron
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Laura Jane Williams geeft les in creative writing. Zelf schrijft ze voor diverse
tijdschriften en kranten, waaronder The Guardian. Voor het blad Grazia heeft
ze een tijdlang een datingcolumn geschreven. Ze heeft twee non-fictieboeken
op haar naam staan. Liefde met vertraging is haar eerste roman.
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Heerlijke romcom die leest als een trein!
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Melinda Metz

Poeslief

E

en slimme kat met kleptomane neigingen: waar Mac
zijn snorharen in steekt, ontstaan de problemen

vanzelf. Maar hij heeft ook een gouden hartje, dus als hij
op een dag vijf moederloze kittens vindt, kan hij niet
anders dan voor ze zorgen. In elk geval tot hij een ge-

schikt baasje voor ze heeft gevonden. Dat valt nog niet
mee, want hij heeft huisarrest gekregen van zíjn baasjes,
die hem verdenken van een nieuwe diefstal…

●● Geïnspireerd op het waargebeurde
verhaal van een stelende kat
●● Kattenboeken blijven onverminderd
populair
●● Voor liefhebbers van Kat over de vloer
en Bob de straatkat
●● Hartverwarmend en superschattig

Maar Mac laat zich niet opsluiten. Hij heeft tenslotte vijf
hongerige katjes te voeden. En dan is er nog die politie
agent die duidelijk wat hulp in de liefde nodig heeft.
Mensen weten ook nooit wat goed voor hen is. Mac heeft
er zijn pootjes vol aan!

‘Vol met romantische verwikkelingen en
vertederende kattenstreken. Een heerlijk boek.’
Modern Cat
‘Ongeëvenaard schattig.’ Kirkus Reviews
‘Kattenliefhebbers zullen hiervan smullen.’
Hebban

Reeds verschenen

Reeds verschenen

ISBN: 978 94 027 3140 8

ISBN: 978 94 027 0366 5

Prijs: € 15,–

Prijs: € 15,99
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Melinda Metz studeerde Engels en was onder meer coauteur van de Roswell High-serie, waar de tv-serie
Roswell op werd gebaseerd. Ze werd genomineerd voor een Edgar Award voor haar Wright and Wrongserie. Dit is het derde boek in de serie avonturen over Mac.
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Mac en vijf kittens in een avontuur vol kattenkwaad
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Jay Shetty maakt spirituele inzichten toegankelijk
voor iedereen en heeft meer dan 33 miljoen
volgers op social media!

‘Ik zou Jay hier altijd te gast willen hebben.
Elke dag. Jay is fantastisch.’ Ellen DeGeneres

Jay Shetty Denk als een monnik
Grote promotiecampagne!
▸ Tafelzuil
▸ Poster in A1, A2 of A3
▸ Grote onlinecampagne incl. advertising
▸ Crosspromotiecampagne

▸ Interviews en recensies in alle grote
dagbladen in Nederland en België
▸ Bespreking in podcasts als Leven zonder
stress

▸ Socialmediacampagne

Poster in A1, A2 of A3

Tafelzuil

Jay Shetty

Denk als een monnik
J

ay Shetty – motivational speaker, socialmedia-superster en presentator van de #1 podcast On Purpose – zet

de lessen die hij als monnik leerde om in praktische

●● Wordt in meer dan 30 landen gepubliceerd

te leiden.

●● Jay Shetty inspireert de hele wereld
met zijn motivatievideo’s die meer
dan 5 miljard keer bekeken zijn

Het is bewezen dat je je geest kunt trainen. En van wie kun

●● Eenvoudig stappenplan naar een
zinvoller leven

stappen die je elke dag kunt zetten om een zinvoller leven

je dat beter leren dan van een echte expert: een monnik?
In Denk als een monnik zet Jay Shetty de abstracte en diep
gaande lessen uit de hindoetraditie om in praktische
adviezen die je kunt toepassen om stress te verminderen,
je relaties te verbeteren en je verborgen krachten te iden
tificeren. Dit boek bewijst dat iedereen kan – en móét –
denken als een monnik.

●● Opgedeeld in drie delen: Loslaten,
Groeien en Geven
●● Shetty heeft meer dan 33 miljoen
volgers op social media
●● Bekend van de #1 podcast On Purpose
en de talkshow van Ellen DeGeneres
●● In Forbes 30 Under 30 benoemd als
‘Gamechanger’

Over Jay Shetty:
‘Ik zou Jay hier altijd te gast willen hebben. Elke dag. Jay is
fantastisch.’ Ellen DeGeneres
‘Hij heeft de ogen van een Bengaalse tijger en de geest
van een oude wijze.’ Russell Brand
‘Ik kan eerlijk zeggen dat dit het beste interview is dat ik
ooit heb gedaan.’ Deepak Chopra
‘Levensveranderend. Lees dit boek.’ Arianna Huffington
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Jay Shetty vertrok op zijn tweeëntwintigste naar India om daar drie jaar als
monnik te leven. Sindsdien is hij op een missie om zijn spirituele inzichten op
een toegankelijke manier te delen. Zijn video’s zijn meer dan 5 miljard keer
bekeken, en zijn podcast On Purpose is de meest beluisterde health-podcast
ter wereld.

Een van de invloedrijkste online motivators over de
dingen die er echt toe doen
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25
miljoen
volgers op
Facebook
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Corina Koolen

Dit is geen vrouwenboek
D

riekwart van de grote literaire prijzen gaat naar
mannelijke schrijvers. Van de 165 bestverkochte

literaire werken werden er 25 geschreven door een vrouw.
Het DWDD-boekenpanel koos slechts in 27% van de
gevallen voor een vrouwelijke auteur. Maar vrouwen
schrijven dan ook voornamelijk over de liefde en persoonlijke wissewasjes. Toch?
Corina Koolen promoveerde op genderongelijkheid in de

●● Publieksversie van een veelbesproken en gelauwerd proefschrift
●● Sluit aan bij de actuele discussie over
vrouwen in de literatuur
●● Zet aan tot denken: lees ik onbevooroordeeld?
●● Positief pleidooi voor een warme
ontvangst van auteurs

Nederlandse letteren. Uit haar onderzoek blijkt dat
vrouwelijke auteurs doorgaans lager scoren op een schaal
van literaire kwaliteit. Hoe kan dat? Zijn het de auteurs
zelf? Ligt het aan hun schrijfstijl? Hebben de lezers
vooroordelen, of zijn het toch de vermaledijde uitgevers
en juryvoorzitters? Koolen belicht het onderwerp van alle
kanten en zet uiteen hoe het kan dat er anno 2020 nog
zo’n groot gat in literaire waardering bestaat.
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Corina Koolen is wetenschapper, auteur, spreker en textielkunstenaar.
Ze promoveerde in 2018 met Reading Beyond the Female, een onderzoek naar
de relatie tussen auteursgender en ideeën over literaire kwaliteit. Dit boek is
een vrije bewerking van dat proefschrift.
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Het verschil tussen vrouwelijke en mannelijke auteurs
door een wetenschappelijke bril
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Adele Brand

De verborgen wereld
van de vos
D

e vos, in de natuur een veelvoorkomend roofdier, laat
zijn dansende oranje staart tegenwoordig ook in

onze achtertuin zien. Wie is deze wilde bezoeker? Waar
gaat hij naartoe, en hoe ziet zijn wereld eruit?
In De verborgen wereld van de vos onthult ecoloog Adele
Brand haar diepe liefde voor dit raadselachtige dier. Ze
laat zien hoe de vos door zijn intelligentie en zintuigen
niet alleen in de natuur kan overleven, maar ook in
betonnen parkeergarages en langs drukke spoorlijnen.
Dit fascinerende boek, waarin Adele Brand een schat aan
ervaringen en verhalen met ons deelt, is het resultaat van

●● In Nederland is de vos inmiddels in
elke provincie aanwezig
●● Voor de lezers van De wijsheid van
wolven en Het verborgen leven van
bomen
●● Een van de ‘Most Anticipated Books’
van Publishers Weekly
●● Een opzienbarend en soms humoristisch inkijkje in het mysterieuze
leven van de vos
●● Met speciaal voorwoord voor de
Nederlandse editie

een levenslange obsessie met dit buitengewone schepsel.

‘Prachtig geschreven. Vooraanstaand ecoloog
Brand geeft een schitterend eerbetoon aan
de vos.’ Library Journal
‘Dit boek biedt alles wat je ooit wilde weten
over de vos.’ Kirkus Reviews
‘Brand schetst een prachtig beeld van onze
wilde buur.’ Booklist

© Gillian Brand
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Adele Brand maakte als kind kennis met haar eerste vos in de Engelse
Surrey Hills, een grensgebied tussen het stedelijke Londen en het landelijke
zuidoosten. Als ecoloog heeft ze in vijf landen onderzoeken naar zoogdieren
begeleid. Het verbinden van mensen met de natuur is haar grote passie.

Maak kennis met het mysterieuze leven van de vos
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Eric Holthaus

De toekomstige aarde
K

limaatwetenschapper en -journalist Eric Holthaus
(door Rolling Stone ‘The Rebel Nerd of Meteorology’

genoemd) biedt een nieuwe en hoopvolle visie op onze
toekomst. Hij laat ons zien hoe we de korte- en langeter-

mijneffecten van klimaatverandering de komende drie
decennia kunnen omkeren. De basis van klimaatwetenschap is namelijk eenvoudig: klimaatverandering wordt
volledig door de mens veroorzaakt. En als wij het probleem veroorzaken, kunnen wij het dus ook oplossen.
Dit boek is voor iedereen die zich overweldigd voelt door

●● Onze toekomst op de aarde schrijven
we zelf
●● Eindelijk een positieve kijk op wat
mogelijk is in het tijdperk van de
opwarming van de aarde
●● Voor de volgende generatie activisten en lezers van Rutger Bregman en
Jelmer Mommers
●● Holthaus is verbonden aan De Correspondent

de huidige toestand van onze wereld. De toekomstige aarde
moedigt ons aan om een nauwere relatie met de aarde
aan te gaan en de effecten van klimaatverandering om
te keren, als commitment aan onszelf en de generaties
na ons.

 at zou er kunnen gebeuren als we de CO2-uitstoot
W
in het volgende decennium met 50% verminderen?
Hoe zou het leven in steden er in 2030 uit kunnen
zien?
 oe zou de wereld in 2040 kunnen werken als
H
de voorgestelde Green New Deal een 100%
koolstofvrije economie in de VS zou creëren?
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Eric Holthaus is meteoroloog en een van de meest toonaangevende
journalisten op het gebied van klimaatverandering. Hij schrijft over
klimaatwetenschap, -beleid en oplossingen voor onder meer The New York
Times, The Wall Street Journal, Buzzfeed, Rolling Stone, National Geographic
en De Correspondent. Hij woont in Minnesota.
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Een hoopvol boek over de toekomst van onze planeet
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Ontroerend familieverhaal over
onrecht en verlies in tijden van oorlog

Birgit Treipl Schuilen tussen bamboe
Grote promotiecampagne!
▸ Backcard gratis bij 6 exemplaren
▸ Boekenleggers
▸ Grote online advertisingcampagne op
o.a. Libelle.nl en AD.nl
▸ Nieuwsbriefcampagne gericht aan de
doelgroep: ruim 30.000 adressen!
▸ Socialmediacampagne

▸ Interviews en recensies in Nederlandse
en Belgische dagbladen
▸ Recensies en interviews in week- en
maandbladen als Indische Letteren,
Kleio-Historia, Historisch Nieuwsblad en
Moesson
▸ Tv-optreden
▸ Radio-optredens op NPO Radio 1

Boekenleggers

Backcard à 6 exemplaren

Waar
gebeurd
!

Birgit Treipl

Schuilen tussen bamboe
V

ictor Treipl wordt geboren in Bandung, Nederlands-Indië, als enig kind van een Oostenrijks

emigrantenechtpaar. Omdat Oostenrijk deel uitmaakt
van het Duitse Rijk worden ze bij het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog door Nederland aangemerkt als
‘staatsvijandelijke Duitsers’. Hun bezittingen, waaronder
Grand Hotel Lembang, worden geconfisqueerd en ver-

kocht. Familieleden verdwijnen in Nederlandse kampen.
Victor en zijn tante Hilda worden geïnterneerd in een
geïsoleerd bergdorp. Victor is negen jaar en wees.
Onder de gruwelen van de koloniale oorlog sluimert een
familiegeheim dat pas wordt onthuld wanneer Victor en
zijn tante in 1949 worden overgebracht naar een kamp in

●● Waargebeurde familiegeschiedenis:
Birgit Treipl tekende het bijzondere
levensverhaal van haar vader op
●● Een lang bewaard familiegeheim
komt aan het licht
●● In 2020 is de Japanse bezetting van
Nederlands-Indië 75 jaar geleden
beëindigd
●● Werpt een andere en verruimende
blik op de Indië-geschiedenis zoals
Nederlanders die kennen
●● Auteur en haar vader zijn beschikbaar voor interviews

Batavia. Het markeert Victors zoektocht naar identiteit
en een eigen stem in tijden van oorlog, onrecht en verlies.
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Birgit Treipl (1965) werkte bij verschillende reclame- en communicatie
bureaus en was directeur-oprichter van het freelanceagentschap
Flexconnection en detacheringsbureau Women At Work. In 2011 emigreerde
ze naar Canada. Voor Schuilen tussen bamboe interviewde ze haar vader
gedurende zes maanden via Skype om zijn bijzondere levensverhaal in
boekvorm te kunnen gieten.

Prachtige, ontroerende familiegeschiedenis in
Nederlands-Indië
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Kerry Irving

Max de wonderhond
I

n 2006 veranderde een traumatisch auto-ongeluk het
leven van Kerry Irving. Hij liep ernstige schade op aan

zijn nek en rug, werd werkloos en kreeg een depressie.
Fietste hij voorheen nog honderden kilometers per maand,
nu was hij opeens een gevangene in zijn eigen huis.
Maar Kerry gaf de hoop niet op. Ondanks ondraaglijke
pijn en paniekaanvallen maakte hij elke dag een korte
wandeling naar de supermarkt. Zijn drijfveer: de schattige
hond Max die hij dan tegenkwam. In Max vond Kerry
troost en motivatie, en in Kerry vond Max iemand die
voor hem zorgde. Deze toevallige ontmoeting betekende
een keerpunt in beide levens. Dit is hun opmerkelijke,
inspirerende verhaal.

●● Een hartverwarmend verhaal over
een levensveranderende vriendschap
●● Max was de eerste therapiehond die
Buckingham Palace bezocht
●● Het duo organiseert regelmatig liefdadigheidswandelingen voor mensen met mentale problemen
●● Volg ‘Max Out in the Lake District’ op
Instagram en Facebook en zie al zijn
avonturen
●● Voor de lezers van Bob de straatkat
en Marley en ik
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Kerry Irving woont met zijn vrouw in het Engelse Lake District. Hij heeft
een passie voor het buitenleven en is een groot dierenliefhebber. Door zijn
verkeersongeval leed hij chronische pijn en had hij mentale problemen – tot
de jonge Max zijn leven een nieuwe wending gaf.

‘Ben je er klaar voor, Max? Als iemand me hierbij kan
helpen, ben jij het.’
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Thomas Erikson

Omringd door slechte bazen
I

edereen die weleens een slechte baas heeft gehad, weet
hoeveel impact dat kan hebben op je motivatie en

zelfvertrouwen. Zelfs de leukste baan kan negatief
beïnvloed worden door een halfbakken leidinggevende.
In Omringd door slechte bazen leert Thomas Erikson je hoe
je de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ontwikkeling binnen je werk en hoe je om moet gaan met een baas
die op een compleet andere planeet lijkt te leven. Erikson
helpt je om van een nachtmerrie op de werkvloer een
droombaan te maken.
Het mes snijdt echter aan twee kanten, en daarom is er

●● Eriksons werk wordt in meer dan
33 talen vertaald
●● Meer dan 800.000 exemplaren van
zijn boeken verkocht in Zweden
●● Ook de Nederlandse editie van Omringd door idioten werd al meermaals
herdrukt
●● Dit boek maakt wederom gebruik
van de DISC-methode
●● Grappig en toepasbaar voor iedereen
met een hopeloze baas

voor alle managers een bonus aan het boek toegevoegd:
Omringd door luilakken, een handleiding voor het managen van onderpresterende werknemers.

Midprice

12,99

Over Omringd door idioten:
‘Erikson legt in zijn vlot geschreven boek
uit wat de types zijn en hoe je met hen
moet communiceren als je wilt dat je
boodschap overkomt.’ De Limburger
‘Wat betekent het in het dagelijks leven als
je “groen” of “rood” bent? Thomas Erikson
tikt gangbare situaties op.’ MT
‘Je hoeft echt geen coach te zijn om
Omringd door idioten te kunnen lezen.
En het werkt, probeer maar!’ Zin

April 2020

Reeds verschenen

ISBN: 978 94 027 0599 7

ISBN: 978 94 027 0254 5

Prijs: € 12,99

Prijs: € 20,–

© Robin Berglund
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De Zweedse Thomas Erikson is gedragsdeskundige, coach en auteur van
diverse fictie- en non-fictieboeken. Hij is een veelgevraagd spreker en
geeft lezingen voor verschillende grote organisaties en bedrijven, zoals
IKEA, Volvo, Microsoft, Coca-Cola en KIA Motors. Eerder verschenen bij
HarperCollins Holland Omringd door idioten en Omringd door psychopaten.
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Leer beter communiceren met onmogelijke bazen
en collega’s
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Dr. Jenna Macciochi

Immuun

W

at is het geheim van mensen die nooit ziek zijn?
Moet je bang zijn voor bacteriën, of zijn ze juist

goed voor je? Kun je je immuunsysteem boosten met
supplementen?
Immunoloog dr. Jenna Macciochi ontkracht populaire
mythes met wetenschappelijke kennis over immuniteit.
In de vorm van een eenvoudige en duidelijke gids biedt ze
alle antwoorden op de vraag: hoe blijf je gezond? Dit
verhelderende en onderhoudende boek zal de manier
waarop je naar immuniteit en gezondheid kijkt voor altijd

●● Hét antwoord op de vraag: hoe blijf
je gezond?
●● Dr. Jenna Macciochi heeft meer dan
20 jaar ervaring als immunoloog
●● Voor de lezers van Bill Bryson, Giulia
Enders en Yael Adler
●● Alles wat je moet weten over je
immuunsysteem in één boek
●● Voor alle lezers: voor man en vrouw,
van jong tot oud

veranderen.
Wat Giulia Enders deed voor de darmen en Yael Adler
voor de huid, doet dr. Jenna Macciochi voor het immuunsysteem.

Wist je bijvoorbeeld dat:
●●Als er iemand in het vliegtuig niest, je 80% kans hebt
dat je besmet raakt?
●●De ‘mannengriep’ echt bestaat?
●●Ieder volwassen mens 2 tot 4 keer per jaar verkouden
wordt?
●●Handen vaak evenveel bacteriën bevatten als een
vieze wc-bril?
●●Uit je neus eten goed is voor ons immuunsysteem?

© Jenna Macciochi
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Dr. Jenna Macciochi is immunoloog en focust zich specifiek op dieet en
levensstijl. Ze heeft een PhD in allergieonderzoek en is expert op het
gebied van chronische ontstekingen, darmgezondheid en auto-immuniteit.
Ze doceert aan de University of Sussex en is tevens gekwalificeerd
fitnessinstructeur.
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Eindelijk antwoord op de vraag: hoe blijf je gezond?
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Erin Niimi Longhurst

De Japanse manier
Midprice

10,-

W

at is jouw ikigai in het leven?
Hoe word je mindful te

midden van de drukte?
Verfijn je manier van leven en verrijk
je geest door op een toegankelijke,
praktische manier naar het leven te
kijken via wabi-sabi (de vergankelijk-

heid van het bestaan), kintsugi
(keramiek repareren met goud) of
shrinrin-yoku (bosbaden). Japanners
weten hoe je kunt genieten van de
kleinste dingen.
Dit boek geeft je zowel inspiratie als
praktische tips om het beste uit je
leven te halen, elke dag opnieuw.

●● Perfect cadeauboek voor slechts een
tientje!
●● Voor de lezers van Ikigai, Wabi-sabi
en Haemin Sunim
●● Japan volop in de belangstelling vanwege de Olympische Spelen in Tokyo
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Peter Sagan

Mijn wereld
Midprice

10,-

P

eter Sagan presteerde tussen
2015 en 2017 wat nog nooit

iemand had gedaan: hij werd driemaal achter elkaar wereldkampioen
wielrennen. Maar alleen naar zijn
prestaties kijken zou hem tekortdoen. Hij fietst niet alleen, hij

In deze autobiografie geeft hij een
inkijkje in zijn persoonlijke leven:
zijn trainingen, zijn toewijding, de
druk die gepaard gaat met het rijden
in de regenboogtrui en het gevoel
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entertaint.

wanneer hij als eerste de finish
bereikt.

●● Tientjeseditie van een van de succesvolste wielerboeken van de laatste
jaren
●● Voor lezers van Thomas Dekker,
Basta en De wielermaffia
●● Met unieke foto’s uit Sagans privéarchief
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Matt Stanton
Tom Watson
Amy McCulloch
Gena Showalter

Bekend van!

HOI, IK BEN MAX MODDERMAN EN IK BEN BEROEMD
(HIER KOM IK LATER OP TERUG). IK MAAK SAMEN
MET MIJN KLASGENOTEN VAN ALLES MEE OP SCHOOL.
AL DEZE AVONTUREN KUN JE IN MIJN BOEKEN LEZEN.
ER ZIJN ER AL 4! EN BINNENKORT KOMT ER ZELFS

NÓG EEN BOEK. ZO BEROEMD BEN IK DUS. WAAR
WACHT JE NOG OP? BEGIN SNEL MET LEZEN!

Reeds
verschenen

Gebonden
editie

ISBN: 978 94 027 0369 6

ISBN: 978 94 027 0446 4

Prijs: € 15,50

Prijs: € 15,50
Reeds
verschenen

ISBN: 978 94 027 0372 6
Prijs: € 15,50

Mei 2020

ISBN: 978 94 027 0509 6
Prijs: € 15,50

Deel 1: Klas op stelten nu in vakantie-editie!
Paperback

7,50

'Grappig en leuk. Het was
een leuk verhaal.’ Tijmen

‘Grappig, origineel
en superleuk!’ Khadija
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Matt Stanton

Op glad ijs
I

n elke klas heb je er één: de gangmaker, de lolbroek, de
grappenmaker. En in Max’ klas is híj dat! Hij is mis-

●● De nieuwe Max Modderman!

schien niet de slimste, maar wel de grappigste!

●● Perfecte mix tussen tekst en illustraties, met héél veel humor!

Max vindt veel dingen leuk, maar aan één ding heeft hij

●● Zeer succesvol in Australië

echt een hekel: sport! En nu moet hij tot zijn afgrijzen

●● Auteur heeft meer dan een half miljoen boeken verkocht

meespelen met het ijshockeyteam. Er is toch niks leuks
aan uitglijden en een bevroren kont krijgen? Max heeft
altijd een lach op zijn gezicht, maar nu begeeft hij zich op

●● Voor kinderen 7+

glad ijs!
Max en zijn vrienden maken in dit nieuwe avontuur weer
van alles mee: grote mislukkingen, een worstelende
neushoorn genaamd Roxanne, nepnieuws en kleedkamers vol met popcorn. En meester IJzinga is terug, maar
hij ziet er opeens heel anders uit!

‘Een heerlijk hilarisch boek waarbij ik hardop moest
lachen. Heel veel grappige illustraties die het verhaal
aanvullen.’ Ineke tipt, Libris
‘Max Modderman is geweldig! Wanneer komen de andere
delen? Die wil ik ook lezen!’ Bjarne, 8 jaar
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Matt Stanton is kinderboekenschrijver en illustrator. Hij tekent en schrijft
zowel prentenboeken als boeken voor iets oudere kinderen. Zijn eerste
boek over Max Modderman kwam op nummer 1 binnen op de Australische
bestsellerlijst voor kinderboeken. Inmiddels zijn er al zes delen verschenen.
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Kinderboekenheld Max Modderman verovert
Nederland en Vlaanderen
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Tom Watson

Stick Dog
M

aak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten, een natte neus en vooral

een onstilbare honger. Samen met zijn vier chaotische
hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar de perfecte

●● Een nieuwe middle grade-held, met
de humor van Niek de Groot en Het
leven van een loser

hamburger, want ze hebben bijzonder veel trek…

●● Verteld aan de hand van hilarische
illustraties en heerlijke humor!

Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan

●● In de VS zijn reeds 10 delen verschenen

verwacht, is het tijd voor een nieuw plan. Stick Dog en
zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in het
andere: van het stelen van een auto tot met z’n vijven van
een berg afspringen. Wat er ook gebeurt, deze honden
zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!

●● Deel 2 (Stick Dog wil een hotdog) en
deel 3 (Stick Dog wil pizza) in voorbereiding
●● Voor kinderen 7+

Verschijnt voorjaar 2021
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Tom Watson woont met zijn vrouw, dochter en zoon in Chicago. Hij heeft ook
een hond, zoals je wellicht al vermoedde: een kruising tussen een labrador en
een newfoundlander. Tom wilde de hond Put Your Shirt On noemen – vraag
niet waarom – maar dat werd tegengehouden door zijn gezin. De hond heet
nu Shadow.

Voor de fans van Dog Man

12,50
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Amy McCulloch

Bevrijd

W

anneer Lacey wakker wordt in een ziekenhuisbed
met geen enkele herinnering aan hoe ze daar

gekomen is, weet ze dat er iets mis is. Ten eerste: waar is
haar robotkat Jinx? En ten tweede: wie zit er achter haar
aan?
Moncha, het bedrijf achter de baku’s – de populaire
robothuisdieren die smartphone, tamagotchi en beste
vriend ineen zijn – heeft duistere plannen, en alleen
Lacey kan ze tegenhouden. Maar hoe kan ze het grootste

●● Origineel en actueel boek waardoor
je je smartphone vergeet
●● Lacey is een doorzetter met girl
power, Jinx is eigengereid en aaibaar
●● Vanaf de eerste bladzijde raak je
gefascineerd door de wereld van de
robothuisdieren
●● Het gouden kompas voor de digitale
generatie

technologiebedrijf van de hele wereld verslaan met als
enige hulp een level 1-robotkever?

Over de Jinxed-serie:
‘Ik heb in tijden niet zoveel leesplezier gehad!’ Sarah
J. Maas, auteur van de Glazen Troon-serie
‘Komt hoog op mijn lijst van favoriete boeken en verdient
niets minder dan vijf sterren.’ In de boekenkast
‘Een beetje Het gouden kompas, een beetje The Hunger
Games, en superveel avontuur.’ Amie Kaufman, auteur
van Illuminae

Reeds verschenen
ISBN: 978 94 027 3230 6
Prijs: € 17,99

© Marte L Rekke
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Amy McCulloch groeide op in Canada en woont tegenwoordig in Londen.
Ze schreef al meerdere Young Adult-boeken, die internationaal veel succes
oogsten. Haar debuut kwam meteen op de lijst van The Bookseller’s Rising
Stars en op de longlist voor het beste kinderboek van Engeland.
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Gena Showalter

Koud als sneeuw
D

e zestienjarige Everly Morrow heeft er geen flauw
idee van dat ze een sprookjesprinses is, tot ze ineens

met spiegels blijkt te kunnen communiceren. Ze beseft
dat ze dit beter geheim kan houden en laat haar klasgenoten in de waan dat haar voortdurende getuur in spiegels
voortkomt uit ijdelheid. Dan wordt haar een vreselijke
waarheid voorgespiegeld: ze is voorbestemd om Sneeuwwitjes grootste vijand te worden, de boze koningin! Nogal
een verontrustend vooruitzicht, zeker wanneer ze ver-

●● Originele kijk op sprookjes: als voorspelling van de toekomst
●● Auteur heeft een trouwe fanbase in
Nederland en Vlaanderen
●● Voor fans van Marissa Meyer en
Holly Black
●● Eerste deel in een serie van drie boeken rondom bekende sprookjes

liefd wordt op Roth Charmaine, de vermeende prins
Charming.
Als de voorspelling langzaam maar zeker uitkomt, wordt
Everly door iedereen verraden. Lukt het haar zich te
verzetten, of geeft ze toe aan haar duistere kant? De strijd
tussen goed en kwaad is pas net begonnen…

‘Een veelbelovend begin van
een nieuwe serie waarin de
boodschap is: je kunt altijd
je lot in eigen hand nemen.’
Publishers Weekly

Reeds verschenen: de Everlife-serie

‘Een interessante kijk op
goed en kwaad. Voor lezers
een feest om te raden wie
welke sprookjesfiguur
vertegenwoordigt.’ Kirkus
Reviews

© Debbie Bunch Photography
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Gena Showalter is de internationale bestsellerauteur van romans en fantasy
voor zowel volwassenen als jongeren. Haar boeken worden vaak bestempeld
als ‘humoristisch en intens’, ‘niet weg te leggen’ en ‘verslavend’. In 2017
bezocht ze YAL-Fest, het jaarlijkse boekenfestival voor jongeren, waarmee ze
haar Nederlandse en Belgische fans een groot plezier deed.

YOUNG FICTION

Sneeuwwitje kent iedereen, maar wat is het verhaal
van de boze koningin?
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Robyn Carr

Virgin River
I

n het plaatsje Virgin River, idyllisch gelegen in de
Californische natuur, spelen de verhalen van Robyn

Carr zich af. De tijd lijkt er soms stil te staan; het leven is
er goed, en de mensen hebben nog tijd voor elkaar. Maar
wat gebeurt er als een buitenstaander zich in dit verborgen paradijs begeeft?
Melinda Monroe wil na al het drama in haar leven weg uit
het drukke Los Angeles. In een impuls solliciteert ze op
de functie van verpleegkundige in Virgin River. Aanvan-

●● Nu ook als succesvolle tv-serie op
Netflix, tweede seizoen in de maak
●● Van de Virgin River-serie werden
meer dan 13 miljoen exemplaren
verkocht
●● Warm en romantisch, met een
serieuze ondertoon
●● Virgin River is een plek waar je zelf
zou willen wonen

kelijk is het niet bepaald wat ze ervan had verwacht, maar
de omgeving doet toch iets met haar. Net als de meer dan
aantrekkelijke bareigenaar…

‘Dit weekend met veel plezier de nieuwe Netflix-serie
Virgin River gezien, gebaseerd op de boeken van Robyn
Carr. Innemende personages en een boeiend plot. Ik
kan niet wachten tot seizoen 2 begint!’ Danielle Steel op
Twitter

Al
meer dan
13 miljoe
exemplar n
en
verkocht

‘Leuk nieuws: de romantische Netflix-serie Virgin River
krijgt een vervolg.’ RTL Boulevard
‘Carr beschrijft serieuze issues op een meevoelende
manier en voegt ze naadloos in haar meeslepende
verhalen.’ Booklist

© Micheal Alberstat

84
#1 New York Times-bestsellerauteur Robyn Carr is een verhalenverteller pur
sang, die inmiddels meer dan 25 boeken op haar naam heeft staan.
Van haar hartverwarmende romans werden inmiddels meer dan 27 miljoen
exemplaren verkocht.

Robyn Carrs meest populaire serie nu op Netflix!

,10
per boek
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Thuis in Virgin River

Welkom in Virgin River

Weerzien in Virgin River
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Sylvia Day

Verstrengeld met jou
‘D

it had ik nooit verwacht. Ik ben gesetteld, heb een
huis dat ik volledig heb gerenoveerd, leuke vrien-

den en een baan die me veel voldoening schenkt. Ik denk
niet veel meer aan vroeger. Vergeven en vergeten, weet je
wel.
Alleen had ik er even geen rekening mee gehouden dat
Garrett Frost naast me zou komen wonen. Hij is stug en
brutaal, een natuurkracht die de grond onder mijn voeten

●● Sylvia Day is terug! En hoe!
●● Day heeft geen rivalen als het gaat
om zinderende aantrekkingskracht
●● Vurige scènes en een intrigerende
plottwist: een passionele pageturner
●● Van haar boeken werden in Nederland en België tienduizenden exemplaren verkocht

wegslaat. Ik ben te kwetsbaar om me met zijn problemen
bezig te houden. Hij is gevaarlijk. Maar ook vastberaden.
En héél aantrekkelijk…’

‘Je weet dat je een goed boek gaat lezen als andere
auteurs – en ik bedoel héél véél andere auteurs – het
aanraden.’ USA Today
‘Fans van Days Crossfire-serie zullen genieten van dit
subtiele en emotionele verhaal en de eerlijke kijk op
depressie en verlies.’ Library Journal
‘De personages Teagan en Garrett betoveren je. Dit is een
must-have.’ Romance Reviews Today

© Meghan Poort
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Sylvia Day schreef meer dan 20 prijswinnende romans die in meer dan 40
landen worden uitgegeven. Veel van haar boeken, waarvan wereldwijd
tientallen miljoenen exemplaren werden verkocht, bereikten de hoogste
positie van de bestsellerlijsten van The New York Times en USA Today.

De comeback van Sylvia Day: een heerlijk
liefdesverhaal vol passie

Nieuw
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RaeAnne Thayne

Nieuw begin
F

ysiotherapeute Evie Blanchard merkt dat ze haar werk
na een tragische gebeurtenis niet meer kan opbren-

gen. Ze verhuist naar het kleine plaatsje Hope’s Crossing
en accepteert een baan in de kralenwinkel. Langzaam
maar zeker lukt het haar de draad van haar leven weer op
te pakken.
Dan wordt haar rust verstoord: Brodie Thorne, een lokale
zakenman, wil dat ze zijn dochter helpt. Taryn heeft een
zwaar ongeluk gehad, en Evie heeft de expertise in huis
om haar weer aan het lopen te krijgen. Met tegenzin geeft

●● RaeAnne Thayne is een New York
Times- en USA Today-bestseller
auteur
●● Een ontroerend verhaal over opnieuw beginnen en je eigen weg
kiezen
●● Haar boeken zijn in 18 talen vertaald
en worden in meer dan 50 landen
verkocht
●● Gemiddeld vier sterren op Goodreads

ze toe, op voorwaarde dat ze er maar een paar weken in
zal investeren. Maar in die paar weken hecht ze zich aan
Taryn – en tot haar grote schrik ook aan Brodie...

Al
meer dan
4 miljoen
exemplar
en
verkocht

‘Thayne levert wederom een gevoelig
verhaal af over een lieve gemeenschap en
een zorgzame relatie tussen twee mensen
die hun zorgen hebben overwonnen.’
Booklist
‘RaeAnne Thayne heeft echt een heel
leuke schrijfstijl. Ze weet de locatie zo te
omschrijven dat je duidelijk een beeld krijgt
van het landelijke en geïsoleerde Hope’s
Crossing. Ik heb dit grappige en vlotte boek
met veel plezier gelezen!’ Lezersreactie op
Bol.com

Mei 2020
ISBN: 978 94 027 0518 8
Prijs: € 12,50

© Jared Thayne
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Met een ruime ervaring als journalist en redacteur weet RaeAnne Thayne
hoe je een verhaal moet vertellen. In 1990 verkocht ze haar eerste verhaal,
en daarna ging het snel. Inmiddels heeft ze meer dan 50 boeken geschreven,
waarvan er meer dan 4 miljoen zijn verkocht. Ze heeft diverse prijzen
gewonnen, waaronder de prestigieuze RITA Award.

RaeAnne Thayne: gelezen en geliefd in
meer dan 50 landen
Nieuw!
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Sarah Morgan

Dromen in de ochtendzon
A

ls schrijfster van Ask a Girl, de populairste liefdes

adviesblog van New York, beschouwt Molly zichzelf

als een expert in relaties – ándermans relaties. Ze heeft
één liefde in haar leven: haar dalmatiër Valentine. Dus
heeft ze enkel oog voor haar hond tijdens haar dagelijkse
hardlooprondje in Central Park. De sexy, gespierde
advocaat die elke dag dezelfde route neemt, ziet ze
amper staan.
Daniel, een cynische echtscheidingsadvocaat, hoef je
niets te vertellen over relaties; die leiden nergens toe.
Toch spreekt een flirt met de adembenemende vrouw die

●● Sarah Morgans boeken zijn sprankelend, fris, humoristisch en heerlijk
romantisch
●● Van de boeken van Sarah Morgan
werden wereldwijd al meer dan 16
miljoen exemplaren verkocht
●● Een verleidelijk verhaal over het
vinden van ware liefde
●● USA Today-bestsellerauteur
●● Voor fans van Jane Green en Sophie
Kinsella

hij elke dag tegenkomt in het park hem wel aan, ook al
heeft zij alleen maar aandacht voor haar hond. Wat als hij

Al
meer dan
16 miljoe
exemplar n
en
verkocht

nu eens een hond van iemand leent...

‘Emotioneel, heerlijk meeslepend en sprankelend.’
Susan Mallery
‘Ontroerend, sensueel en uitnodigend.’ Kirkus Reviews
‘Haar personages zijn met veel liefde gecreëerd en
komen werkelijk tot leven.’ Library Journal

Mei 2020
ISBN: 978 94 027 0522 5
Prijs: € 12,50

© Ev Sekkides
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Sarah Morgan heeft tientallen romans geschreven, waarvan er in totaal meer
dan 16 miljoen exemplaren zijn verkocht. Ze won meerdere prijzen voor Best
Romance Author in de Verenigde Staten en heeft fans over de hele wereld.

Een humoristisch en heerlijk romantisch verhaal in
The Big Apple
Nieuw!
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Susan Wiggs

Achter de wolken
D

aisy Bellamy prijst zich gelukkig: met haar prachtige
zoon van vier en een bloeiende zaak als huwelijksfo-

tograaf. Toch ontbreekt er nog één ding: een echt gezin.
Dus wanneer haar grote liefde Julian haar ten huwelijk
vraagt, barst ze bijna van geluk.
Voor ze hem haar jawoord kan geven, beslist het lot
echter anders. Julian, officier bij de luchtmacht, keert niet
terug van een geheime missie in het buitenland. Wanneer enige tijd later de vader van haar zoon haar een
aanzoek doet, zegt ze ja, in de hoop alsnog ware liefde te

●● Een aangrijpend en gelaagd verhaal:
dit is Susan Wiggs op haar best
●● Achter de wolken krijgt gemiddeld
4 sterren op Amazon en Goodreads
●● Het werk van Susan Wiggs is meerdere keren bekroond met de RITA
Award for Best Contemporary
Romance
●● Haar werk wordt in meer dan
20 talen uitgegeven

vinden.
Daisy’s droom van een happy end lijkt uit te komen, en ze

Al
meer dan
19 miljoe
exemplar n
en
verkocht

ziet de toekomst voorzichtig optimistisch tegemoet. Maar
dan gebeurt het ondenkbare: Julian is terug!

Enkele lezersreacties op Goodreads:
‘Susan Wiggs heeft het weer gedaan; ze levert een
goedgeschreven verhaal af over jonge mensen die
belangrijke keuzes moeten maken.’
‘Aangrijpend en emotioneel, gebracht in die typische
Wiggs-stijl.’
‘De personages zullen aanvoelen als je eigen familieleden
waardoor je met ze meeleeft.’

Mei 2020
ISBN: 978 94 027 0519 5
Prijs: € 12,50

© Susan Doupe
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Susan Wiggs schrijft het liefst over de dagelijkse levens van gewone mensen.
Dat ze dit doet op een manier die lezers aanspreekt, blijkt uit het feit dat haar
boeken regelmatig op nummer 1 van de New York Times-bestsellerlijst staan,
en dat er wereldwijd al meer dan 19 miljoen exemplaren van zijn verkocht.

Gelaagde, hartverwarmende roman voor fans van
Nora Roberts en Jodi Picoult
Nieuw!
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Nora Roberts

Zomerliefde
B

loemeneiland: Laine Simmons reist naar Hawaï om
haar vader te bezoeken, die ze al jaren niet heeft

gezien. Op het vliegveld ontmoet ze Dillon O’Brian, zijn
veel jongere zakenpartner, die haar tot haar verrassing
nogal kil en wantrouwig behandelt. Denkt hij soms dat
het haar om geld te doen is? Maar als hij zo’n lage dunk
van haar heeft, waarom zoekt hij dan steeds haar gezel-

●● Zalig, zoet en zomers
●● Meer dan 500 miljoen Robertsboeken verkocht
●● Trouwe schare fans
●● Lekker boek voor de vakantie
maanden

schap op?

D

e wet of de liefde: Het is puur toeval dat regisseur
Philip Kinkaid in Friendly, New Mexico terechtkomt.

Maar op het moment dat Victoria Ashton – de aantrekkelij-

ke vrouwelijke sheriff – hem op de bon slingert wegens te
hard rijden, weet hij meteen dat het slaperige stadje dé
ideale locatie is voor zijn nieuwe speelfilm…

‘Nora Roberts’ verhalen hebben de dromen van
miljoenen lezers gevoed.’ Entertainment Weekly

Al
meer dan
500 miljo
exemplar en
en
verkocht

‘Een verhalenverteller met een enorm talent.’ Publishers
Weekly
‘Al haar boeken zijn levendig, sexy en goed opgebouwd.’
Kirkus Reviews

94
Nora Roberts schreef meer dan 225 boeken en verkocht daarvan meer
dan 500 miljoen exemplaren. Geen wonder dus dat The New Yorker haar
‘Amerika’s favoriete auteur’ noemt. Toch doet die uitspaak haar geen recht,
want ook ver buiten de VS is Nora inmiddels een fenomeen. Bijvoorbeeld
in Nederland en België, waar vele van haar titels op de bestsellerlijsten
terechtkomen.

De vakantiekoffer is niet compleet zonder
Nora Roberts
Nieuw!
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Nora Roberts

Aan de wilde kust
D

e Towers, het familiehuis op de hoge rotsen, is al
generaties lang het hart van de familie Calhoun.

Maar het is in verval geraakt, en elke noodoplossing
brengt nieuwe perikelen met zich mee.
Het is van het grootste belang dat Suzanne Calhoun de
kostbare juwelen vindt die ooit door haar overgrootmoe-

●● Meeslepende familiesaga voor
liefhebbers van Lucinda Riley
●● Romantische en spannende
pageturner
●● Nora Roberts’ boeken zijn
eversellers

der zijn verstopt. Ze roept de hulp in van Holt, die meer
van dit mysterie zou weten. Holt heeft er weinig zin in, tot
hij Suzanne ontmoet…
Megan O’Reilly komt op het landgoed werken en maakt
kennis met Nathaniel, een vriend van de zusjes Calhoun.
Hoewel Megan hem leuk vindt, is ze vastbesloten niet op
zijn avances in te gaan – maar de romantische omgeving
maakt dat er niet makkelijker op!

‘Nora is een woordkunstenaar. Ze schildert haar
personages met flair en vitaliteit.’ NBD Biblion

April 2020
ISBN: 978 94 027 0498 3
Prijs: € 15,99

‘Nora Roberts is een ster!’ The New York Times
‘Nora blijft altijd de Queen of Romance.’ Kirkus Reviews

Al
meer dan
500 miljo
exemplar en
en
verkocht
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Nora Roberts schreef meer dan 225 boeken en verkocht daarvan meer dan
500 miljoen exemplaren. Met elke nieuwe roman staat ze bovenaan de
bestsellerlijsten in vele landen. Het zijn indrukwekkende feiten, die haar fans
niet zullen verbazen; want Nora Roberts is een auteur van onvergelijkbare
grootheid. Wie eenmaal aan haar boeken verslingerd is, wil maar één ding:
meer.

Spannend verhaal over vijf zussen
in een oud landhuis
Nieuw!
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