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FEELGOOD

VALERIA, DE MEGABESTSELLING FEELGOODSERIE OVER VIER JONGE
VROUWEN IN MADRID
REACTIES VAN LEZERS:
‘Een kans om liefde te ontdekken en te dromen over
het leven dat we allemaal verdienen.'
‘Ik weet niet hoe Benavent me heeft ontvoerd, maar
ik eis een duel bij het ochtendgloren voor de uren die
ze van me heeft gestolen!’
2

‘We zullen houden van deze vier vrouwen, we zullen
met ze lachen, we zullen vuisten maken als ze lijden
en we zullen hopen op nog meer avonturen van deze
vier vriendinnen die vechten om gelukkig te zijn, zelfs
als het leven geen uitweg lijkt te bieden.’
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FEELGOOD

Levensechte vrouwen en hun
zoektocht naar geluk

Grote landelijke
marketingcampagne

Elísabet Benavent is een fenomeen in
Spanje. Met haar serie over de jonge vrouw
Valeria won ze de harten van miljoenen
lezers. Het heerlijke verhaal over de vier
vriendinnen in het hart van Madrid is
onlangs door Netflix aangekocht en
verschijnt vanaf mei 2020 in 190 landen,
waaronder Nederland. Hoog tijd om ook
in ons land van de boeken over het razend
populaire viertal te genieten.
Valeria is net gestopt met haar baan om
zich volledig op haar schrijfcarrière te
richten. Maar zowel het schrijven als haar
huwelijk zitten in een dip. Er komt niets uit
haar pen en haar superknappe echtgenoot
is altijd van huis. Gelukkig slepen haar
beste vriendinnen Lola, Carmen en Nerea
haar overal doorheen. Samen beleven
de vier meiden ontroerende, hilarische,
krankzinnige en bovenal verslavende
avonturen.

Promotie in
vrouwenmedia

Leesexemplaren
beschikbaar

Meer dan twee miljoen
exemplaren verkocht in
Spanje
Gemiddeld 4.8 sterren op
Amazon
Voor liefhebbers van
Candace Bushnell, Jill
Mansell en Jojo Moyes
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JULI 2020
EN LOS ZAPATOS DE VALERIA
ISBN 9789401612500
14 X 21,5 CM, 420 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
MAAK KENNIS
€15,-

MET VALERIA
VOOR

Deel 2 verschijnt najaar 2020 en deel 3 voorjaar 2021

15,-

E BOEK € 9,99 ISBN 99789401612630
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ELÍSABET BENAVENT (1984)
schrijft romans en feelgoodseries.
Ze werd beroemd met haar hitserie
Valeria, die in Spanje de status en
bekendheid heeft van Sex and the
City. Er zijn al meer dan twee miljoen
exemplaren verkocht en haar boeken
worden in elf talen gelezen.

EEN GLOEDNIEUWE
LEESVERSLAVING

POS-materiaal

BIOGRAFIE

DE MAN DIE HET GROOTSTE
DANCELABEL TER WERELD
OPRICHTTE
Uniek, spannend en inspirerend
ondernemersverhaal
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Eelko van Kooten vertelt een uniek, spannend
en inspirerend ondernemersverhaal in het
hart van de muziekindustrie. De grote deals,
het bouwen aan een artiest, de hits maar ook
de missers, de rechtszaken en de hectische
overname. Persoonlijk én professioneel.
For the record staat bomvol lessen over hoe
je een bedrijf op een authentieke manier
succesvol maakt én is een avontuurlijke reis
van de man die zijn droom waarmaakte.

Hoe scoor je een
internationale hit?
Hoe word je als artiest
succesvol?

Beschikbaar voor
lezingen in de
boekhandel
Grote
marketingcampagne
POS-materiaal op
aanvraag beschikbaar
Klanten kochten ook:
Steve Jobs, Elon Musk
en Richard Branson

Hoe bouw je een
internationaal merk als
Spinnin' Records?
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Hoe blijf je nummer 1?
JUNI 2020
ISBN 9789401612692
14 X 21,5 CM, 256 BLZ
PAPERBACK
NUR 320
€ 19,99

E BOEK € 9,99 ISBN9789401612708

AUTEUR (tekst

Hij bracht de wereld de dancemuziek uit
Nederland van helden als Tiësto, Oliver
Heldens, Martin Garrix en Afrojack. Hij
vertegenwoordigde muziek van Lady Gaga
en David Guetta. Hij scoutte naar jong talent,
leidde ze op en zette ze met een compleet
vernieuwende marketingstrategie in de
markt. Hij bouwde aan een bedrijf dat tot
op de dag van vandaag bekendstaat als hét
belangrijkste platenlabel ter wereld op het
gebied van dancemuziek. En onlangs verkocht
hij zijn geliefde Spinnin’ Records voor meer
dan honderd miljoen euro aan Warner Music
Group.

Gegarandeerde mediaaandacht

LOWPRICE

DE BESTE FRANSE THRILLERS IN EEN NIEUW JASJE VOOR DE SCHERPSTE PRIJS
TOPTITELS VOOR VADERDAG!

NU ALS
VOORDEELEDITIE
8,99

ISBN 9789401611770
REEDS VERSCHENEN

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

‘Bernard Minier bezorgt je
koude rillingen.’ – Trouw

ISBN 9789401612845
SEPTEMBER 2020
ISBN 9789401611749
REEDS VERSCHENEN

SPORT

DE
VOETBAL
ZOMER
VAN 2020

ZIDANE, EEN
LEVENDE LEGENDE
Dé sportbiografie van misschien
wel de invloedrijkste voetballer en
coach aller tijden

Instore tipplekken
Socialmediacampagne
Gegarandeerde
media-aandacht
Advertenties in
voetbalbladen
Leesexemplaren
beschikbaar
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vooraanstaande Franse sportjournalist
van L’Équipe. Hermel heeft Zidane
bijna achttien jaar op de voet gevolgd,
hem vaak ontmoet en gesproken. Hij
complementeert het beeld van de
superster met openhartige getuigenissen
van Zidane’s entourage en familie.

Drievoudig winnaar
Champions League

Iedereen kent de beruchte kopstoot die
Zidane uitdeelde aan Materazzi. Maar wie
is hij eigenlijk echt? Een emotionele man
met een ondoorgrondelijk karakter of juist
een superster die uiteindelijk heel gewoon is
gebleven?

Drievoudig winnaar FIFA
Wereldvoetballer van het Jaar

Na zijn arme jeugd in een door criminaliteit
geteisterde buitenwijk van Marseille groeide
hij uit tot een v an de grootste voetballers
ooit. Als coach van Real Madrid leverde hij
ongelooflijke prestaties in de Champions
League. Maar ook over Zidane’s gevoel
voor rechtvaardigheid, zijn relatie tot geld,
zijn identiteit, zijn vier (allen voetballende!)
zonen en zijn vrouw Véronique vertelt de
auteur met respect en precisie.

De grote verrassing in de
voetbalzomer van 2020!

Tweevoudig Winnaar WK
(1998, 2000)
Matchwinnaar in de WKfinale 1998 tegen Brazilië
In 2001 de duurste transfer
ooit van Juventus naar Real
Madrid
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MEI 2020
ZIDANE
ISBN 9789401612548
14 X 21,5 CM, 288 BLZ
PAPERBACK
NUR 320
€ 19,99

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401612746

FRÉDÉRIC HERMEL is een

Zinédine Zidane is een ware (soms
omstreden) legende en past in de rij Zlatan,
Ronaldo en Messi.

ROMAN

DE GROTE ZOMERROMAN
VAN 2020
Swan vervlecht feilloos heden en
verleden tot een adembenemend
spannend verhaal

Charlotte Fairfax is vermogensadviseur
en moet voor een belangrijke klus naar
Madrid. Daar ligt een rijke man op sterven,
die van plan is zijn vermogen na te laten
aan een volstrekt onbekende vrouw. Het is
aan Charlotte om erachter te komen wie
zij is, terwijl thuis in Londen haar verloofde
en aanstaande schoonmoeder ongeduldig
zitten te wachten op haar terugkomst om
haar huwelijk voor te bereiden. Maar wat ze
in Spanje ontdekt kan ze niet loslaten en zal
haar voorgoed veranderen…

Wereldwijd meer dan een
miljoen exemplaren verkocht
‘Slimme verhalen, geweldige
personages en sappige
romance.’ – Heat

Aandacht in
vrouwenbladen
Leesexemplaren
beschikbaar
Voorpublicatieboekjes
beschikbaar
Tipplekken in de
boekhandel
POS-materiaal op
aanvraag beschikbaar

‘Het perfecte zomerboek.’
– Hello!
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Over Een Noorse winternacht:
‘Ik had moeite om het weg te
leggen. Swan had geen beter
verhaal kunnen schrijven.’
***** – Hebban.nl

VAN DE
DEBUUTROMAN
VERKOCHT U
AL 6500
EXEMPLAREN

JULI 2020
THE SPANISH PROMISE
ISBN 9789401612647
14 X 21,5 CM, 400 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 18,50

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401612661
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KAREN SWAN begon als
modejournalist maar gaf haar
baan op om een langgekoesterde
schrijfambitie waar te maken. Inmiddels
zijn haar boeken bestsellers in onder
andere Engeland, Duitsland, Italië en
Noorwegen. De Spaanse belofte is haar
tweede roman in Nederland en België.

De boeken van Karen Swan zijn kleurrijk,
hebben een enorm spannend verhaal en
de personages voelen levensecht. Haar
Nederlandse debuut, het spannende en
romantische Een Noorse winternacht, werd
met een enorme lading enthousiasme
ontvangen in de boekhandels en door lezers.
Swan zal de Nederlandse en Vlaamse lezer
opnieuw raken met het zomerse
De Spaanse belofte, dat zich afspeelt in de
levendige straten van Madrid.

Crosspromotie in de
boeken van Lucinda
Riley

ROMAN
De heimwee kronieken

DEEL ÉÉN VAN DE
HEIMWEEKRONIEKEN
NU IN AANTREKKELIJKE
MIDPRICE
‘Een boek om niet snel te
vergeten.’ – Hebban.nl
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ISBN 9789401612012
SEPTEMBER 2020

10,-

PATTY HARPENAU SCHRIJFT
AAN EEN WEERGALOOS DRIELUIK:
DE HEIMWEEKRONIEKEN
‘Voor velen is familie een warm gegeven, een bron van onvoorwaardelijke
liefde en een gevoel van thuis. Voor de meeste Joden is familie een
levenslange zoektocht: naar de betekenis ervan, de vanzelfsprekendheid
ervan. Een vraagstuk dat geen antwoord kent. Een zoektocht naar een zelf,
in verhouding tot de ander. Een wens naar een thuis, een logische plek op de
wereld. Een wens naar een toekomst zonder het gewicht van het verleden.
De familie uit De heimweekronieken is gebaseerd op mijn familie. De
herinnering aan de grote liefde van mijn vader, Rachel Davids, moest
gedrukt en is met geen gum uit te wissen. En hoe kon ik niet vertellen over
haar geroofde kind? Hoe had ik het verhaal van Aaron kunnen verzwijgen?
Of de unieke relatie tussen Max en Julia?
Ik reisde voor de boeken van Buenos Aires naar New York, van Auschwitz
naar Amsterdam, om de complexe stamboom van mijn immer zoekende
personages voor jullie tot leven te wekken. Zo werd ik de verteller van dit
verhaal, niet de auteur, niet de romancier. De schrijver van deze kronieken is
het leven zelf.
Ik hoop dat de kronieken je net zo zullen meeslepen als ze dat met mij
hebben gedaan.’
Patty Harpenau
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ROMAN

De heimwee kronieken

EEN WAANZINNIGE
REIS DOOR EEN
FAMILIESTAMBOOM

POS-materiaal op
aanvraag beschikbaar

Kan je liefhebben als je niet
weet wie je echt bent?

Auteur beschikbaar voor
lezingen

PATTY HARPENAU is een Nederlandse
schrijver, coach, meditatieleraar en
oprichter van The Life Foundation. Zij is
auteur van meer dan veertig boeken over
gezondheid en spiritualiteit. De stad van
heimwee is haar tweede roman.

In dit boek volgen we Max, die opgroeit in
Buenos Aires als zoon van een fascistische
vader. Max vertrekt naar New York om zijn
schrijversdroom na te jagen en ontmoet de
liefde van zijn leven. Hij weet dan nog niet
wie zij is en ook zijn eigen ware identiteit
moet nog aan hem worden onthuld…
Harpenau speelt een ingenieus spel
met haar lezers en creëert opnieuw
een waanzinnig mooie, magische en
ontroerende roman over familie, liefde en
identiteit.

Voor de lezers van
Carlos Ruíz Zafón,
Roxane van Iperen en
Isabel Allende

Gegarandeerde mediaaandacht

Landelijke
marketingcampagne in
vrouwenbladen

17
SEPTEMBER 2020
ISBN 9789401612654
14 X 21,5 CM, 336 BLZ
PAPERBACK
NUR 301
€ 20,99

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401612685

Patty Harpenau tovert een bijzonder
gelaagde wereld uit haar pen, waar de
lezer zich volledig aan kan overgeven. De
familiestamboom uit haar goed ontvangen
debuutroman tekent zich verder uit. Ze
neemt de vrijheid om haar familieverhaal
uit te bouwen tot een drieluik, waarvan de
romans los van elkaar te lezen zijn, en als
geheel een grootse en meeslepende sage
vormen in de traditie van het beroemde
vierluik van Carlos Ruiz Zafón.
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Leesexemplaren
beschikbaar

MIDPRICE

ZOMERSE FEELGOOD-TITELS NÚ VOOR 10,Hoe één week in een bed & breakfast je
leven kan veranderen

‘Een zalige roman.’
– Grazia

De roman die vele harten veroverde

‘Een aandoenlijk en
gevoelig boek over de
blijvende kracht van
liefde in langdurige
relaties.’
– NBD Biblion
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10,ISBN 9789401612913
JULI 2020

10,ISBN 9789401612036
JULI 2020

ROMAN

‘Men spreekt van de nieuwe
Ferrante…’ – La Repubblica
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ROSA VENTRELLA brak wereldwijd
door met Een fatsoenlijke familie, dat
in korte tijd aan zeventien landen
werd verkocht. Ventrella studeerde
geschiedenis, woont in Cremona en
wordt de nieuwe Ferrante genoemd.

Rosa Ventrella verrast opnieuw met een
roman om verliefd op te worden. Giftige
tongen is een onvergetelijke familieroman
over het behouden van je eigen identiteit in
een kleine gemeenschap. Met groot applaus
ontvangen in thuisland Italië.

‘Epische reconstructie van de
worstelingen van het Italiaanse
zuiden in de jaren vijftig.’
– Grazia

Puglia, 1945. De twee zusjes Teresa
en Angelina groeien op in een arme
boerenfamilie. Ze zijn in alles verschillend:
Teresa is stil en kwetsbaar en Angelina is
uitbundig en onbeschaamd.

‘Ontroerend. Doet in
onderwerp en stijl denken aan
Ferrante.’ – NBD Biblion

Wanneer hun vader naar het front moet
en de armoede echt toeslaat, zwicht hun
moeder Caterina voor het verleidelijke
aanbod van de machtige landeigenaar
Personè. De veilige gemeenschap
verandert in een slangenkuil van giftige
roddels. De schande van Caterina’s keuze
besmet de hele familie, maar heeft het
tegenovergestelde effect op Angelina: zij
weigert zich te schikken. Liever verliest zij
zich in de sprookjes in haar hoofd. Met
verstrekkende gevolgen.

‘Prachtig boek.’ ****
– Perfecte buren

Voor de lezers van Elena
Ferrante en Benedict Wells

Voorpublicatieboekjes
beschikbaar
Gegarandeerde mediaaandacht

10,De literaire hit van Italië
nu voor slechts 10,ISBN 9789401612029
JUNI 2020
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JUNI 2020
LA MALALEGNA
ISBN 9789401612807
14 X 21,5 CM, 288 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€21,99

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401611930

DE NIEUWE ROMAN VAN GROOTS
LITERAIR TALENT ROSA VENTRELLA

Samenwerking met
Hebban

THRILLER

SPAANSE BESTSELLER IN HET MYSTERIEUZE

BASKISCHE LANDSCHAP

De dans van de tulpen, waarin
het Baskische landschap de
hoofdrol opeist, betekent de
grote en internationale doorbraak
van een van de meest originele
thrillerauteurs van dit moment.

IBON MARTÍN (Donostia, 1976)
studeerde journalistiek en begon zijn
22 schrijverscarrière met reisliteratuur. Als
liefhebber van het Baskische landschap
en geografie, brengt hij zijn dagen meestal
door op de schitterende wandelroutes door
Baskenland. Van Martíns eerdere thrillers
werden in Spanje meer dan 50.000
exemplaren verkocht.

'Toen De dans van de tulpen vorm
begon te krijgen in mijn gedachten,
wist ik dat Urdaibai de enige mogelijke
setting was. Ik was gefascineerd door het
bijeenbrengen van een superspannende
literaire thriller en een omgeving die lijkt
te bewegen op eeuwenoude cadansen die
we als vergeten beschouwen.'
– Ibon Martín
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THRILLER

EEN ONDOORGRONDELIJKE
MOORDENAAR MET EEN
VERONTRUSTENDE HANDTEKENING

Natalia, een bekende radiopresentatrice, wordt
overreden door een trein. De machinist is haar
man. Als hij haar ziet, vastgebonden op de rails
met een delicate tulp in haar handen, is het
al te laat. De felrode bloem is even mooi als
zeldzaam in november. De heftige moordscène
wordt live uitgezonden op Facebook. En
Natalia blijft niet het enige slachtoffer…

24
W W W. X A N D E R U I T G E V E R S . N L

Een ondoorgrondelijke moordenaar met een
verontrustende handtekening: bloedrode
tulpen die achterblijven bij de vermoorde
vrouwen. De slachtoffers hebben geen enkele
relatie met elkaar, behalve steeds die vreselijke
enscenering van hun dood en de griezelige
aanwezigheid van verse tulpen in een seizoen
waarin ze niet horen te bloeien.
Inspecteur Ane Cestero reist af naar de
regio om de complexe en hyperintelligente
moordenaar in de val te lokken, een
moordenaar die de schoonheid, rust en natuur
van Urdaibai voor altijd zal veranderen.

POS-materiaal op aanvraag
Leesexemplaren beschikbaar
Grote leescampagne met
Hebban.nl

Voor de lezers van
De stilte van de Witte Stad
‘Ibon Martín is de erfgenaam
Henning Mankell. Een ware
ontdekking…’
– El Correo Gallego
‘Een magnetische en originele
thriller met betoverende
landschappen, schoonheid en
macabere contrasten’
– Radio Nacional
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SEPTEMBER 2020
LA DANZA DE LOS TULIPANES
ISBN 9789401612951
14 X 21,5 CM, 352 BLZ
PAPERBACK
NUR 305
€ 21,99

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401612937

SPAANSE BESTSELLER IN HET
MYSTERIEUZE BASKISCHE LANDSCHAP

De dans van de tulpen speelt zich af op een
buitengewone locatie, Urdaibai, een van de
meest bijzondere plekken van Baskenland.
Een estuarium met wat kleine dorpjes vormt
het hart van de streek waar het ritme van de
oceaan en het woeste tij alles bepaalt.

Voorpublicatieboekjes

BIOGRAFIE

LEER MIJ HET ZELF TE
DOEN: DE VROUW DIE
HET ONDERWIJS VOOR
ALTIJD VERANDERDE
De definitieve Montessori-biografie: inclusief
uniek familiemateriaal
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De Italiaanse CRISTINA DE STEFANO
is recensent, scout en schrijver. Ze
publiceerde eerder bij Xander de alom
geprezen biografie over de roemruchte
journaliste Oriana Fallaci.

In vloeiende woorden belicht De Stefano
Maria’s studietijd, haar ontdekkingen over
het kinderbrein (die pas een eeuw later door
neurowetenschappers werden bevestigd) en
haar vermogen een internationale beweging
op gang te brengen als alleenstaande vrouw
zonder een formele rol in de academische
wereld. Maar niet alleen haar vastberadenheid
en doorzettingsvermogen, ook haar meer
gecompliceerde kanten komen aan bod:
haar beslissing om lesmateriaal te patenteren
om er geld mee te verdienen, haar obsessie
om invloed te houden op elke stap van de
beweging en haar affiniteit met het fascisme.
Rijk in detail, meeslepend en indrukwekkend:
dit is het leven van Montessori voor het eerst in
detail verteld.

Veel aandacht rondom
150ste geboortedag
Maria Montessori
Montessori-symposium in
voorbereiding

De eerste serieuze
Montessori-biografie in bijna
vijftig jaar
Augustus 2020: Maria's
honderdvijftigste
geboortedag
Maria Montessori woonde
sinds 1936 in Nederland en is
begraven in Noordwijk
In Nederland werd De Eerste
Montessori School opgericht
in 1914, nu genieten dagelijks
zo’n 40.000 kinderen
Montessori-onderwijs
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AUGUSTUS 2020
IL BAMBINO È IL MAESTRO, VITA
DI MARIA MONTESSORI
ISBN 9789401612623
14 X 21,5 CM, 320 BLZ
PAPERBACK
NUR 320
€ 24,99

E BOEK € 11,99 ISBN 9789401612678

Het is voor het eerst sinds 1973 dat een
biograaf grondig onderzoek doet naar
het leven van Maria Montessori. Cristina
de Stefano had als eerste toegang tot de
familiearchieven van Montessori in Amsterdam
en geeft een complex en rijk beeld van een
vrouw met revolutionaire ideeën over het
onderwijs voor kinderen.

Auteur beschikbaar voor
lezingen en interviews

LIFESTYLE

Maisie Hill komt op het perfecte moment:
haar boek wordt omarmd

‘Revolutionair.’
– The Observer
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MAISIE HILL is een gekwalificeerde
en populaire gezondheidsexpert en
acupuncturist. In de groeiende trend
rondom hormonen, menstruatie en
cycli, is zij een veelgevraagd specialist
door de media, van The Guardian tot
Grazia. De Cyclus Strategie verscheen
in januari 2020.

De Cyclus Strategie is een succes. Binnen drie uur was
het evenement met Maisie Hill in Pakhuis de Zwijger
volledig uitverkocht. Haar boek wordt omarmd, want ‘Als je een cyclus hebt, móet
Maisie biedt op een toegankelijke manier oplossingen je dit lezen. Het heeft mijn
voor een actueel probleem waar weinig tot geen
leven veranderd.’
aandacht voor is.
– The Guardian
In De Hormoon Revolutie gaat Maisie dieper in op
verschillende stadia van het hormonale leven en
‘Het meest inzichtelijke boek
behandelt ze de meest gestelde vragen uit haar
over de menstruatiecyclus
populaire workshops en webinars:
dat ik ken.’
– degroenemeisjes.nl

Waarom menstrueer ik zo
onregelmatig/zo vaak/nooit?
Waarom voel ik me de ene week
zo geweldig en de volgende zo verschrikkelijk?
Waarom heb ik geen zin in seks?
Waarom heb ik zoveel zin in seks?
Waarom ben ik altijd zo moe?
Welke voeding kan me helpen?
Waarom voel ik me zo angstig/gestrest/depressief?

‘Mega verhelderend. Onze
samenwerking is er enorm
op vooruitgegaan: als Marie
Lotte weer eens jankend
achter haar laptop zit,
weet Nydia meteen dat het
PMS-monster is gearriveerd
en dat er thee gezet moet
worden.’ – Damn Honey

De Hormoon Revolutie gaat verder waar De Cyclus Strategie ophield
en Maisie rust niet voordat alle vrouwen hun hormonen begrijpen,
aanvoelen en zelfs een beetje van ze houden.
ISBN 9789401611688

Leesexemplaren
beschikbaar
Gegarandeerde mediaaandacht
POS-materiaal op
aanvraag beschikbaar
Samenwerking met
platform Damn, Honey

29
AUGUSTUS 2020
PERIOD POWER
ISBN 9789401612593
14 X 21,5 CM, 320 BLZ
PAPERBACK
NUR 320
€ 20,99

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401626026

NA HET SUCCES VAN
DE CYCLUS STRATEGIE
ZET DE HORMOON
REVOLUTIE ZICH VOORT

THRILLER

SANDRINE DESTOMBES
LOVEND ONTVANGEN
IN NEDERLAND
‘Destombes laat op indringende wijze
de ontreddering en het wantrouwen zien
in een klein dorp.’ H H H H
– VN Detective en Thrillergids
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SANDRINE DESTOMBES (1971)
is evenementmanager en woont in
Parijs. Haar debuut Het dubbele geheim
van de familie Lessage was haar grote
wereldwijde doorbraak.

In het kleine dorpje Crest staat al sinds
mensenheugenis een klooster dat enkel
door vrouwen wordt bewoond. Als de
jonge politieagent Bénoit een verdachte
bestuurder en een verward kind aanhoudt,
weet hij nog niet dat hij aan het begin staat
van de grootste zaak van zijn leven en dat
het geheimzinnige klooster er een centrale
rol in speelt. De duistere waarheid over de
groep vrouwen komt op akelige wijze naar
boven als er een reeks mannenlichamen
wordt opgegraven…
Sandrine zet een donkere en levensechte
wereld neer, waarin een gevaarlijke
organisatie van vrouwen heeft besloten
mannen volledig te bannen uit de
samenleving, met alle gevolgen van dien…

Grote leescampagne
met Hebban.nl
Leesexemplaren
beschikbaar
Veel aandacht op
thrillerblogs

Over Het dubbele geheim van
de familie Lessage:
‘Op deze verbijsterende
ontknoping was niemand
voorbereid.’ – Margriet
‘De broeierige sfeer in het
dorp weet Destombes goed
te treffen.’ – Dagblad van het
Noorden
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JUNI 2020
LE PRIEURÉ DE CREST
ISBN 9789401612616
14 X 21,5 CM, 320 BLZ
PAPERBACK
NUR 305
€21,99

E BOEK € 9,99 ISBN 978940162579

Na het succesvolle debuut Het dubbele
geheim van de familie Lessage verschijnt nu
de nieuwe thriller van de getalenteerde
Destombes: De kinderen van het klooster.
In haar eigen snelle stijl en met een
subliem gevoel voor de beklemming in
een klein dorp, brengt ze ons wederom
een fenomenale leeservaring met een
verbijsterende ontknoping.

Voorpublicatieboekjes

THRILLERS

DE MAAND VAN HET SPANNENDE BOEK
Van

Deze favoriete
Italiaanse thrillers
mogen niet
ontbreken

ISBN 9789401609951
€20,99

De beste Franse
thriller van 2018
NU ALS VOORDEELEDITIE

ISBN 9789401612975
JUNI 2020
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ISBN 9789401611022
€21,99

ISBN 9789401608756
€21,99

ISBN 9789401611640
€21,99

10,-

ROMAN

Hartverwarmend verhaal van een vrouw
met een droom

34

CRISTINA CABONI is naast
bestsellerauteur imker en rozenkweker.
Haar inspirerende en romantische
boeken worden in 25 landen uitgegeven.

In Italië is Caboni de meest geliefde
romantische fictieauteur en scoort ze met
elk boek een plek op de bestsellerlijst.
Ook in Nederland en België heeft ze veel
liefhebbers. Dit bijzondere, emotionele
verhaal over twee vrouwen met dezelfde
droom zal opnieuw vele harten veroveren.

‘Sfeervol, kleurrijk en
emotioneel.’ – Flair

De villa in Positano is de enige plek die
Milena haar thuis kan noemen. Ze groeide
erin op en kent er elk hoekje, van de
majestueuze ingang met de twaalf spiegels
tot het ronde trappenhuis met de houten
versieringen. Op een dag vindt ze iets
onverwachts: een doorgang tot een geheime
kamer, vol foto’s van haar grootmoeder
en posters van oude films. Ze kan het niet
geloven: haar grootmoeder was een gevierd
actrice in Amerika en zij wist van niets.

‘Een meeslepend
liefdesverhaal.’ – NBD Biblion

Milena is ervan overtuigd dat het een teken
is. Ze vertrekt naar het land waar haar
grootmoeder haar droom verloor en zij hem
juist zal waarmaken.

‘Wat een heerlijk boek!’
– Vriendin

Aandacht in
damesbladen
Zomerse
marketingcampagne
gericht op feelgoodlezers
Leesexemplaren
beschikbaar
Blogtour
POS-materiaal
beschikbaar op aanvraag

U verkocht van
Cristina Caboni
al ruim 35.000
exemplaren!
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JULI 2020
LA CASA DEGLI SPECCHI
ISBN 99789401612517
14 X 21,5 CM, 352 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 20,99

E BOEK € 9,99 I9789401612739

EEN BETOVERENDE
ROMAN VAN STERAUTEUR
CRISTINA CABONI

BESTSELLERAUTEUR

IN DE ZOMER LEES JE DE ROMANTISCHE
VAKANTIETHRILLERS VAN KIKI VAN DIJK

NU ALS LOWPRICE

Meer dan 150.000 exemplaren verkocht

Nieuw!
ISBN 9789401612142
€15,99
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ISBN 9789401611114

ISBN 9789401611800

8,99

ISBN 9789401606622

8,99
ISBN 9789401612784
JUNI 2020

MIDPRICE

DE NIEUWSTE BESTSELLER-SERIE
VAN DIT MOMENT

VADERDAGTIP

Voor de fans van Lucinda Riley
Nu als voordeeleditie

Nu als voordeeleditie
‘Ik sloot het boek met
tranen in mijn ogen, de
auteur weet de juiste
snaar te raken.’
– Mustreadsornot
‘Dit boek is heerlijk.’
– Chicklit.nl

‘Smiths boeken zijn altijd
bestsellers. Topamusement.’
– de Volkskrant
ISBN 9789401612821
AUGUSTUS 2020

12,99
ISBN 9789401611602

‘Hopelijk komt er een
vervolg want dit soort
boeken kan ik blijven
lezen.’ ****
– Perfecte buren
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ISBN 9789401612838
JULI 2020

12,99
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Nieuw!
ISBN 9789401612098

12,99

PAMFLET
Actie met betrokken
organisaties

NIEUW PAMFLET VAN
DE DALAI LAMA OVER
HET KLIMAAT

Aandacht op blogs
Inclusief gratis kassadisplay

‘De Dalai Lama roept ons op tot een ethische
revolutie. We kunnen onze negatieve gedachten
ombuigen.’ – Adriaan van Dis
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De DALAI LAMA is in 1935 geboren
als Tenzin Gyatso en is de veertiende
leider van het Tibetaanse boeddhisme.
Hij zet zich in voor wereldvrede en de
geweldloze bevrijding van Tibet en
schreef vele bestsellers over geluk en
zelfkennis.

Maar er is hoop. China heeft de snelst
groeiende markt voor zonne- en
windenergie, Greta Thunberg weet
miljoenen mensen te bewegen en overal
ter wereld ontstaan gepassioneerde
klimaatbewegingen.
De Dalai Lama doet in dit inspirerende
pamflet een oproep om gepassioneerd te
werken aan een betere planeet en jezelf de
vraag te stellen:
Wat kun jíj doen?

‘Ik heb van hem geleerd meer
vragen te stellen. Wat is het
gevolg van mijn handelingen?
Voor het milieu, voor mijn
omgeving en voor mijzelf.
Misschien eenvoudige vragen,
maar je moet toch iets doen?’
– Adriaan van Dis
‘Een belangrijk boek. Deze
man spreekt uit het hart en ik
denk dat het de moeite waard
is ernaar te luisteren.’
– Susan Smit over De weg naar
vrede
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Urgent en
inspirerend

AUGUSTUS 2020
RETTET DIE UMWELT
ISBN 9789401612753
11,5 X 17 CM, 96 BLZ
PAPERBACK
NUR 320
5 VOOR € 25
INCLUSIEF DISPLAY

E BOEK € 2,99 ISBN 9789401612760

Terwijl overstromingen en bosbranden
de wereld teisteren, trekt Trump de VS
terug uit het klimaatakkoord van Parijs.
Haatzaaiende klimaatsceptici proberen een
einde te maken aan de vooruitgang die er is
geboekt sinds het iconische klimaatverdrag.
En dat terwijl het met de dag crucialer wordt
om de broeikasgassen terug te dringen.

AVONTUUR

MAAK DE BALLANTYNESERIE COMPLEET

Tipplekken en
advertenties in
retailmagazines
Socialmediacampagne

Politiek, verraad, liefde en vriendschap in
de Zambezi-vallei

Met deze nieuwe editie van Een luipaard jaagt
’s nachts zijn alle avonturen uit de Ballantyneserie weer leverbaar.

‘Topamusement.’
– de Volkskrant
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JUNI 2020
THE LEOPARD HUNTS IN
DARKNESS
ISBN 9789401612777
15,5 X 23,5 CM, 336 BLZ
PAPERBACK
NUR 330
€ 21,99

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401600491
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WILBUR SMITH (1933) verkocht al
meer dan 120 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.

Na de onafhankelijkheidsverklaring
van Rhodesië is Craig Mellow naar
Amerika vertrokken, waar hij een gevierd
bestsellerauteur is. Maar hij is de roem zat
en hij mist zijn thuisland. Hij besluit terug te
keren om de oude familielanderijen in ere
te herstellen, maar dat blijkt lastiger dan
gedacht. Rivaliserende stammen zijn weer
met elkaar in conflict geraakt en Craig moet
niet alleen vrezen voor zijn land, maar ook
voor zijn leven.

FRAUDE

schokkende
actuele feiten over
de deutsche bank

Interview met auteur in
verschillende media
Socialmediacampagne
Instore promotie &
tipplekken

Opzienbarende onthullingen
over de meest schimmige
bank ter wereld

De duistere bank is het nooit eerder vertelde
verhaal van hoe de Deutsche Bank een
wereldwijd symbool werd van roekeloos,
gewetenloos en crimineel beleid in de
bankenwereld. Een actueel en essentieel
verslag, geschreven als een misdaadthriller.

‘Fascinerend. Dit boek houdt je
wakker.’ – John Carreyrou,
New York Timesbestsellerauteur
‘Een zorgvuldige kijk op
het reilen en zeilen van de
Deutsche Bank: Trumps bank
naar keuze.’ – Kirkus
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Economie bij The New York Times.
Eerder was hij onder andere financieel
hoofdredacteur bij The Wall Street Journal.
Hij werd meermalen onderscheiden,
onder andere met de Gerald Loeb Award
in 2016. Zijn eerste boek werd in Amerika
bekroond met de Financial Times Best
Book of the Year Award.

'Leest als een misdaadroman.
Aanrader' – de Volkskrant

VERSCHENEN

REEDS VERSCHENEN
DARK TOWERS
ISBN 9789401612449
14 X 21,5 CM, 448 BLZ
PAPERBACK
NUR 320
€ 24,99

E BOEK € 9,99 ISBN 9789401612487

DAVID ENRICH is hoofdredacteur

Grootse wereldwijde
lancering

‘Schokkend, menselijk en
spannend.’ – Het Financieele
Dagblad

werel

44

New York Times-journalist David Enrich
deed jarenlang grondig onderzoek naar de
dubieuze praktijken van de Deutsche Bank
en in dit boek openbaart hij zijn onthutsende
bevindingen. Zijn research reikt terug naar
de financiële steun bij het bouwen van
Auschwitz, het agressieve beleid in de jaren
tachtig, de samenwerking met inmiddels
veroordeelde criminelen als Jeffrey Epstein,
Russische oligarchen, fraudeplegers en
terroristische regimes. Om voet aan de
grond te krijgen in Amerika begon de bank
bovendien een samenwerking met een
vastgoedmagnaat die door alle andere
banken was geweigerd: Donald Trump.

Leesexemplaren
beschikbaar

MIDPRICE LUCINDA RILEY

DRIE AANTREKKELIJKE MIDPRICES VAN DE MEEST
‘Een zoektocht naar liefde en identiteit.
Heerlijk!’ – Margriet

GELIEFDE AUTEUR VAN DEZE EEUW

‘Riley weet overduidelijk hoe ze een
verhaal moet vertellen.’ – Elsevier
Als kind bracht Julia Forrester uren door op het landgoed
van Wharton Park. Jaren later, tijdens een grondige
renovatie, komt het oude dagboek van Julia's opa boven
water. Julia gaat op onderzoek uit en ontrafelt een
jarenlang verborgen familiegeheim, dat niet alleen het
leven van iedereen op Wharton Park voor altijd veranderd
heeft, maar ook alles wat Julia dacht te weten over haar
eigen leven in een dramatisch nieuw daglicht zet.
JUNI 2020
HOTHOUSE FLOWER
Eerder verschenen als:
TERUG NAAR WHARTON PARK
ISBN 9789401612814
14 x 21,5, 496 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€15,-
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NIEUW!
ISBN 9789401611978
JUNI 2020

15,-

ISBN 9789401612791
JUNI 2020

VERSCHIJNINGSLIJST
ROMAN
MEI

SEPTEMBER

9789401612548 Zidane, Frédéric Hermel

9789401612951 De dans van de tulpen, Ibon Martín

JUNI

9789401612654 De stad van heimwee, Patty Harpenau

9789401612616 De kinderen van het klooster, Sandrine Destombes

9789401612593 De Hormoon Revolutie, Maisie Hill

9789401612616 Giftige tongen, Rosa Ventrella

9789401612845 Huivering, Bernard Minier (lowprice)

9789401612692 For the record, Eelko van Kooten

9789401612012 Het land van heimwee, Patty Harpenau (midprice)

9789401612777 Een luipaard jaagt ’s nachts, Wilbur Smith
9789401612975 Het dubbele geheim van de familie Lessage, Sandrine Destombes (midprice)
9789401611978 De olijfboom, Lucinda Riley (midprice)
9789401612791 Het Italiaanse meisje, Lucinda Riley (midprice)
9789401612814 De orchideeëntuin, Lucinda Riley (midprice)
9789401612029 Een fatsoenlijke familie, Rosa Ventrella (midprice)
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9789401612784 Nice, Kiki van Dijk (lowprice)

Credits auteursfoto’s

JULI

Cristina Caboni – Carla Sechi

9789401612517 Het huis met de spiegels, Cristina Caboni

Cristina De Stefano – Francesco Castaldo

9789401612500 Valeria, sex & sangria, Elísabet Benavent

David Enrich – Peter Eavis

9789401612647 De Spaanse belofte, Karen Swan

Elísabet Benavent – Paco Navarro

9789401612036 Het boek van jou en mij, Fionnuala Kearny (midprice)

Ibon Martín – Asís G. Ayerbe

9789401612838 De moed van het weesmeisje, Anne Jacobs (midprice)

Karen Swan – Alexander James

9789401612913 De geheime bed & breakfast, Federica Brunini (midprice)

Maisie Hill – Jo Bridges

AUGUSTUS

Patty Harpenau – Bonnita Postma

9789401612623 Maria Montessori, Cristina De Stefano

Sandrine Destombes – Mathias Wendzinski

9789401612753 Red het klimaat, De Dalai Lama
9789401612821 Courtney’s oorlog, Wilbur Smith (midprice)

