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KARIN SLAUGHTER
De Queen of Crime

Karin Slaughter Valse getuige
Grote promotiecampagne
▸ 3D blow-up cover

▸ Nieuwsbriefcampagne

▸ Backcard à 9 exemplaren

▸ Socialmediacampagne

▸ Vloerdisplay à 24 exemplaren

▸ (Online) auteurstournee

▸ SLAUGHTER-magazine (gratis)

▸ Interviews en recensies in dag- en
weekbladen

▸ Outdoorcampagne
▸ Advertenties in tijdschriften en
dagbladen
▸ Crosspromotie

▸ Recensies op thrillerblogs- en
onlineplatforms
▸ Optredens in podcasts

▸ Onlinecampagne met o.a. een
boektrailer

3D blow-up cover

Backcard à 9 exemplaren

Vloerdisplay à 24 exemplaren
SLAUGHTER-magazine

Karin Slaughter

Valse getuige
dochter die het goed doet op school en zelfs haar

scheiding is relatief rustig verlopen; haar leven is net zo
onopvallend als ze altijd had gehoopt dat het zou zijn.
Maar Leighs schijnbaar normale leven verhult een jeugd
die verre van gewoon was.
Dan belandt er een nieuwe zaak op haar bureau: de
verdediging van een rijke man die beschuldigd wordt van
verkrachting. Het is een zaak die haar carrière zou
kunnen maken als ze wint. Maar als ze de man ontmoet,
beseft ze dat het geen toeval is dat hij haar als zijn advocaat heeft gekozen. Ze kent hem. En hij kent haar. Sterker

● Een geweldige standalone-thriller
van de onbetwiste Queen of Crime
● Bloedstollend, ingenieus en met een
plottwist zoals we van Slaughter
gewend zijn
● Al haar boeken komen op #1 van
de Bestseller 60 binnen en staan
vervolgens wekenlang in de hoogste
regionen
● Van Verzwegen werden inmiddels
meer dan 120.000 exemplaren
verkocht

De enige die haar kan helpen, is haar jongere zus Callie,

● Gespleten (Pieces of Her) wordt
bewerkt tot een grote Netflix-serie,
met Toni Collette (The Sixth Sense,
Little Miss Sunshine) in de hoofdrol

de laatste persoon die Leigh ooit om hulp zou willen

● Grootse pr- en marketingcampagne

nog, hij weet wat er twintig jaar geleden is gebeurd.

vragen. Ze heeft echter geen keuze...

THRILLER

L

eigh Collier heeft een goede baan als advocaat, een

De nieuwe bestseller van de Queen of Crime
verschijnt 8 juni 2021

Over eerder werk van Karin Slaughter:
‘Opnieuw levert de bestsellerauteur een nagelbijtend
spannend boek af.’ De Telegraaf
‘Karin Slaughter staat aan de absolute top.’ De Morgen
‘Actueel, uitstekend uitgewerkte karakters en een even
mysterieuze als ingenieuze plot.’  VN Detective en
Thrillergids

© 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.

ISBN paperback:
978 94 027 0799 1
ISBN gebonden:
978 94 027 0801 1
Verschijnt: juni 2021
Prijs paperback: € 22,99
Prijs gebonden: € 26,99

Formaat: 150 x 226 mm

Paperback:

Omvang: ca. 456 pag.
NUR: 305, Literaire thriller
Oorspronkelijke titel:
False Witness
Vertaling: Ineke Lenting
Omslag: Buro Blikgoed

Gebonden:

9

Charlie Gallagher

De stille vriend
antwoorden nadat hun dochter een zelfmoordpoging

heeft gedaan. Ze was toch gelukkig? Waarom zou ze een
einde aan haar leven willen maken? Omdat hun dochter
nog altijd in coma ligt, blijven al hun vragen onbeantwoord.
Dan wordt Danny benaderd door iemand die beweert een
schuldige aan te kunnen wijzen. Hij staat in tweestrijd,
want Sharon heeft twijfels. Moet hij dit serieus nemen of
neemt iemand hem in de maling? Danny heeft echter
geen idee dat hij onderdeel is van een gruwelijk spel.
Een spel dat niet alleen levens verandert, maar ook
beëindigt…

● Eerste deel in een verslavende nieuwe
serie met rechercheur Joel Norris in
de hoofdrol
● Populaire e-bookauteur breekt door
op papier; hij staat in het VK met
zijn boeken in de top 5 van de best
gelezen e-books van Kindle
● Van zijn boeken werden tot op heden
ruim 500.000 exemplaren verkocht
● Thriller met een bijzonder perspectief: welk personage kun je echt
vertrouwen?
● Voor de lezers van Harlan Coben,
James Patterson en David Baldacci

THRILLER

D

anny en Sharon Evans zijn wanhopig op zoek naar

Geweldige nieuwe auteur die zich kan meten met
Harlan Coben en David Baldacci

Wanneer rechercheur Joel Norris binnen een paar dagen
twee moordonderzoeken op zijn bureau aantreft, wordt
hem al snel duidelijk dat ze verband met elkaar houden.
Hoever wil hij gaan om de puzzel op te lossen?

Iets bewoog. Een donkere vorm. Er klonk een geluid, en dit keer was het volkomen duidelijk waar het vandaan kwam. Danny liet de map op de stoel vallen.
‘Hallo?’ zei hij. Geen zenuwen ditmaal: zijn stem trilde van de woede. Hij bestudeerde
de plastic gordijnen die voor hem hingen, die door twee ritsen bij elkaar gehouden werden, en zo als een soort kamerscherm fungeerden.
De zwarte veeg bewoog weer. Zo subtiel dat Danny niet precies wist waar hij naar keek.
Toen nog meer geluid – een soort gegorgel. Hij trok een van de ritsen helemaal omhoog,
tot het plastic vanuit het midden openviel. Een paar grote ogen keek hem strak aan.

11

10
Charlie Gallagher werkt al ruim elf jaar als politieman in het Verenigd
Koninkrijk. In zijn loopbaan heeft hij op veel verschillende afdelingen
gewerkt: van straatagent tot rechercheur Zware Criminaliteit. In zijn vrije tijd
schrijft hij thrillers.

ISBN: 978 94 027 0832 5

NUR: 305, Literaire thriller

Verschijnt: juli 2021

Oorspronkelijke titel:
The Friend

Prijs: € 19,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 150 x 226 mm
Omvang: ca. 432 pag.

Vertaling: Anna Livestro
Omslag: DPS

Lina Bengtsdotter

De man die een vreemde was
A

ls de tegendraadse rechercheur Charlie Lager

● Een spectaculair nieuw deel in de
Charlie Lager-serie

wakker wordt, kan ze zich de vorige avond nauwe-

lijks herinneren. Toch heeft ze het gevoel dat haar iets

● Ook als losstaand verhaal te lezen

ergs is overkomen. Tijd om de puzzelstukjes in elkaar te

● Een thriller met veel oog voor detail
en levensechte personages

passen heeft ze echter niet, want ze moet halsoverkop
vertrekken naar Karlstad om zich op de vermissing van

● Direct na publicatie in Zweden een
bestseller en genomineerd voor
meerdere internationale prijzen

de negen maanden oude Beatrice te storten. Beatrice’
ouders verkeren in shock en de media duiken boven op
het nieuws.

● Winnaar beste thrillerdebuut van
het jaar in Zweden

Als de eerste aanwijzingen nergens toe leiden, krijgt
Charlie het idee dat niemand de waarheid spreekt. Met
elk uur dat verstrijkt is de kans kleiner dat de baby levend
wordt teruggevonden. En dan, zonder dat Charlie het

De Zweedse succesauteur verkocht wereldwijd al
honderdduizenden exemplaren

● Van haar werk werden al meer dan
15.000 exemplaren verkocht in
Nederland en België

THRILLER

doorheeft, komt haar leven ook in gevaar.
De man die een vreemde was is een intrigerende thriller
over verraad en familiebanden die onder druk worden
gezet.

Over eerder werk van Lina Bengtsdotter:
‘Hopelijk gaan we nog meer horen van deze
rebelse Zweedse politieagent.’ VN Detective en
Thrillergids
‘Dit is dé grote Zweedse crimesensatie.’ Dagbladet
‘Een boeiende, interessante en onderhoudende
thriller.’  ThrillZone

Reeds verschenen

Reeds verschenen

ISBN: 978 94 027 0513 3

ISBN: 978 94 027 0747 2

Prijs: € 7,50

Prijs: € 10,00

13
© Anna-Lena Ahlström

12
Lina Bengtsdotter (1977), docent Zweeds en psychologie, groeide op in
Gullspång, een Zweeds plattelandsstadje waar een groot deel van haar
boeken zich afspeelt. Het eerste deel in de Charlie Lager-reeks werd in
Zweden verkozen tot beste thrillerdebuut én was het bestverkochte debuut
van dat kalenderjaar. Haar boeken hebben ook in het buitenland meerdere
nominaties gekregen.

ISBN: 978 94 027 0829 5

NUR: 305, Literaire thriller

Verschijnt: augustus 2021

Oorspronkelijke titel:
Beatrice

Prijs: € 19,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 140 x 215 mm
Omvang: ca. 320 pag.

Vertaling:
Bianca Cornelissen
Omslag: Studio Jan de Boer

Steph Mullin & Nicole Mabry

De stamboom

L

iz Catalano is in shock als een DNA-test uitwijst dat ze
geadopteerd is. Ze besluit op zoek te gaan naar familie

leden van haar biologische ouders. Maar dan staan er
FBI-agenten voor haar deur. Haar DNA toont namelijk
overeenkomsten met dat van een seriemoordenaar die tot
op de dag van vandaag nog niet gepakt is.
De Tri-State Killer is ongrijpbaar: al veertig jaar lang komt
hij weg met het ontvoeren en vermoorden van jonge
vrouwen. Op de plaatsen delict laat hij geen enkel spoor
achter, waardoor de politie volkomen in het duister tast.

Wat als je erachter komt dat je familie van een
seriemoordenaar bent?

● Bloedstollende thriller over de jacht
op een seriemoordenaar
● Voor de fans van true crimedocumentaires als Making a Murderer
en The Keepers
● Auteurs baseerden hun thriller op
waargebeurde zaken en deden veel
onderzoek naar seriemoordenaars
● Winnaar van de pitchwedstrijd
#PitMad op Twitter

Liz besluit zelf op onderzoek uit te gaan, waardoor niet
alleen een familiegeheim wordt onthuld, maar ze ook de

THRILLER

aandacht van de Tri-State Killer wekt. Is het een zoektocht met een gruwelijk einde of pakt Liz een ondoorgrondelijke seriemoordenaar?

Ook al betekende dit wat ik al vermoedde, het viel me rauw op mijn dak dat er bevestigd werd
dat ik verwant zou kunnen zijn aan een misdadiger die op de radar van de FBI stond. Dat ze
mijn match met mij bespraken, hield in dat ze waarschijnlijk niet wisten wie hun verdachte was.
Ik gaf het niet graag toe, maar iets in mij wilde er dolgraag meer van weten. Waar werd ik door
mijn biologische familie bij betrokken?
‘Om wat voor een misdaad gaat het?’ vroeg ik.
Hannigan en Beck wisselden een snelle blik. ‘We kunnen er op dit moment niet te diep op
ingaan,’ antwoordde Hannigan. ‘Maar we kunnen je wel vertellen dat we onderzoek doen naar
een reeks moorden in verschillende staten –’
‘Wacht,’ onderbrak ik hem, met een hartslag van honderdtachtig.
‘Een reeks moorden. Dan heb je het dus over een seriemoordenaar?’ Travis schoof naar het
puntje van zijn stoel.

15
© Julia Seiber

© Kathryn Allen Hurni

14
Steph Mullin en Nicole Mabry werken allebei
achter de schermen in de televisiewereld. Ze
ontmoetten elkaar in 2012 en ontdekten elkaars
passie voor schrijven en true crime. De stamboom is
hun eerste gezamenlijke thriller.

ISBN: 978 94 027 0833 2

NUR: 305, Literaire thriller

Verschijnt: september 2021

Oorspronkelijke titel:
The Family Tree

Prijs: € 19,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 140 x 215 mm
Omvang: ca. 400 pag.

Vertaling: Ingrid Zweedijk
Omslag: HarperCollins UK /
Pinta

Mark Greaney The Gray Man: Onder schot

Voor de liefhebbers van blockbusters
à la James Bond en Jason Bourne
en de lezers van Lee Child

Grote promotiecampagne
▸ Backcard à 6 exemplaren
▸ Crosspromotie
▸ Onlinecampagne
▸ Nieuwsbriefcampagne
▸ Socialmediacampagne

▸ Interviews en recensies in dag- en
weekbladen
▸ Recensies op thrillerblogs- en
onlineplatforms
▸ Optredens in podcasts

Grote onlinecampagne

Backcard à 6 exemplaren

Poster op A1- of A2-formaat

Mark Greaney

Binnenkort verfilmd als de grootste
Netflix-productie ooit!

The Gray Man: Onder schot
C

ourt Gentry is een goed mens. En hij is de perfecte
moordenaar...

Hij gaat stilletjes van opdracht naar opdracht en verdwijnt daarna zonder sporen achter te laten in het niets:
The Gray Man, een bijnaam die hij verdiende tijdens zijn
jarenlange dienst als geheim agent bij de CIA.
Wanneer hij namens de Amerikaanse regering enkele
klussen in Syrië en Irak heeft gedaan, komt hij er tot zijn
schrik achter dat het team dat hem zou moeten redden,
van hem af wil. En als hij dan ook nog eens geconfronteerd wordt met een vijand uit het verleden, moet hij

● Wordt verfilmd als de allergrootste
Netflix-productie tot nu toe, met
Ryan Gosling en Chris Evans in de
hoofdrollen
● Voor de liefhebbers van blockbusters
à la James Bond en Jason Bourne en
de lezers van Lee Child
● Het eerste deel in de succesvolle
reeks over huurmoordenaar en
voormalig CIA-agent Court Gentry
● Al verkocht aan 10 landen
● Deel twee verschijnt voorjaar 2022

werkelijk alles op alles zetten om uit een genadeloos spel

THRILLER

te ontsnappen…
Onder schot is het eerste deel in de internationaal gelauwerde spionagethrillerserie The Gray Man, die door de
Russo Brothers, bekend van Avengers: Endgame, verfilmd
wordt voor Netflix.

Coming
soon

‘Dit is precies zoals een thriller hoort te zijn,
The Gray Man is geweldig!’ Lee Child
‘Jason Bourne voor een nieuwe generatie.’
New York Times-bestsellerauteur James
Rollins
‘Terwijl je door de hoofdstukken vliegt, voelt
het alsof je dé ultieme videogame aan het
spelen bent.’ The New York Times

19
© Claudio Marineseco

18
Mark Greaney is een New York Times-bestsellerauteur. Als coauteur schreef
hij mee aan zeven boeken van Tom Clancy in de Jack Ryan-reeks. Voor de
research van zijn Gray Man-boeken reisde hij naar 15 landen en trainde hij
mee met militairen en arrestatieteams.

ISBN: 978 94 027 0831 8

NUR: 305, Literaire thriller

Verschijnt: augustus 2021

Oorspronkelijke titel:
The Gray Man

Prijs: € 21,99
Uitvoering: paperback met
flappen
Formaat: 150 x 226 mm
Omvang: ca. 416 pag.

Vertaling: Erik de Vries
Omslag: DPS

Daniel Silva

Jeroen Windmeijer

De geheime orde

De Genesissleutel

Midprice

15,-

M

eesterspion Gabriel Allon is met

M

idden in de woestijn rondom de

zijn vrouw en kinderen op vakan-

mysterieuze Nazca-tekeningen in

tie in Venetië, als hem het bericht

Peru ligt een man in de hete zon. Als de

bereikt dat de paus plotseling is overle-

Nederlandse toeristengids Ángel en zijn

den. Gabriel wordt weggeroepen naar

Peruaanse collega Luz de man vinden,

Rome, waar hij aartsbisschop Luigi

worden ze ongewild het middelpunt in

Donati ontmoet. Hoewel de dood van de

deze zaak. Wat was de man op het

paus als natuurlijk wordt beschouwd,

spoor? Tijdens hun spectaculaire

heeft Luigi goede redenen om te ver-

zoektocht krijgen ze zicht op een

moeden dat het moord was… Al snel is

alternatieve geschiedenis van de

duidelijk dat dit de meest complexe

oorsprong van de mens... Maar is de

zaak uit Gabriel Allons carrière wordt.

wereld daar wel klaar voor?

● Het twintigste deel met seriepersonage
Gabriel Allon, nu extra voordelig

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

● Stond meerdere weken in de New York
Times-bestsellerlijst

THRILLER

10,-

Midprice

● Van zijn eerdere boeken werden bij
elkaar al meer dan 100.000 exemplaren
verkocht

● ‘Een verfrissend hoopvolle thriller in deze
onrustige tijden.’ Booklist, starred review

● De vertaalrechten van Windmeijers
boeken werden verkocht aan Duitsland,
Engeland, Amerika, Italië, Tsjechië en
Portugal

21

20
ISBN: 978 94 027 0834 9

NUR: 305, Literaire thriller

ISBN: 978 94 027 0835 6

NUR: 305, Literaire thriller

Verschijnt: juni 2021

Oorspronkelijke titel:
The Order

Verschijnt: augustus 2021

Omslag: HarperCollins
Holland

Vertaling: Ingrid Zweedijk

Uitvoering: paperback

Prijs: € 10,00
Uitvoering: paperback
Formaat: 150 x 226 mm
Omvang: ca. 448 pag.

Omslag: HarperCollins
Design Studio / Pinta

Prijs: € 15,00
Formaat: 150 x 226 mm
Omvang: ca. 400 pag.

Paula Stern
Trent Dalton
Marijke Vos
Jasmin Schreiber
ROMAN

Julie Caplin
Nancy Jooyoun Kim
James Bailey
Nikola Scott
Pierre Jarawan

Paula Stern Corinnes toekomst

‘Een onderhoudende roman die
niet alleen historische elementen
bevat, maar de lezer ook meeneemt
in de wereld van koffie.’

Grote promotiecampagne
▸ Vooruitboekjes

▸ Recensies in tijdschriften

▸ Backcard à 6 exemplaren

▸ Recensies op onlineplatforms

▸ Advertenties in tijdschriften

▸ Optredens in podcasts

▸ Crosspromotie
▸ Onlinecampagne
▸ Nieuwsbriefcampagne
▸ Socialmediacampagne

Grote onlinecampagne

Backcard à 6 exemplaren
Vooruitboekjes

Paula Stern

Het eerste deel in de onweerstaanbare koffietrilogie

Corinnes toekomst
A

ken, 1945. Als Eberhard Ahrensberg na de oorlog
terugkeert naar zijn vaderland, ligt zijn leven in

scherven. Zijn vader koos de kant van de nazi’s, wat
resulteerde in een verloren thuis en verbroken familiebanden. In een poging zijn jonge gezin te onderhouden
begint Eberhard koffie te smokkelen.
Aken, heden. Als erfgenaam van het beroemde koffieimperium Ahrensberg is Corinne dol op alles wat met
koffie te maken heeft. Samen met haar broer runt ze het
bedrijf, al brengt dat soms spanningen met zich mee.
Als ze het dagboek van haar grootvader Eberhard vindt,

● Onweerstaanbaar en meeslepend.
Voor de lezers van Corina Bomann
en Anne Jacobs

Nieuw!

17,50

● Dompelt de lezer onder in de exotische en fascinerende wereld van het
meest gedronken drankje op aarde
● Uit het succesvolle fonds van onze
collega’s bij HarperCollins Germany
● Sluit perfect aan bij de trend van
duale tijdlijnen en familiesaga’s
● Tweede deel verschijnt najaar 2021

besluit ze om zijn verleden verder uit te zoeken. Tijdens
haar onderzoek naar de geschiedenis van het familie

ROMAN

bedrijf ontdekt ze een bewogen verleden vol geluk,
verraad en vechtlust. Lukt het haar om haar eigen pad te
blijven volgen?

Lezers over Corinnes toekomst:
‘Een onderhoudende roman die niet alleen historische
elementen bevat, maar de lezer ook meeneemt in de
wereld van koffie.’
‘Een gevoelig familieverhaal. Ik kijk nu al uit naar het
tweede deel!’
‘Als groot koffieliefhebber sprak het boek me meteen
aan. Ik vond het verhaal erg leuk omdat ik me direct met
Corinne kon identificeren.’
Najaar 2021

Voorjaar 2022

27

26
Paula Stern combineert in de koffietrilogie haar passie voor schrijven met haar interesse in historische
gebeurtenissen. Uit eigen ervaring weet ze hoe het is om een bedrijf te runnen en een grote variatie aan
smaken te creëren. Ze woont met haar man en hond in een stadje in het zuidwesten van Duitsland.

ISBN: 978 94 027 0822 6

NUR: 302, Vertaalde roman

Verschijnt: juni 2021

Oorspronkelijke titel:
Tage des Aufbruchs

Prijs: € 17,50
Uitvoering: paperback met
flappen
Formaat: 150 x 226 mm
Omvang: ca. 320 pag.

Vertaling:
Bonella van Beusekom
Omslag: Zero Media

Trent Dalton

Al die schitterende hemels
D

arwin, 1942. Terwijl Japanse bommen als regendruppels op Australië vallen, rent de twaalfjarige Molly

Hook, de dochter van de grafdelver, voor haar leven. Ze is
op zoek naar Longcoat Bob, die volgens haar een vloek
over haar familie heeft uitgesproken. Ze onderneemt
haar tocht met twee bijzondere reisgenoten: Greta, een
actrice met een vlijmscherpe tong, en Yukio, een neer
gestorte Japanse gevechtspiloot. Terwijl het achter hen
steeds donkerder wordt, schijnt boven hun hoofden de
zon...
Al die schitterende hemels is een overweldigende roman

Hartverwarmende rollercoaster van dé Australische
bestsellerauteur

● Grote Australische roman met
prachtige metaforen en fabels
● Magisch en overrompelend, vol
warmte, humor en spanning
● Jongen verslindt heelal won bijna alle
literaire prijzen van Australië
● Bestverkochte debutant ooit in
Australië: meer dan 500.000 exemplaren verkocht
● Zijn boeken worden in meer dan
35 landen gepubliceerd

over goed en kwaad, hoop en onverwachte gebeurtenissen. Molly Hook is, net als Eli Bell in Daltons debuut
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roman, een hoofdpersonage om in je hart te sluiten.

‘Al die schitterende hemels is de gedroomde tweede
roman. Het is een verhaal over helden en schurken,
vossen en een waterbuffel, gevechtsvliegtuigen en
roofvogels, verloren schatten, magie en liefde. Het is een
ode aan Australië: bloedserieus en compleet over the top
tegelijk, en meer.’ Booktopia
Over Jongen verslindt heelal:
‘Wat een heerlijk boek. Vol met prachtige en heftige
situaties, dialogen, humor en spanning. Genoten!’
Jan Agterhof, boekhandel Jaspers
‘Wat een goed boek en geweldig mooi verhaal! Alles klopt.
Hartverwarmend.’ Anja Maathuis, The Read Shop Schaijk

Reeds verschenen
ISBN: 978 94 027 0263 7
Prijs: € 24,99

29
© Lyndon Mechielsen

28
Trent Dalton is een prijswinnend journalist en auteur. Zijn overrompelende
debuut Jongen verslindt heelal was losjes gebaseerd op zijn eigen
jeugd en ontving lovende reacties en recensies, in binnen- en buitenland.
In Australië zijn er inmiddels meer dan 500.000 exemplaren van verkocht en
het verscheen wereldwijd in vertaling.
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Oorspronkelijke titel:
All Our Shimmering Skies

Prijs: € 24,99
Uitvoering: gebonden met
stofomslag
Formaat: 140 x 215 mm
Omvang: ca. 448 pag.

Vertaling: Elvira Veenings
Omslag: HarperCollins
Australia / Pinta

Marijke Vos

Wedden dat ik blijf
D

ebby haat files. En deadlines. En haar overvolle
agenda. Dus wat houdt haar nog in de grote stad?

Ze sluit een weddenschap af met haar zus Hilde: wie als
eerste een mooi huis vindt – waar dan ook in Nederland
– bepaalt in welk dorp ze gaan wonen. Hilde vertrekt als
eerste naar het Brabantse platteland, waar ze met haar
man en kinderen een monumentaal pand koopt. Debby
tikt kort daarna een oude boerderij op de kop. Het is een
opknappertje, maar met genoeg ruimte voor haar droom:
een alpacaboerderij!

De perfecte feelgoodcombinatie: een boerderij, een
aantrekkelijke dierenarts en… alpaca’s!

● Heerlijke feelgoodroman van groot
nieuw talent

Nieuw!

15,99

● Hilarisch grappig met levensechte
personages
● Marijke Vos' roman Alles op alles
werd genomineerd voor Thrillers &
More Feelgood Boek van het jaar
● Voor fans van Sophie Kinsella, Jill
Mansell en Charlotte de Monchy

Haar nieuwe leventje blijkt echter toch niet zo idyllisch
als gehoopt: vijandige dorpsbewoners, een nukkige
alpacafokker en verrassingen uit het verleden zorgen
wat Debby nog het meest bezighoudt is die ontzettend
leuke dierenarts…

Grote
online
campagne!
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voor aardig wat oproer in het eens zo rustige dorp. Maar

Over eerder werk van Marijke Vos:
‘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
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Marijke Vos (1985) is auteur en freelancetekstschrijver. Na een finaleplek bij
de schrijfwedstrijd van Chicklit werd ze ontdekt en schreef ze onder andere
Ik pleit voor jou! en De matchmaker. In haar vrije tijd is ze een echte
boekenwurm, zorgelijk schoenverslaafde en een ambitieuze wijnfanaat.

ISBN: 978 94 027 0824 0

NUR: 301, Roman

Verschijnt: juni 2021

Omslag: bij Barbara

Prijs: € 15,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 140 x 215 mm
Omvang: ca. 336 pag.

Jasmin Schreiber

Elfduizend meter lief
van haar leven. Midden in de nacht, op een donker

kerkhof, ontmoet ze Helmut. Paula staat aan het begin

● De grote (en overrompelende) bestseller van 2020 uit Duitsland

Beiden hebben een missie.

● Een roadtrip, een wonderlijke vriendschap en een verhaal waardoor je
het leven wil vieren

In Helmuts piepkleine camper vertrekken de twee op een

● Een boek over rouw, vriendschap,
het leven en de dood

van haar leven, dat van Helmut loopt op zijn einde.

wonderlijke roadtrip naar de Italiaanse Alpen. Paula
denkt aan haar broertje, die zoveel van de diepzee wist.
Helmut denkt aan zijn vrouw, aan wie hij nog één laatste
belofte heeft gedaan. Ze missen samen.
De roadtrip is het begin van een onwaarschijnlijke, maar
innige vriendschap. In afwisselend vlijmscherpe dialogen, fantastische plotwendingen en momenten vol van
humor en verdriet vinden Paula en Helmut samen hun
zin in het leven terug.

● Met pittig sarcasme en liefdevol medeleven trekken de hoofdpersonen
elkaar erdoorheen
● Na verschijnen wekenlang in de top
van de Duitse bestsellerlijsten
● Gemiddeld 4,5 ster op Amazon en
Goodreads, uit honderden reviews
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N

a een tragisch ongeval zit Paula op het dieptepunt

‘Jasmin Schreiber is dé schrijver van dit moment.’
Frankfurter Allgemeine Zeitung

● De schok van de val meets Hendrik
Groen en Fredrik Backman

‘Een roadmovie met een urn. Elfduizend meter lief
betovert.’ Die Presse
‘Jasmin Schreiber heeft de taal van verdriet gevonden.
Levendiger kun je over doodgaan niet schrijven.’ Leipziger
Volkszeitung
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Jasmin Schreiber (1988) is afgestudeerd als bioloog, waardoor ze prachtige
verhalen over de natuur en marinebiologie in haar boek kon verwerken.
Tegenwoordig werkt ze als communicatiespecialist en rouwbegeleider.
Dit geeft Elfduizend meter lief een innemende waarachtigheid en
authenticiteit.
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NUR: 302, Vertaalde roman

Verschijnt: september 2021

Oorspronkelijke titel:
Marianengraben

Prijs: € 19,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 140 x 215 mm
Omvang: ca. 256 pag.

Vertaling: Davida van Dijke
Omslag: Sander Patelski

Julie Caplin

Een hartverwarmend verhaal in het
gelukkigste land ter wereld

Het kleine café in
Kopenhagen
wordt weggekaapt (nota bene door haar vriendje),

ziet Kate het even niet meer zitten. Maar dan krijgt ze een
nieuwe kans om zich te bewijzen. Voor een Deens warenhuis mag ze een persreis naar Kopenhagen organiseren!
Het blijkt echter nog niet mee te vallen om iedereen in
haar groep in het gareel te houden. Vooral Ben niet, een
journalist die haar voortdurend dwarszit. Maar tot haar
ergernis vindt ze hem toch wel heel erg leuk.
Gelukkig kan ze elke dag even uitpuffen in een knus
cafeetje, waar ze de ontspannen Deense manier van
leven, hygge, ontdekt en zich steeds meer begint af te

● Escapisme op zijn best: even heerlijk
ontsnappen uit de werkelijkheid
● De auteur staat op de shortlist van
de Romantic Novelists' Associations
Romance of the Year Awards
● Hartverwarmend en romantisch, en
je steekt er ook nog wat van op
● Voor lezers van Muna Shehadi en
Jenny Colgan
● Kopenhagen staat in de top 10
leukste stedentrips ter wereld van
Esquire
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W

anneer een belangrijke promotie voor haar neus

vragen of ze eigenlijk wel zo gelukkig is met haar hectische Londense bestaan…

Iedereen houdt van Julie Caplin:
‘Een onweerstaanbare combinatie van Deens geluk en
hygge in een heerlijk niet weg te leggen verhaal.’ Sunday
Times-bestsellerauteur Katie Fforde
‘Heerlijk hartverwarmend.’ Frankly, My Dear
‘Ik ben het meteen wéér gaan lezen toen ik het uit had, zo
leuk vond ik het.’ Life Appears

Reeds verschenen
ISBN: 978 94 027 0645 1
Prijs: € 17,99
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Hoewel Julie Caplin op haar tiende al aankondigde dat ze later schrijfster
wilde worden, is ze eerst nog jaren werkzaam geweest in de wereld van de
pr. Voor een aantal luxueuze merken organiseerde ze persreizen naar allerlei
steden over de hele wereld, waar ze inspiratie opdeed voor haar boeken.

ISBN: 978 94 027 0827 1

NUR: 302, Vertaalde roman

Verschijnt: juni 2021

Oorspronkelijke titel:
The Little Café in Copenhagen

Prijs: € 17,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 140 x 215 mm
Omvang: ca. 384 pag.

Vertaling:
Jolanda te Lindert
Omslag: HarperCollins UK /
Pinta

Nancy Jooyoun Kim Het laatste verhaal van Mina Lee
Grote promotiecampagne
▸ Crosspromotie
▸ Onlinecampagne

“Ik heb dit boek in mijn
hart gesloten.”

▸ Nieuwsbriefcampagne
▸ Socialmediacampagne

▸ Interviews en recensies in dag- en
weekbladen
▸ Recensies op thrillerblogs- en
onlineplatforms
▸ Optredens in podcasts

Reese Witherspoon

“Spannend en vol
inlevingsvermogen.”

Chloe Benjamin, bestsellerauteur
van De onsterfelijken

Grote onlinecampagne

Poster op A2- of A3-formaat

Nancy Jooyoun Kim

New York Times-bestseller over de
ware betekenis van familie

Het laatste verhaal van
Mina Lee
moeder Mina de telefoon niet meer opneemt. Als ze

afreist naar haar ouderlijk huis in Los Angeles, komt ze
erachter dat haar moeder onder verdachte omstandig
heden is overleden. Ze beseft dat ze eigenlijk niets weet
over een van de belangrijkste personen in haar leven.
Die ontdekking dwingt haar tot het ontrafelen van haar
moeders geschiedenis.
Toen Mina, een wees uit de Koreaoorlog, jaren geleden
aankwam in Los Angeles, had ze niets of niemand.
Terwijl ze haar nieuwe leven opbouwt, en net rond kan

● Geweldige 'leesclub'-roman over universele thema's: de zoektocht naar
een eigen identiteit, sterke vrouwen
en familiegeheimen
● Eerste week na publicatie meteen in
de New York Times-bestsellerlijst
● Verkozen tot Bookclub Pick of The
Month in de Instagram-leesclub van
actrice Reese Witherspoon met 1,8
miljoen volgers
● Voor lezers van de boeken van Jean
Kwok, Delia Owens en Kristin Hannah

ROMAN

H

et is een mysterie voor Margot Lee waarom haar

komen met haar baantje in de supermarkt, lacht nieuw
levensgeluk haar toe; ze wordt verliefd. Maar haar liefdes
verhaal blijkt consequenties te hebben…

‘Spannend en met veel gevoel geschreven. Dit boek
illustreert de ware betekenis van familie en het gevoel
ergens thuis te zijn.’ Chloe Benjamin, bestsellerauteur
van De onsterfelijken
‘Aangrijpend en hartverscheurend. De moeizame relatie
tussen moeder en dochter vormt uiteindelijk een rijk
verhaal. Met zowel verdriet als schoonheid beschrijft
Nancy Jooyoun Kim rouw, spijt, verlies en het gevoel
achtergelaten te zijn.’ Booklist, starred review
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Nancy Jooyoun Kim debuteert met Het laatste verhaal van Mina Lee, een
roman over familie en het gevoel ergens thuis te zijn. Haar korte verhalen en
essays verschenen onder meer in The Los Angeles Review of Books en Guernica.
Ze groeide op in Los Angeles en woont daar nu samen met haar gezin.
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The Last Story of Mina Lee

Prijs: € 21,99
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Vertaling: Ingrid Zweedijk
Omslag: Park Row Books /
Pinta

James Bailey

Wie zegt dat je de liefde niet aan
het toeval kunt overlaten?

Kop of munt
J

osh kan er niet langer omheen: hij heeft een quarterlifecrisis. Het is net uit met zijn vriendin, hij is zijn

baan kwijt en hij moet noodgedwongen weer bij zijn
ouders gaan wonen. Terwijl Josh al zijn levenskeuzes in
twijfel trekt, krijgt hij een idee: misschien kan hij zijn
beslissingen voortaan maar beter aan het lot overlaten.
Door alles zorgvuldig te plannen is hij immers dakloos,
werkloos en alleenstaand geworden.

● De meest hartverwarmende romantische komedie van het jaar
● Kop of munt maakt je aan het lachen
en geeft je een brok-in-de-keelgevoel
● Voor de lezers van David Nicholls en
Nick Hornby
● Zou jij de belangrijkste keuzes in je
leven aan het toeval overlaten?

Wat begint als een grap, wordt al snel serieus. Josh neemt
voortaan al zijn besluiten door het opgooien van een
muntje; hij heeft immers niets te verliezen. Maar als de
kans van zijn leven en het meisje van zijn dromen op het
spel staan, zal de munt hem dan naar een rijk liefdesleven
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leiden of zal hij berooid achterblijven?

‘Ontzettend lief en romantisch. Het maakt me vrolijk!’
Giovanna Fletcher, Sunday Times-bestsellerauteur
‘Het is alsof je in een warme en grappige romcom terecht
bent gekomen. Iedereen zal er verliefd op worden.’
Miranda Dickinson, Sunday Times-bestsellerauteur
Lezersreacties:
‘Ik heb dit boek binnen een paar uur verslonden! Een
heerlijke, hartverwarmende romantische komedie.’
‘Het is altijd een goed teken als ik tijdens het lezen van de
eerste paar hoofdstukken al moet lachen!’
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James Bailey werd geboren in Bristol en woont en werkt daar nog steeds.
Hij studeerde aan King’s College in Londen, droeg ooit de olympische fakkel,
hield een toespraak in het Lagerhuis en werkte als red carpet-verslaggever.
Kop of munt is zijn debuutroman.
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Nikola Scott

De doorbraak van bestsellerauteur Nikola Scott

De oogstmeisjes
L

onden, 2004. Journaliste Frankie groeide op bij haar

● Ontroerend en prachtig geschreven
roman voor een groot publiek

oma Violet, tot de omstandigheden hen uit elkaar

dreven. Inmiddels heeft ze haar grootmoeder, een beroemdheid in de society-wereld, al jaren niet meer gezien.
Tot ze de opdracht krijgt een reportage over Violet te
schrijven. Dan komt ze erachter dat bepaalde gebeurtenissen uit het verleden angstvallig door haar oma verborgen worden gehouden.
Somerset, 1940. Na een tragedie tijdens de Blitz ontvlucht
de zeventien-jarige Violet Londen en sluit zich aan bij The
Women’s Land Army. Als ‘oogstmeisje’ wordt ze tewerk-

● Heerlijke ‘zondag-op-de-bank’-roman,
vol familiegeheimen en intriges
● Verhalen met een duale tijdlijn –
heden en verleden – zijn razend
populair
● Bestsellerauteur in onder meer
Engeland en Noorwegen
● Voor lezers van Kate Morton en
Lucinda Riley

gesteld op het landgoed Winterbourne Orchard. Ondanks
het zware werk en een tirannieke baas sluit ze hechte
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vriendschappen met de andere meisjes, tot er op een
avond iets verschrikkelijks gebeurt, wat voor altijd
verborgen moet blijven…

‘Intrigerend, spannend… Ik vond het geweldig.’
Dinah Jefferies, auteur van De vrouw van de
theeplanter
‘Personages om nooit te vergeten.’ Sunday Express
Reeds verschenen

‘Prachtig geschreven.’ The Daily Mail

ISBN: 978 94 027 0089 3
Prijs: € 15,00

Reeds verschenen
ISBN: 978 94 027 0259 0
Prijs: € 17,99
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Nikola Scott werkte jarenlang als redacteur bij een uitgeverij voor ze besloot
om zelf te gaan schrijven. Haar veelgeprezen debuutroman, De schaduw
van mijn moeder, werd in meer dan 15 talen vertaald. Na Zomer vol geheimen
verschijnt nu haar derde roman, die zich deels in de Tweede Wereldoorlog
afspeelt. Nikola woont met haar man en twee kinderen in Frankfurt.
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Vertaling:
Marjet Schumacher
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Pierre Jarawan

Jarawan bevestigt zijn schrijverschap:
al 10.000 exemplaren verkocht!

Lied voor de vermisten
W

anneer de Arabische Lente in 2011 volledig is
ontwaakt, ontstaat ook in Beiroet de eerste onrust.

Terwijl de huizen branden, legt dertiger Amin zijn herinneringen vast. Aan 1994, toen hij met zijn grootmoeder
terugkeerde naar Libanon, twaalf jaar na de dood van zijn
ouders. Aan zijn vriendschap met Jafar, met wie hij door
de voor hem onbekende naoorlogse wereld zwierf. En aan
hoe hij zo pijnlijk moest leren dat er in dit land nooit
zekerheid zal zijn, niet over het verleden, niet over zijn
vriendschappen, niet over de geschiedenis van zijn

● Het Libanese antwoord op De vliegeraar; openbaart het naoorlogse
Beiroet
● Al 10.000 exemplaren verkocht, nu
in midprice
● De zoon van de verhalenverteller was
DWDD Boek van de maand
● Lied voor de vermisten is scherp,
schrijnend en prachtig geschreven

familie.
Lied voor de vermisten is Jarawan zoals we hem in ons hart
gesloten hebben: een ontroerend, spannend en virtuoos
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familieverhaal, verweven met de turbulente geschiedenis
van het Midden-Oosten.

Meer
dan 50.000
exemplaren
verkocht

Over het werk van Pierre Jarawan:
‘Jarawan opent met deze prachtige vertelling je ogen voor
Libanon.’ Manda Heddema, boekhandel Jacques Baas
‘Zijn verhaal is het waard om verteld te worden.’
de Volkskrant
‘Je zweeft als op een vliegend tapijt het verhaal binnen,
dankzij de oosterse geuren en kleuren, de magische
sterrenhemel, een sprekende dromedaris en de
geheimzinnige held uit de verhalen die Samirs vader ooit
aan zijn zoon vertelde.’ NRC Handelsblad

Midprice

15,-

Reeds verschenen
ISBN: 978 94 027 0031 2
Prijs: € 12,50
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Pierre Jarawan werd in 1985 geboren in Amman, Jordanië. Zijn moeder
is Duits en zijn vader komt uit Libanon. Op zijn derde kwam hij met zijn
familie naar Duitsland, waar hij nu nog steeds woont. Boekhandelslieveling
Jarawan is poetryslammer en auteur van De zoon van de verhalenverteller, dat
internationaal een bestseller werd.
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Nedra Glover Tawwab
Josef Reichholf
Zuzana Růžičková &
Wendy Holden
NON-FICTIE

Gary Lewandowski
Heather Morris
Tom Burgis
Nick Polizzi & Pedram Shojai
Kate Moore

Nedra Glover Tawwab Gezonde grenzen
Grote promotiecampagne
▸ Vooruitboekjes
▸ Posters op A1- of A2-formaat
▸ Crosspromotie
▸ Onlinecampagne
▸ Raamstickers

▸ Interviews en recensies in dag- en
weekbladen
▸ Samenwerking met The School of Life
▸ Recensies op blogs en onlineplatforms
▸ Optredens in podcasts

▸ Advertorial en samenwerking met
Psychologie Magazine en Happinez

Nedra Glover Tawwab presenteert in

▸ Socialmediacampagne

Gezonde grenzen

eenvoudige maar krachtige manieren
om gezonde grenzen te stellen in alle
aspecten van het leven: op het werk,
in je relatie of voor je kinderen.

Vooruitboekjes
Grote onlinecampagne

Raamsticker

Nedra Glover Tawwab

Bekende Instagram-psycholoog
over mentale weerbaarheid

Gezonde grenzen
G

ezonde grenzen. We weten allemaal dat we ze
zouden moeten hebben – om bijvoorbeeld een

evenwicht tussen werk en privé te bereiken en om te gaan
met moeilijke personen of energiezuigers. Maar hoe stel
je eigenlijk grenzen? En hoe kunnen we met succes onze
behoeften uiten, ‘nee’ zeggen en assertief zijn zonder
anderen te beledigen?
Nedra Tawwab – relatiedeskundige en een van de meest
invloedrijke therapeuten op Instagram – presenteert in
Gezonde grenzen eenvoudige maar krachtige manieren om
gezonde grenzen te stellen in alle aspecten van het leven:
op het werk, in je relatie of voor je kinderen.

● De auteur is met ruim 800.000
volgers zeer bekend op social media
● Spreek je uit, zeg ‘nee’ en ervaar de
vrijheid om echt jezelf te zijn
● Dé expert op het gebied van het stellen van grenzen
● Professioneel advies gecombineerd
met een warme, persoonlijke stem
● Met oefeningen, tips en tricks om
direct in de praktijk te brengen
● Voor de lezers van Glennon Doyle en
Brené Brown

NON-FICTIE

Haar technieken helpen je om je behoeften duidelijk en
zonder verontschuldiging te benoemen en het basis
probleem achter afhankelijkheidsissues, angsten en
burn-outs te ontrafelen.

‘Tawwab debuteert met een uitgebreide gids over het
begrijpen en vaststellen van interpersoonlijke grenzen...
Ze beschrijft zes soorten grenzen – een fysieke, seksuele,
intellectuele, emotionele, materiële en een tijdbewakende
– en geeft tips over het handhaven daarvan. Lezers die
Tawwab volgen op sociale media en degenen die het
stellen van grenzen bijzonder moeilijk vinden, zullen het
advies op prijs stellen.’ Publishers Weekly
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Nedra Glover Tawwab is een gediplomeerd therapeut en een veelgevraagd
relatiedeskundige. Elke dag helpt ze mensen om gezonde relaties op te
bouwen door hen te leren grenzen te verleggen. Ze schreef artikelen voor
The New York Times, The Guardian en Vice, ze is te horen op tal van podcasts
en heeft een Instagram-account met meer dan 800.000 volgers.
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Josef Reichholf

De hond en zijn baas
Z

e leefden ooit vrij als wolven. Tienduizend generaties
later zijn ze geëvolueerd tot honden, onze trouwste

● Hét boek voor elke hondenbezitter

maatjes…

● De auteur is een expert op het gebied
van de evolutie van huisdieren

Op een vermakelijke manier en met veel expertise

● Sinds de coronacrisis nemen steeds
meer mensen een hond in huis

schrijft Josef Reichholf over een van de oudste relaties in
de menselijke geschiedenis: die tussen de hond en de
mens. Een relatie waarmee meer dan 1,5 miljoen huis
houdens in Nederland bekend zijn. Reichholf combineert
persoonlijke verhalen met actueel onderzoek naar de
evolutie van honden en onthult fascinerende feiten

Een warm en inspirerend eerbetoon aan de mens en
zijn beste vriend

● Boordevol verrassende en tot nu toe
onbekende inzichten
● Voor de lezers van Oude wijze honden
en De wijsheid van wolven door Elli
Radinger

waardoor je jouw hond nóg beter leert kennen. De hond en
zijn baas is een warm en inspirerend eerbetoon aan de
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beste vriend van de mens.

‘Een grandioos evolutionair verhaal. Reichholf
is in staat om complexe wetenschappelijke
materie begrijpelijk uit te leggen, zoals maar
weinig andere natuurwetenschappers dat
kunnen.’ Süddeutsche Zeitung
‘Een liefdevolle kijk op honden en hun typische
gedrag. De auteur geeft nieuwe inzichten over
hoe de hond zich tot huisdier heeft ontwikkeld.’
Spectrum of Science
‘Een must-read voor iedereen van wie de
nieuwsgierigheid naar honden verder gaat
dan neus en staart.’ Denis Scheck, Duitse
literatuurcriticus
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Josef Reichholf is evolutiebioloog. Hij is als hoofd van de afdeling Gewervelde dieren verbonden aan de
zoölogische staatscollectie in München en werkte daarvoor als hoogleraar ecologie en natuurbehoud
aan de universiteit in dezelfde stad. Hij schreef eerder natuurboeken over evolutie, huisdieren en vlinders.
In 2010 werd zijn bestseller Raven Intelligence uitgeroepen tot Science Book of the Year.
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Verschijnt: juni 2021
Prijs: € 21,99
Uitvoering: gebonden
omplakte band
Formaat: 140 x 215 mm
Omvang: ca. 224 pag.

NUR: 410, Natuur populair
algemeen
Oorspronkelijke titel:
Der Hund und sein Mensch
Vertaling: Davida van Dijke
Omslag: Hanser Verlag /
Pinta

Zuzana Růžičková & Wendy Holden

Een verhaal over tirannie, hoop, triomf
en de kracht van muziek

Honderd wonderen

A

ls de Tsjechische Zuzana zich in 1942 voor het
Jodentransport meldt, neemt ze in het geheim een

snipper bladmuziek mee: het begin van de vijfde Engelse
suite van Bach. Omdat ze van zichzelf nooit mag vergeten
dat er ook nog schoonheid in de wereld is, speelt ze in
haar hoofd de suite telkens weer af.
Drie concentratiekampen lang wordt het papiertje niet
ontdekt. Als Zuzana na de oorlog meer dood dan levend
terugkeert naar Praag, probeert ze daar het onmogelijke
te bereiken: wereldfaam als klavecimbelist, terwijl het
communistische regime fel ageert tegen zowel kunstenaars als Joden. Pas aan het einde van haar leven doet ze
haar ontzagwekkende verhaal. Afwisselend vertelt deze

● Aangrijpend verhaal: Zuzana over
leefde Theresienstadt, AuschwitzBirkenau en Bergen-Belsen
● Voor lezers van De pianiste van
Theresienstadt en De tatoeëerder van
Auschwitz
● Růžičková heeft meer dan vijftig jaar
opgetreden en meer dan honderd
albums opgenomen
● Over haar bijzondere leven werden
al verschillende documentaires
gemaakt
● Vertaalrechten verkocht aan acht
landen
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grande dame van de Praagse lente over de kampen en het
Tsjechoslowakije van na de oorlog, twee werelden die
jarenlang onderbelicht zijn gebleven.

‘Zeer bijzondere memoires. Een ontroerend verhaal
over een goed geleefd leven onder verschrikkelijke
omstandigheden.’ The Sunday Times
‘Een overtuigend verhaal van ongelofelijke moed tijdens
een moeilijk leven.’ The Daily Telegraph
‘Zuzana’s menselijkheid schijnt door alle onmenselijke
omstandigheden heen. Levendig en ontroerend.’
The Jewish Chronicle
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Zuzana Růžičková werd in 1927 in Pilsen geboren. In de jaren negentig
verwierf ze internationale bekendheid als klavecimbelist. Ze is de eerste
die alle werken van Bach op klavecimbel heeft opgenomen. Růžičková was
getrouwd met componist Viktor Kalabis en overleed in 2017. Schrijver Wendy
Holden tekende haar verhaal op.
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Oorspronkelijke titel:
One Hundred Miracles
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Vertaling:
Petra van der Eerden

Omvang: ca. 448 pag.

Omslag: Pinta

Gary Lewandowski

Nog lang en gelukkig
E

n ze leefden nog lang en gelukkig. Of toch niet altijd?
Psycholoog en relatiedeskundige Gary W. Lewandowski

presenteert in dit verfrissende boek waardevolle nieuwe
inzichten over relaties, zoals:
• Mannen zijn romantischer dan vrouwen.
• Je mag best egoïstisch zijn.
• Het aantal keren seks dat je zou moeten hebben, is
minder dan je denkt.
• Je moet stoppen met het zoeken naar een soulmate.
• A ls je relatie je niet helpt om een beter persoon te

De 10 mythen die jouw relatie saboteren en hoe je ze
aan kunt pakken

● Zijn artikelen zijn door meer dan
3 miljoen mensen gelezen, en zijn
TED-talk Break-Ups Don’t Have to
Leave You Broken werd bijna 2 miljoen keer bekeken
● Boordevol wist-je-datjes en eye
openers
● Hét relatieboek om te lezen tijdens
de huidige crisis
● Voor de lezers van Sue Johnson en
Esther Perel

worden, dan helpt het beëindigen ervan wel.

NON-FICTIE

• En nog veel meer...
Een nieuwe kijk op je relatie: Nog lang en gelukkig zal je
ogen openen en je helpen om zelfverzekerder en nauwkeuriger naar jezelf en je relatie te kijken, zodat je van de
liefde die je hebt – of gaat vinden – ten volle kunt genieten!

‘Een boeiend, intelligent boek dat laat zien hoe je je
relaties kunt versterken en hoe je veelvoorkomende
valkuilen kunt vermijden.’ Ty Tashiro, auteur van
Awkward: waarom sociale onhandigheid eigenlijk een
pluspunt is
‘Dit boek biedt wetenschappelijk onderbouwd advies
over de belangrijkste relatieproblemen waar de meesten
van ons zich zorgen over maken. Het zou op elke
boekenplank moeten staan.’ John Gottman, auteur van
De zeven pijlers van een goede relatie
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Dr. Gary Lewandowski is een bekroond docent, onderzoeker, auteur en relatie-expert. Zijn werk is
verschenen in The Washington Post, The Daily Mail, Business Insider, The New York Times, The Atlantic en
VICE. Zijn TED-talk Break-Ups Don’t Have to Leave You Broken is meer dan 1,8 miljoen keer bekeken.
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Prijs: € 20,00
Uitvoering: paperback
Formaat: 140 x 215 mm
Omvang: ca. 256 pag.

NUR: 770, Psychologie
algemeen
Oorspronkelijke titel:
Stronger Than You Think
Vertaling: Henske Marsman
Omslag: bij Barbara

Heather Morris

Bestsellerauteur Heather Morris biedt hoop
in donkere tijden

Verhalen van hoop
T

oen een vriend haar eens vroeg om een oude kennis
van hem te ontmoeten, kon Heather Morris niet

vermoeden dat dit haar leven compleet zou veranderen.
Deze kennis was Lale Sokolov, de tatoeëerder van Auschwitz. De roman over hoe hij de liefde vond op de meest
liefdeloze plek op aarde werd een van de bestverkopende
boeken van de laatste jaren.
Heather Morris’ talent om te luisteren, écht te luisteren,
maakt dat mensen hun levensverhaal aan haar toevertrouwen. In dit boek deelt ze de uitzonderlijke verhalen
van de mensen die op haar pad kwamen en de lessen die
zij ons kunnen leren. Deze handleiding voor een inspirerend en liefdevol leven leert je luisteren naar je grote

● Inspirerend, ontroerend en praktisch
● Wereldwijd werden meer dan
6 miljoen boeken van Heather Morris
verkocht
● In Nederland en België gingen meer
dan 75.000 exemplaren van De
tatoeëerder van Auschwitz over de
toonbank
● Keer op keer weet Heather een stuk
van de geschiedenis te openbaren
dat we nog niet kennen
● Haar nieuwe roman verschijnt in
januari 2022
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voorbeelden, naar de mensen om je heen en – bovenal –
naar jezelf.

‘Verhalen verbinden ons en laten ons nooit hoop
verliezen.’ Heather Morris
Over De tatoeëerder van Auschwitz:
‘Dit prachtige liefdesverhaal laat niemand
onberoerd.’ Libelle
‘Enorm tot de verbeelding sprekend.’ Gazet van
Antwerpen

Reeds verschenen

Reeds verschenen

ISBN: 978 94 027 2980 1

ISBN: 978 94 027 0648 2

Prijs: € 12,50

Prijs: € 12,99
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De Australische Heather Morris werd in één klap wereldberoemd met haar
bestsellers De tatoeëerder van Auschwitz en Het meisje dat twee kampen
overleefde. Ze heeft het unieke talent om uitzonderlijke levensverhalen op
overtuigende wijze om te vormen tot romans.

ISBN: 978 94 027 0816 5
Verschijnt: augustus 2021
Prijs: € 21,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 140 x 215 mm
Omvang: ca. 288 pag.

NUR: 320, Literaire nonfictie
Oorspronkelijke titel:
Stories of Hope
Vertaling: Karin de Haas
Omslag: Studio Jan de Boer

Tom Burgis

Kleptopia
D

e bekroonde onderzoeksjournalist Tom Burgis
onthult in Kleptopia een angstaanjagend wereldwijd

web van financiële corruptie. Hij volgt het zwarte geld dat
de wereldeconomie overspoelt, dictators aanmoedigt en
democratieën vergiftigt: van het Kremlin tot Beijing en
van het Midden-Oosten tot het Witte Huis. Daarbij komt
hij tot de volgende sinistere conclusie: de criminelen
verenigen zich.
Door de jaren heen zijn er verschillende glimpen van deze
schimmige wereld boven water gekomen: een lichaam in
een uitgebrande Audi, arbeiders doorzeefd met kogels in
de Kazachse woestijn, een vervalste verkiezing in Zimbab-

Geld, macht en de bankiers van de onderwereld

● The Washington Post Notable Book
of the Year én The Economist Book of
the Year
● Leest als een spannende financiële
thriller
● Schokkende feiten over de wereld
van het grote geld
● Gebaseerd op tientallen interviews
en jarenlang onderzoek door de
auteur
● Voor lezers van De duistere bank door
David Enrich

we. Of het verhaal van de Britse bankier die werd verne-
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derd en het zwijgen werd opgelegd omdat hij probeerde de
waarheid over de City of London te vertellen.
Kleptopia biedt een schokkende inkijk in een wereld van
corruptie, belastingontduiking, spionage, schimmige
tussenfiguren en vooral machtswellust.

‘Lees Kleptopia om te begrijpen dat de strijd tussen
zwart en wit geld gewonnen is door zwart geld.’ Roberto
Saviano, auteur van Gomorra
‘Een minutieus gerapporteerd stuk onderzoeksjournalistiek
geschreven in de stijl van een snelle thriller.’ The Times
‘Corruptie op grote schaal is enorm gecompliceerd en
moeilijk om over te schrijven... Kleptopia doet het op
briljante wijze.’ The Economist
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Tom Burgis is sinds 2006 verbonden aan de Financial Times. Hij heeft als
correspondent en verslaggever vanuit Londen, Brussel, Zuid-Amerika
en Afrika gewerkt. Artikelen van zijn hand verschenen eveneens in The
Telegraph, The Independent en The Observer. Hij woont met zijn vrouw en
dochter in Londen.
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NUR: 320, Literaire
non-fictie
Oorspronkelijke titel:
Kleptopia
Vertaling:
Karin Schuitemaker
Omslag: Richard Ljoenes /
Pinta

Nick Polizzi & Pedram Shojai

Opgeladen

H

et is eigenlijk heel simpel: je kunt niet functioneren
op een tekort aan energie én verwachten dat alles

goed zal gaan. Maar dat is precies wat we onszelf aan
blijven doen: we gebruiken al onze energie om maar
succesvol te zijn, er goed uit te zien en een rijk sociaal
leven te hebben. Maar wanneer laden we onszelf weer op
voor de volgende ronde? In Opgeladen leggen de auteurs

● In Nederland heeft 1 op de 6 mensen
last van burn-outklachten, en dat
aantal groeit aanzienlijk door de
coronacrisis
● Activeer, herstel en vernieuw je persoonlijke én professionele energielevel

uit hoe je weer rust en ruimte in je leven brengt.

● Voel je mentaal en fysiek weer fit

Aan de hand van wijsheden van de beste wetenschappers,

● Voor de lezers van Jay Shetty en
Haemin Sunim

artsen en experts leer je wat energie nu eigenlijk is en hoe

Een duidelijke routekaart naar een uitgerust leven

je het optimaal kunt gebruiken. Polizzi en Shojai bieden
methoden om de potentiële energie in je lichaam en leven
te maximaliseren, zodat je je eindelijk volledig uitgerust
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kunt voelen.

‘Opgeladen is een actueel boek dat licht werpt op de
totstandkoming van de huidige vermoeidheidsepidemie.
Shojai en Polizzi leveren uitstekend werk om de lezer
echte oplossingen te bieden.’ Mark Hyman, auteur van
Food; Eat Fat, Get Thin
‘Opgeladen presenteert de routekaart om onze uitgeputte
energiereserves weer aan te vullen. Het is een must-read
voor iedereen die op een duurzame manier wil groeien!’
Tom O’Bryan, auteur van The Auto Immune Fix
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Nick Polizzi is de oprichter van The Sacred Science en regisseur en auteur
van de documentaire en het boek met dezelfde titel. Dr. Pedram Shojai is
tevens de auteur van de New York Times-bestseller De urban monnik. Hij is de
oprichter van Well.org en presentator van de podcast The Health Bridge. Hij is
meester in Qi gong en arts in de oosterse geneeskunde.
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Kate Moore

Felix de stationskat
F

elix, stationskat en ‘Senior Ongediertebestrijder’, woont
op het treinstation van Huddersfield in Engeland.

De schattige kat heeft een bijzondere band met mensen en
brengt pendelaars en stationsmedewerkers bij elkaar.
‘Felix’ aanwezigheid tovert een glimlach op ieders gezicht,’
aldus een woordvoerder van het Huddersfield-station.
Toen Felix jaren geleden als kitten op het station aankwam, kon niemand vermoeden hoe belangrijk dit kleine
pluisje zou worden. Felix bouwde een band op met iedereen, zelfs met de baas, die in eerste instantie tegen het
idee van een kat was. Felix troost jonge weglopertjes, en
is een vertrouwd gezicht voor terugkerende passagiers.
Welk klein drama zich ook op het station ontvouwt,

Het opmerkelijke verhaal van een heel speciale kat
Met
vierkleuren
fotokatern

● Dé pluizige bestseller uit Engeland,
meer dan 80.000 exemplaren verkocht
● Waargebeurd, en vol grappige en
hartverwarmende anekdotes
● Ook een bestseller in Duitsland en
Polen, en daarnaast verkocht aan
6 andere landen
● Een ontroerend verhaal over hoop
en vriendschap
● Voor de liefhebbers van Bob de
straatkat en de Alfie-reeks
● Kattenboeken blijven razend populair
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iedereen weet dat Felix de mensen weer bij elkaar brengt.

‘De wereldwijde sensatie.’ The Daily
Telegraph
‘Een heerlijk boek.’ Surrey Life
‘Vol grappige en hartverwarmende
verhalen. Het zal alle kattenliefhebbers in
verrukking brengen.’ Your Cat
‘Een fenomeen.’ The Big Issue
‘De purrfecte spoorwegkat.’ Daily Express
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Kate Moore, geboren in Californië, studeerde Engelse literatuur in Boston en keerde later terug naar haar
thuisstaat om middelbare scholieren les te geven. En ondertussen schreef ze ook romans. Ze woont ten
noorden van San Francisco met haar man en hun hond.
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Uitvoering: paperback
Formaat: 140 x 215 mm
Omvang: ca. 288 pag.,
geïllustreerd

NUR: 402, Waargebeurde
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Felix the Railway Cat
Vertaling: Erica Disco
Omslag: Penguin Random
House UK / Pinta

Adam Kay
YOUNG READERS

Jette Schröder
Matt Stanton
Gena Showalter

Adam Kay Adams anatomie

DENK JE DAT JE WEET HOE JE
LICHAAM WERKT?

Grote promotiecampagne
▸ Backcard à 6 exemplaren

▸ Recensies in dag- en weekbladen

▸ Skelet-wobbler

▸ Recensies op blog en onlineplatforms

▸ Boekenleggers

▸ Samenwerking met Quest Junior en
Kidsweek

▸ Onlinecampagne

Het menselijk lichaam is bijzonder en fascinerend en... nou ja,
ook gewoon raar.
Dit boek beantwoordt belangrijke vragen zoals:

▸ Nieuwsbriefcampagne
▸ Socialmediacampagne

Kun je snotjes gewoon opeten?
Hoeveel tijd zit je tijdens je leven op het toilet?
Waarom leven er kleine beestjes in onze wimpers?
(Ja, sorry hiervoor.)

Dit alles lees je in:

ADAMS ANATOMIE*

Wobblers

* Een ingewikkeld woord voor je lichaam.
Kijk, nu al iets geleerd!

De #1
bestseller

Backcard à 6 exemplaren

Boekenleggers

KAy ’s AnAtomy
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Where would you be without your bones? I can tell

hides your brain safely away, and your heart and lungs

01

you exactly where you’d be: on the floor, a huge sloppy

have a cage (your ribs!) protecting them. As well as

02

bag of skin and innards sitting in a big, shapeless heap.

keeping your organs out of harm’s way and helping you

03

Like a jelly with eyes and hair. Happily, your bones are

move around, your bones have a surprising sideline in

04

here to rescue you from a life of being a talking beanbag,

making blood cells (you might remember me telling you

05

so I thought you might want to get to know them a bit

this already – sorry if I’ve become that boring old relative

06

better.

Adam Kay

De megabestseller uit Engeland nu eindelijk in
Nederlandse vertaling

Adams anatomie
who always repeats the same story). Bones are like

07

gobstoppers, made up of lots of different layers – only a

08

lot more disgusting. (Unless you’re Pippin. She loves

09

eating old bones. Preferably served in a muddy puddle.)

10

I wasn’t going to list all the layers of the bone because

12

they’re a bit boring, but my friend Lee, who’s an

13

11

14

important and I had to put them in (yawn), so here you go.

15

Your skeleton doesn’t just support the shape of your

m o tbody,
A n Ait also
s ’ ymeans
A K you can do things like walk around,

periosTeuM – This is the thin (and boring – thanks a
enk je er weleens aan datbunch,
je lichaam
gewoon een
Lee) outer layer of the bone. It’s where the bone’s

do star jumps, play netball, and hit people (please don’t

bloodbij
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wordt
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your heart and your lungs.
Without
skeleton,
your
10
CANcellous boNe – Let’s go another layer deeper,
brain and your heart and your lungs would all explode
gestopt en dat dát weer allemaal
bestuurd wordt door een
and it’s the boring old cancellous bone. It’s a bit spongier,
in a hideous, splattering mess any time you fell over
2
0
with gaps inside. A bit like a crunchy Aero.
(which wouldn’t be great, let’s be honest). Your skull
bizarre supercomputer in je hoofd? Nee, denk je daar niet aan?
hit people). Not only that, it’s also a suit of armour to

keep your squishy bits safe – it surrounds your brain,

stol s’erehT Sorry, het was niet
30de bedoeling je bang te maken. Maar wat ik
203
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● Een
grappige en medisch nauwkeuri18
ge
19 gids voor
+1het menselijk lichaam
take vitamin tablets to top up things they’re missing,

(but sadly not Haribo). A

20

21
● Leerzaam
én leuk, voor het hele
01
especially if there are foods they can’t eat for medical
22
gezin
23

02

lack of vitamin C is called

reasons, or sometimes if they’re vegetarian or vegan.

scurvy, and it used to

24

● Sinds
verschijnen
in najaar 2020
+1
03
Even though vitamins are important, it’s possible to take
meer dan 100.000 exemplaren ver04
too much of some of them, so you mustn’t take vitamin
kocht in het Verenigd Koninkrijk

05

happen to sailors who
couldn’t get any fresh food on

tablets unless you’re advised to. For example, too much

their long trips at sea. Given the furthest you’ve been

● Louter vijfsterrenrecensies van
06
vitamin A can be dangerous, and some people have
lezers

07

from dry land was probably lying on an inflatable

even died from it.

unicorn in a hotel swimming pool, you’ve got no excuse.

● De eerste kindertitel van de interna08
A – Helps you fight off illness and makes it
tionale bestsellerauteur
van DitViTAMiN
doet
germs
een beetje pijn
09
easier to see in the dark – no, seriously. It lurks in milk,

ViTAMiN d – Vitamin D thinks hanging out in food is
a bit boring, so it prefers to come at you via sunlight.

90
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● Dit boek gaat
In dit hilarische boek neemt dokter Adam Kay je mee op
10 in meer dan 20 talen
cheese, eggs and fish.
Most people who caught it had very mild symptoms or
co ro n av i r u s01
01
verschijnen
eenYouontdekkingsreis
doorcoronavirus,
het menselijk
even no symptoms at all, but11
some people developed
probably already know about
because lichaam. Van je
02
ViTAMiN b – Vitamin B is like a spider with eight
1je tenen,
extremely serious
medical conditions,
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of thetot
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(a 1
scientific
term for
that
03
hoofd
en met
eran
isinfection
geen stukje
mens dat níét
● Geïllustreerd
door
de
bekroonde
12
separate04legs. Oops, I’ve made it sound terrifying. What
lungs. Many people died as a result, particularly those
has spread across the whole world) that began in early
komiek Henry Paker, waardoor het
ter sprake komt.21Vol humor, vieze grappen en eindeloos
who were older or who already13
had other illnesses. It’s
2020. Because it was a brandnew virus, there were no
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Polar bear liver
contains so much vitamin A
that even eating a small amount of
it can cause you permanent damage.
Something to mention if somebody
ever cooks you a polar bear liver
omelette for lunch.

K Ay ’s A n Ato m y

16

into a swimming pool.

+1

fish and certain kinds of meat. It’s there to keep your
bones, muscles and teeth strong. Very handy if you need
to wrestle a woolly mammoth (and then eat it).

ViTAMiN e – Yet another thing that keeps your immune
system healthy, plus it also helps your skin and eyes. It’s
found in cereals, nuts, seeds and green vegetables.
(Vitamins are always found in stuff like this, I’m afraid,
rather than bags of sweets and doubledecker pizzas.)

ViTAMiN K – Nope, I’ve got no idea what happened to
vitamins F, G, H, I and J – maybe the inventor of vitamins
hadn’t learned the alphabet correctly? (I might just make
something up. Vitamin F is in frogs, vitamin G is in ghosts,
vitamin H is in hockey balls, vitamin I is in icebergs, and
vitamin J is in jellyfish.) Vitamin K helps your

275

274
16

Because of your epiglottis – remember, that little

17

flap over your trachea – you can either swallow or

18

breathe at any one time, but never both. The epiglottis

19

snaps shut if it gets so much as a whiff of a Pringle.

20

Adam Kay is een meermaals bekroonde schrijver, komiek en voormalig arts.
Van Dit doet een beetje pijn zijn wereldwijd meer dan 2 miljoen exemplaren
verkocht. Het is in bijna 40 talen vertaald en stond langer dan een jaar op de
eerste plek van de bestsellerlijst van The Sunday Times.

There are some foods that contain it too, such as eggs,

21
22
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‘D

orthopaedic surgeon (a bone doctor) said it was really
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Jette Schröder

BFF – Daisy in love
D

e eerste kennismaking tussen Daisy en haar nieuwe
buurjongen Floris verloopt niet bepaald goed. Hij

maakt een foto van haar terwijl ze net een beschamend
beautyritueel uitvoert, en weigert de foto van zijn telefoon te wissen. Daisy is razend! En dan blijkt Floris ook
nog eens bij haar op school te zitten, waar hij direct wordt
opgenomen in het populaire groepje van de verwaande
Juliette. Gelukkig heeft Daisy altijd nog Kim, haar BFF!
Kim haalt haar over om mee te doen aan de Sterrenshow,

Onweerstaanbare nieuwe meidenserie voor de fans
van Jill Schirnhofer en Niki Smit

● Eerste deel van een vrolijke serie
voor meiden vanaf 10 jaar
● Over vriendschap, liefde en de
blunders die daarmee gepaard gaan
● Exclusief zomerverhaal en aandacht
in het Tina-vakantieboek dat op 22
juni verschijnt
● Wat staat er in de sterren? Met een
echte horoscoop van Astro-Lynn!

de grote talentenjacht van hun school. Superspannend
allemaal, zeker als blijkt dat ook Juliette zich heeft
En aan wiens kant staat Floris eigenlijk?

Grote
online
campagne!

YOUNG READERS

aangemeld. Gaat het Daisy lukken om haar te verslaan?

Over Gek van jou:
‘Hartverwarmende en grappige feelgood.’ Chicklit
Over De Happiness-goeroe:
‘Typisch feelgood; een beter voorbeeld is er niet.’
 Hebban.nl
‘De Happiness-goeroe is een positief, vrolijk verhaal, waar
de glitters van de pagina’s afspatten!’  Chicklit.nl
‘Een echt feelgoodverhaal waar ik hardop bij heb moeten
lachen. Een aanrader!’  Adorablebooks.nl
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Jette Schröder (1987) zat nog op de middelbare school toen ze haar
eerste verhalen verkocht aan Sesamstraat. Ze werkte enige tijd als
publiciteitsmedewerker bij een uitgeverij totdat ze besloot haar baan op te
zeggen om te gaan doen wat ze het allerleukst vindt: schrijven! Inmiddels
heeft ze twaalf kinderboeken op haar naam staan.

ISBN: 978 94 027 0846 2

NUR: 283, Fictie 10-12 jaar

Verschijnt: juni 2021

Omslag: Caren Limpens

Prijs: € 15,99
Uitvoering: gebonden
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Matt Stanton

Speel nooit verstoppertje met een eend!

Vreemde eend
I

n iedere klas heb je er één: de gangmaker, de lolbroek,
de grappenmaker. In de klas van Max is híj dat! Hij is

misschien niet de slimste, maar wel de grappigste!
Max’ vrienden vragen zich af of hij wel zo heldhaftig is als
hij zegt dat hij is. Sterker nog: ze denken dat Bibi véél
meer durft. Dat kan Max natuurlijk niet laten gebeuren.
Samen met Eend maakt hij een plan. Maar dan is Eend

● Een belangrijke rol voor favoriet
personage Eend!
● Perfecte mix van tekst en illustraties, met héél veel humor!
● Al meer dan 25.000 exemplaren
verkocht in Nederland en België
● Voor leesfans 7+

opeens onvindbaar…
In dit nieuwe boek maken onze helden weer van alles
mee, van de strijd tussen Max en Bibi tot een horror
autoritje met de familie, en van de ontmoeting met een

YOUNG READERS

dansende motorbende tot de engste achtbaan óóít. Het is
weer lachen geblazen!
Reeds verschenen

‘Een heerlijk hilarisch boek waarbij ik
hardop moest lachen. Heel veel grappige
illustraties die het verhaal aanvullen.’
Ineke tips, Libris
‘Vol vaart geschreven in een moderne,
vlotte schrijfstijl, en de talloze
stripachtige zwart-wittekeningen vullen
het verhaal prima aan.’ NBD Biblion
‘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.
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Gena Showalter

Koud als sneeuw: winnaar beste vertaalde
YA-boek 2020 bij Thrillers & More

Breekbaar als glas
W

● Het tweede deel in de nieuwe,
spannende fantasyserie The Forest of
Good and Evil

Prinses Ashleigh Charmaine, beter bekend als de Glas-

● Originele kijk op sprookjes: als voorspelling van de toekomst

elkom in The Forest of Good and Evil, waar sprookjes
niet alleen écht zijn, maar ook de toekomst voor-

spellen…

prinses, is geboren met een zwak hart waardoor ze kwetsbaar is, zo breekbaar als glas. In tegenstelling tot haar twee
zussen heeft ze ook geen magische krachten, en ze leeft
met het idee dat elke dag haar laatste kan zijn. Tot een
orakel aankondigt dat het Ashleighs lot is om Assepoester
te zijn, met een knappe prins te trouwen en het koninkrijk
van Sevon te redden van hun wrede overheersers.

● Assepoester, maar dan anders:
met een originele en humoristische
twist
● Auteur heeft een trouwe fanbase in
Nederland en Vlaanderen
● Voor fans van Marissa Meyer en
Holly Black

YOUNG READERS

Ashleigh heeft zo haar twijfels over de profetie. Iedereen
kijkt op haar neer, tot en met de dieren aan toe! En de prins
die ze geacht wordt te betoveren, minacht haar nog het
meest. Zal Ashleigh ooit koningin worden zoals haar is
voorspeld? Of verliest ze alles wat haar lief is?

Over Koud als sneeuw:
‘Het vermakelijke eerste deel van een serie waarin
vooroordelen aan de kaak worden gesteld. Met veel actie
en humor.’ Publishers Weekly
‘Het allerleukst zijn de personages! Er is ook een goede
LGBTQ+-representatie, wat het verhaal net dat beetje
extra geeft.’ Chicklit
‘Ik heb ontzettend genoten van dit boek.’
 Hebban

Reeds verschenen
ISBN: 978 94 027 0593 5
Prijs: € 19,99
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Gena Showalter is de internationale bestsellerauteur van romans en fantasy
voor zowel volwassenen als jongeren. Haar boeken worden vaak beschreven
als ‘humoristisch en intens’, ‘niet weg te leggen’ en ‘verslavend’. Breekbaar als
glas is het tweede deel van haar nieuwe trilogie: The Forest of Good and Evil.
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Susan Mallery
Nora Roberts

Robyn Carr

Virgin River

Het derde seizoen van Robyn Carrs populaire serie op
Netflix komt eraan!

12,50
per boek

D

e verhalen van Robyn Carr spelen zich af in het
plaatsje Virgin River, idyllisch gelegen in de Califor-

nische natuur. Het leven is er goed en de mensen hebben
nog tijd voor elkaar. Maar niet iedereen in dit verborgen
paradijs heeft evenveel geluk…
Rick Sudder keert terug uit Irak met PTSS en wil zijn
grote liefde Lizz niet meer onder ogen komen. Ellie wil
wanhopig graag die baan bij de nieuwe jonge dominee
hebben, omdat ze anders niet de voogdij over haar kinderen krijgt. En Franci staat voor de zware taak om Sean te

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

Grote problemen, maar de rust van Virgin River is als

2+1

balsem voor de ziel. Zullen de bewoners ondanks alles
toch liefde en geluk vinden?

gratis

25,-

Reeds verschenen

WORLD OF ROMANCE

vertellen dat hij een dochter van drie heeft…

‘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 het volgende seizoen begint!’
Danielle Steel op Twitter
‘Carr beschrijft serieuze issues op een
meevoelende manier en voegt ze naadloos
in haar meeslepende verhalen.’ Booklist
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#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 zijn meer dan 27 miljoen
exemplaren verkocht.

Na de storm

Onbekende bestemming

Met nieuw vertrouwen

Virgin River-pakket 7-9

ISBN: 978 94 027 0837 0

ISBN: 978 94 027 0838 7

ISBN: 978 94 027 0839 4

ISBN: 978 94 027 0869 1

Verschijnt: juli 2021

Verschijnt: juli 2021

Verschijnt: juli 2021

Verschijnt: juli 2021

Prijs: € 12,50

Prijs: € 12,50

Prijs: € 12,50

Prijs: € 25,–

Susan Wiggs

De Avalon-serie van Susan Wiggs:
gelaagd en hartverwarmend

Maanlicht over het meer
M

et de scherpe tong van haar lastige nieuwe cliënt
Alice Bellamy weet Faith wel raad. Als zelfstandig

verpleegkundige heeft ze wel voor hetere vuren gestaan.
Maar in de buurt van Alice’ knappe zoon Mason kan ze
geen woord uitbrengen. Eigenlijk snapt ze niet waar ze
zich druk om maakt, want het is duidelijk dat Mason haar
niet eens ziet staan…

● Van de boeken van Susan Wiggs zijn
al meer dan 19 miljoen exemplaren
verkocht

Nieuw!

15,99

● 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

Mason kan niet wachten tot hij terug kan naar zijn
jetsetleventje in New York. De net door hem aangenomen
verpleegkundige is zijn ticket naar vrijheid. Door haar
kan hij met een gerust hart terug naar zijn oude leven.

WORLD OF ROMANCE

Toch blijkt het niet zo makkelijk om zijn moeder de rug
toe te keren. Of heeft dat meer te maken met de mooie
ogen van Faith McCallum?

‘Het mooiste van deze feelgoodroman is de
aantrekkingskracht tussen Faith en Mason,
die leidt tot een onvergetelijke romance.’
Publishers Weekly

Reeds verschenen
in de Avalon-serie

‘Een heerlijk verhaal dat soms grappig, soms
ontroerend is.’ Library Journal
‘Wiggs heeft een uniek vermogen om relaties
te beschrijven.’ RT Book Reviews
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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 bijna 20 miljoen exemplaren van zijn verkocht.
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NUR: 302, Vertaalde roman
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Oorspronkelijke titel:
Starlight on Willow Lake

Prijs: € 15,99
Uitvoering: paperback
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Omvang: ca. 400 pag.

Vertaling: Ingrid Zweedijk
Omslag: Zero Media

Susan Mallery

Bij de blauwe baai
D

rie totaal verschillende vrouwen, ieder in een andere
fase van het leven, staan op het punt een geheel nieu-

we weg in te slaan. En zoals het echte vriendinnen be-

Maak kennis met de eigenzinnige vrouwen van
Mischief Bay

● Het eerste deel van de romantische
Mischief Bay-serie

Nieuw!

15,99

● Van haar boeken werden wereldwijd
meer dan 30 miljoen exemplaren
verkocht

taamt, helpen ze elkaar door dik en dun.
Susan Mallery vertelt in de Mischief Bay-serie over échte
vrouwenlevens. Zoals dat van Nicole, die het gevoel heeft
er helemaal alleen voor te staan nu haar man zomaar zijn
baan heeft opgezegd om een filmscript te schrijven.
En dat van Shannon, die weliswaar een zeer goede baan
heeft, maar weinig geluk in de liefde. Net als ze de moed

● Susan Mallery is een New York
Times-bestsellerauteur
● Haar boeken stonden wereldwijd
meer dan 500 weken op de best
sellerlijsten

dreigt op te geven, ontmoet ze Adam… En tot slot is er

WORLD OF ROMANCE

nog Pam, die net probeert haar huwelijk weer wat nieuw
leven in te blazen als er iets gebeurt wat haar hele leven
op zijn kop zet.

Over het werk van Susan Mallery:
‘Romance-superster Mallery komt met
een nieuwe serie, die even warm als
hartverscheurend is.’ Kirkus Reviews

Reeds verschenen
De zussen Keyes-serie

‘In haar eloquente stijl beschrijft Mallery de
vreugde en het verdriet in het leven van drie
vrouwen. Met een heerlijke bijrol van een klein
hondje.’ RT Book Reviews
‘Er zit “soul” in de verhalen van Mallery.’
Publishers Weekly
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Een cursus ‘Hoe schrijf ik een roman?’ zette Susan Mallery op het juiste spoor. Ze maakte weliswaar
haar studie af (waardoor ze zich accountant mag noemen), maar besloot al snel om van schrijven haar
beroep te maken. Inmiddels heeft ze ruim honderd boeken op haar naam staan, waarvan er vele op de
bestsellerlijst van The New York Times prijkten.
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Oorspronkelijke titel:
The Girls of Mischief Bay

Prijs: € 15,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 140 x 215 mm
Omvang: ca. 400 pag.

Vertaling: Jolanda Brink
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Nora Roberts

Zomerzin
Zomerse verleiding
Een zomerkamp voor kinderen leiden is voor Eden een
behoorlijke uitdaging, vooral omdat ze in haar hele
societybestaan nog geen dag heeft hoeven te werken.
Wanneer ze – letterlijk – in de armen van Chase Elliot
valt, wordt alles er niet makkelijker op. Ze heeft namelijk
geen enkel vertrouwen meer in mannen, sinds haar

Heerlijk romantisch: een dikke Nora-pil voor de
zomervakantie

● Lekkere zomerse verhalen van de
Queen of Romance

Nieuw!

15,99

● Wereldwijd werden er al meer dan
500 miljoen Roberts-boeken verkocht
● Roberts heeft in Nederland en België
een trouwe schare fans

verloofde haar meedogenloos aan de kant heeft gezet.
Maar Chase maakt meteen allerlei verwarrende gevoelens bij haar wakker…
De eerste plaats

WORLD OF ROMANCE

Cynthia Fox is praktisch opgegroeid op de grote circuits,
want haar broer Kirk is een beroemd coureur. Toch bete
kent de racewereld voor haar ook angst – een ongeluk is
al snel fataal. Wanneer ze Lance Matthews weer ontmoet,
op wie ze haar halve leven verliefd is geweest, is ze dan
ook niet blij. Want ook hij maakt deel uit van de race
wereld.

Over het werk van Nora Roberts:
‘Een verhalenverteller met een enorm talent.’ Publishers
Weekly
‘Misschien wel de succesvolste schrijfster ter wereld.’
The Guardian
‘Vier de liefde.’ USA Today
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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.
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Nora Roberts

Chesapeake Bay Saga

De eerste twee delen in een meeslepende familiesaga

Deel 1 en 2

O

oit waren de broers Quinn eenzame, mishandelde
jongens, tot ze werden geadopteerd door Ray en

Stella Quinn, die hen liefdevol opvoedden in hun huis
aan het water. Nu zijn de broers terug in Chesapeake Bay
om de laatste wens van hun adoptievader in te willigen:
zorgen voor de tienjarige Seth.
De ziel van de zee
Aan Camerons ongecompliceerde leven komt een abrupt
einde als hij terug moet naar Chesapeake Bay om voor

● De zeven zussen, maar dan met
broers

15,99

● Een meeslepende familiesaga zoals
alleen Nora Roberts die kan schrijven

per boek

● Nora Roberts’ boeken zijn ever
sellers
● Deel 3 en 4 in de Chesapeake Bay
Saga verschijnen najaar 2021

Seth te zorgen, de beschermeling van zijn vader, die net
zo beschadigd is als hij ooit was. Cameron krijgt weer met
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zijn broers te maken en wordt ook nog eens tot huisman
gebombardeerd. Tot overmaat van ramp krijgt hij Anna
Spinelli op zijn dak, de pittige sociaal werkster die zal
beslissen over het lot van Seth…
Het lied van de getijden
Ethan Quinn kan de trauma’s uit zijn jeugd onmogelijk
vergeten, maar weet inmiddels wel hoe hij ermee om
moet gaan: ervoor zorgen dat hij nooit de controle verliest. De komst van Seth maakt van alles bij hem los.
Daardoor dreigt hij de liefde te verspelen van Grace
Monroe, de koppige alleenstaande moeder op wie hij al

Deel 3 en 4 verschijnen najaar 2021

jaren in stilte verliefd is…

‘Met dit boek creëert Roberts een veilige haven voor haar
personages… én voor haar vele fans.’ Publishers Weekly
‘Een warme romance met een vleugje mysterie.’ Library
Journal
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Nora Roberts schreef meer dan 225 boeken en verkocht daarvan meer dan 500 miljoen exemplaren.
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