ZOMER 2021

ROMAN

Sprankelende
nieuwe
feelgoodroman
In de zoektocht naar het perfecte
parfum vindt ze zichzelf
Cristina Caboni is in Italië een van de meest geliefde
auteurs van romantische fictie en behaalt daar met
elke nieuwe titel de bestsellerlijst. Goed nieuws voor
de lezers van De dochter van de parfumeur: in deze
opzichzelfstaande roman keren Susanna en Elena terug!
‘Een inspirerend verhaal over een vrouw
die haar ellende overwint en haar leven
laat leiden door haar eigen dromen, niet
door angst.’ – Hebban.nl
‘Wat een heerlijk boek! Zeker een
aanrader!’ – Vriendin

Advertenties in retailmagazines

Elena woont met haar vriend en dochter in Parijs. Hier
runt ze een kleine, persoonlijke parfumerie. Het lijkt
een droombaan, tot Elena haar gevoel voor parfums
kwijtraakt. Ten einde raad keert ze terug naar Florence.
In haar ouderlijk huis hoopt ze zichzelf terug te vinden,
maar de zoektocht loopt anders dan gedacht: met
haar moeder maakt ze een betoverende, emotionele
parfumreis die haar naar Japan, India en Saoedi-Arabië
leidt. Hier maakt Elena niet alleen kennis met nieuwe
parfumrituelen, maar leert ze ook nieuwe kanten van
zichzelf kennen…

Aandacht in de Heerlijk Romans
Lezen-community (meer dan
15.000 lezers)

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

AUGUSTUS 2021
IL PROFUMO SA CHI SEI
ISBN 9789401615419
14 X 21,5 CM, 320 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 15,-
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THRILLER

Internationaal
bestseller
fenomeen
Geraffineerd, charmant, waanzinnig
spannend: dit boek laat de lezer
ademloos achter
Guillaume Musso is al tien jaar lang een onwaarschijnlijk
fenomeen in zijn thuisland Frankrijk. Ook Het geheime
leven van schrijvers is een megabestseller, en miljoenen
lezers verloren zich in deze geraffineerde psychologische
puzzel.
‘Stijlvol en gestroomlijnd, vol nostalgie…
More, please!’ – The Times
‘Vlot en charmant geschreven, en
adembenemend goed. Mis dit niet.’
– Daily Mail

Instore tipplekken
Voorpublicatieboekjes
beschikbaar
Advertenties in samenwerking
met DPG Media

Ooit kondigde de beroemde auteur Nathan Fawles het
einde van zijn schrijverscarrière aan en trok hij zich terug
op Beaumont, een wild en verlaten eiland voor de Franse
zuidkust. Twintig jaar later arriveert de jonge Zwitserse
journaliste Mathilde Monney, vastbesloten om Nathans
geheimen te ontrafelen. Diezelfde dag wordt een
lichaam gevonden en sluit de politie het eiland af van de
buitenwereld. Er volgt een gevaarlijke confrontatie tussen
Mathilde en Nathan, waarin verhulde waarheden botsen
met regelrechte leugens, en Nathan zijn ware geheimen
moet prijsgeven...
Een onvergetelijk boek en een fascinerende literaire
puzzel, die zijn duivelse randje toont wanneer de auteur
het laatste puzzelstukje op zijn plaats legt.

GUILLAUME MUSSO (1974) groeide op
tussen de boeken, in de bibliotheek waar
zijn moeder werkte. Hij woonde een tijdje
in New York, waar hij naar eigen zeggen
veel inspiratie opdeed voor zijn romans.
Inmiddels is hij al jaren de bestverkopende
auteur van Frankrijk en worden zijn boeken
in 36 landen uitgegeven.

JULI 2021
LA VIE SECRÈTE DES ÉCRIVAINS
ISBN 9789401615259
14 X 21,5 CM, 304 BLZ
PAPERBACK MET FLAPPEN
NUR 332
€ 19,99
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THRILLER

Superieure
scandi-crime
‘Axel Steen zou Carl Mock van AdlerOlsen nog wel eens naar de kroon
kunnen steken. Stein schreef een
geweldige thriller.’ – Het Parool

Jesper Stein verkocht al meer dan 25.000
exemplaren
‘We kijken ernaar uit om meer boeken
te lezen met Axel Steen in de hoofdrol!’
– Thrillzone

Jesper Stein is een Deense misdaadverslaggever die
precies weet waar hij het over heeft. In zijn razend
spannende Axel Steen-serie combineert hij een
inventieve plot met een rauwe, duistere sfeer en veel
actie, met een setting die onmiddellijk doet denken aan
succesvolle series als The Bridge.
In Smeris krijgt de baas van Axel een tip dat de
Russische maffia erin is geslaagd een mol te plaatsen
bij de Deense politie. Axel staat op het verdachtenlijstje
van zijn baas, en als blijkt dat zijn ex-vrouw betrokken is
bij de zaak, wordt alles nog ingewikkelder. Hij zal alles op
alles moeten zetten om zijn reputatie te redden…

Online blogtour met
thrillerrecensenten
Aandacht in Heerlijk Thrillers
Lezen-community

JESPER STEIN (1965) is een Deense auteur,
journalist en misdaadverslaggever. Als
ghostwriter schreef hij de autobiografie
van de voormalige chef van de Deense
AIVD, die een bestseller werd. Met zijn Axel
Steen-thrillers won hij al diverse prijzen in
Denemarken.

JULI 2021
AKRASH
ISBN 9789401615211
14 X 21,5 CM, 400 BLZ
PAPERBACK
NUR 332
€ 21,99
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BIOGRAFIE

Het állerleukste
boek van dit jaar
‘Dit geestige, snelle en vrolijke boek
over The Beatles is bijna onredelijk
vermakelijk.’ – The Times
Het enige boek over The Beatles dat er deze zomer
toe doet: geestig, fascinerend, vrolijk en boordevol
fantastische anekdotes over de Fab Four.

‘Een fantastische traktatie, en perfect
voor deze onzekere tijden.’ – The Sunday
Times
‘Ik dacht dat alles over The Beatles al
gezegd was… Maar ik had het mis.’
– Evening Standard

Gelijktijdige verschijning met
Netflix-docu van Peter Jackson
Marketingcampagne op Spotify

De leden van het Engelse koningshuis waren dol op ze.
John Updike vergeleek ze met ‘de zon op een Paasdag’.
Bob Dylan liet hen kennismaken met drugs. The Rolling
Stones deden hen na. Muhammad Ali noemde hen
‘watjes’. Niemand kan om The Beatles heen, en Craig
Brown gebruikt dit gegeven op briljante wijze in zijn
ingenieuze biografie. Hij duikelde onvertelde verhalen
op en schetst een fonkelend beeld van alle kleurrijke
figuren rondom The Beatles, zoals Fred Lennon, Yoko
Ono, Magic Alex en Phil Spector. Het resultaat is een
caleidoscopische mix van geschiedenis, etymologie,
dagboekfragmenten, biografie, brieven van fans, essays,
parallelle levens, gastenlijsten, hitlijsten, interviews,
aankondigingen en verhalen. Dit boek weerspiegelt op
vrolijke wijze de hectiek van een bepalend tijdperk.

A2-posters beschikbaar
Aandacht in OOR en Soundz
CRAIG BROWN is journalist, columnist en
meermaals bekroond auteur. Hij schrijft voor
comedyshows en televisie, en heeft achttien
boeken op zijn naam staan, waaronder een
bestseller over prinses Margaret. Hij woont
in Aldeburgh in het Verenigd Koninkrijk.

AUGUSTUS 2021
ONE TWO THREE FOUR
ISBN 9789401615280
15,5 X 23,5 CM, 600 BLZ
GEBONDEN MET AFBEELDINGEN
NUR 320
€ 29,99
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ROMAN

Reis mee naar
het zonnige
Malta
Het perfecte boek om je aan het
zwembad, mét cocktail, helemaal in
te verliezen
Sue Moorcroft kan als geen ander een zomerse,
hartverwarmende sfeer neerzetten waardoor je de
buitenwereld compleet vergeet.

‘Een heerlijk boek voor de warme
zomer.’ – Hebban.nl
‘Origineel en verfrissend (…) eenmaal
uit wens je dat het boek dikker was
geweest.’ – Chicklit.nl

Crosspromotie in de boeken van
Lucinda Riley en Anne Jacobs

Rosa’s relatie met haar partner Marcus is pasgeleden tot
een verdrietig einde gekomen en ze snakt naar afleiding.
Haar moeder Dory woont op Malta en nodigt Rosa uit
om vakantie bij haar te vieren. Bovendien strikt ze Rosa
binnen no time voor een date met Zach, de knappe
buurman. Hoewel Zach en Rosa daar allebei weinig zin
in hebben, springt er tóch al snel een vonk over. Rosa zit
echter in een ingewikkelde financiële situatie, en Zach
heeft op zijn beurt een mysterieus, duister verleden, wat
hun belemmert samen te zijn...
Een karaktervol verhaal met romantische beschrijvingen
van Malta: een beter zomerboek is er niet!

Aandacht in de Heerlijk Romans
Lezen-community
Instore tipplekken
Advertenties in retailmagazines

SUE MOORCROFT is bestsellerauteur van
talloze romantische boeken, vol levensechte
personages. In het Nederlands verschenen
eerder de veelgeprezen boeken Die zomer
in Italië en Die vakantie in Frankrijk.
Moorcroft won The Best Romantic Read
Award en werd twee keer genomineerd voor
de Romantic Novel of the Year Award.

JULI 2021
SUMMER ON A SUNNY ISLAND
ISBN 9789401615334
14 X 21,5 CM, 384 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 19,99
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AUTOBIOGRAFIE

Zijn eigen verhaal
De openhartige, eerlijke en
ontroerende autobiografie van
Ernst Daniël Smid
Ernst Daniël Smid is een van de bekendste zangers
van het klassieke repertoire die Nederland heeft
voortgebracht. Naast zijn muzikale carrière is hij ook
bekend van populaire televisieprogramma’s, talloze
musicals en theatershows.
Al meer dan dertig jaar een van
Nederlands bekendste baritonzangers
Ontroerde vele mensen met zijn
openheid in Pauw, The Masked Singer
en Rooijakkers over de vloer

Groot interview in Margriet
Aandacht in Volkskrant
Magazine

Ernst is zijn verhaal, en een ode aan zijn veelbewogen
leven. Naast geestige anekdotes vertelt Smid open
en zonder schroom over zijn woelige privéleven. Over
eenzaamheid en het leven met parkinson, maar ook
over zijn eerste huwelijk met zijn jeugdliefde, dat op de
klippen liep. Over zijn werk in een zorginstelling. Zijn
tweede huwelijk, met de ballerina Roos, die jong aan
kanker overleed. Het rusteloze leven in het theater. De
vriendschappen en de vetes. Zijn financiële problemen.
Over de twijfels en de faalangst die hij altijd met zich
meegedragen heeft. Dat, én veel meer, komt voorbij in
deze meeslepende autobiografie.

Instore tipplekken
A2-posters beschikbaar
ERNST DANIËL SMID (1953) is een
Nederlandse operazanger, musicalster en
presentator. Tijdens het schrijven wordt
hij bijgestaan door ENNO DE WITT, onder
meer bekend van zijn samenwerking met
bestsellerauteur Frank Krake (Menthol, De
laatste getuige, Hannelore).

AUGUSTUS 2021
ISBN 9789401615341
14 X 21,5 CM, 240 BLZ
PAPERBACK MET FLAPPEN
NUR 320
€ 20,99
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ACTIETHRILLER

De meester van
de actiethrillers
Wat als een terreurgroep de
hand weet te leggen op een
levensgevaarlijk biochemisch wapen?
Als het om actiethrillers gaat is de Mitch Rapp-reeks een
van de allerbeste en meest succesvolle series. Dankzij
een onuitputtelijke bron van inside knowledge en een
zeer vlotte pen is elk boek een achtbaan vol spanning,
politieke intriges en levensechte actie.
Al meer dan 85.000 exemplaren
verkocht
‘In de wereld van actiethrillers blijft
Mitch Rapp een van de allerbesten.’
– Booklist

Ook Dodelijke dreiging is griezelig realistisch. In dit
deel brengt een angstaanjagend bioterrorisme-complot
miljoenen mensen in gevaar tijdens roerige presidentiële
verkiezingen in Amerika. De terroristen zijn van plan een
wereldwijde pandemie te veroorzaken, die de wereldorde
voorgoed verandert. Aan Mitch Rapp de taak om zowel
bij IS als in een Mexicaans drugskartel te infiltreren, en
zo een ramp te voorkomen…

Advertenties in retailmagazines
(Online) campagne gericht op
Mitch Rapp-fans

VINCE FLYNN schreef meer dan tien
New York Times-bestsellers en zijn
boeken zijn in meer dan twintig landen
vertaald. Zijn actiethrillers worden binnen
de CIA zelfs aangeraden vanwege hun
geloofwaardigheid. Na Flynn’s overlijden
heeft Kyle Mills, die nauwe contacten
heeft binnen de inlichtingendiensten, het
schrijven overgenomen.

JULI 2021
LETHAL AGENT
ISBN 9789401615310
14 X 21,5 CM, 368 BLZ
PAPERBACK
NUR 332
€20,99
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NON-FICTIE

Het trauma na
vier jaar Trump
Mary L. Trump rekent voorgoed af met
haar oom
Na haar explosieve tell all over de meest dysfunctionele
familie van Amerika is Mary L. Trump nu terug met
Het Amerikaanse trauma: hoe moet het verder ná het
Trump-tijdperk?
‘Onthullend!’ – de Volkskrant
‘Niks mis met een wraakboek natuurlijk.
Mits het goed geschreven is – en dat is
dit.’ – NRC Handelsblad

Gelijktijdige verschijning met
Engelse editie
Al meer dan 12.000 exemplaren
verkocht van Te veel en nooit
genoeg

Na de slopende verkiezingen van 2020 staat de
Verenigde Staten een enorme taak te wachten: het
land en de internationale verhoudingen repareren, het
vertrouwen in leiderschap herstellen en bovenal:
het helen van het trauma van vier jaar Trump.
Mary L. Trump is niet alleen de nicht van Donald Trump
en bestsellerauteur van hét boek over de ex-president,
maar ze is ook gespecialiseerd in trauma. Wie anders
dan zij kan vertellen wat de VS te doen staat? Met een
messcherpe analyse, maar ook een hoopvolle blik op de
toekomst, zet Mary uiteen hoe de brokstukken opgeraapt
kunnen worden en het Trump-trauma kan worden
begrepen en verwerkt. Daarbij neemt ze geen blad voor
de mond en is ze niet bang om nog dieper in haar eigen
familiegeschiedenis te duiken.

Interviews met Mary L. Trump in
Nederlandse dagbladen

MARY L. TRUMP is gepromoveerd
aan het Derner Institute of Advanced
Psychological Studies en geeft les in
traumapsychologie, psychopathologie en
ontwikkelingspsychologie. Ze woont samen
met haar dochter in New York. Ze is de
enige nicht van Donald Trump.

JULI 2021
THE RECKONING
ISBN 9789401615389
14 X 21,5 CM, 304 BLZ
PAPERBACK
NUR 320
€ 20,99
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ROMAN

Parijs is altijd
een goed idee
Heerlijk romantisch en zomers, over
de liefde en de zoektocht naar jezelf
Lorraine Brown schreef een heerlijk hedendaags
liefdesverhaal, over relaties, jezelf zijn en ontdekken wie
je echt bent.

‘Verfrissend, charmant en perfect
om even te ontsnappen aan de
werkelijkheid.’ – Beth O’Leary, auteur
van Veel liefs

Hannah is met haar vriend Simon per trein onderweg
van Venetië naar Amsterdam. Het is druk, dus Hannah
zoekt een rustige coupé om te kunnen slapen. Als ze de
volgende dag wakker wordt is ze in Parijs: de trein is
’s nachts gesplitst en Simon, haar ticket en haar bagage
bevinden zich 500 kilometer verderop in Amsterdam…

Voorpublicatieboekjes

Op het perron van Gare du Nord ontmoet Hannah Leo,
die alles is wat Simon niet is. Terwijl ze een dag met
hem doorbrengt in Parijs, wordt Hannah in de meest
romantische stad ter wereld gedwongen na te denken
over zichzelf, haar relatie en wat ware liefde eigenlijk is.
Soms moet je verdwalen om de goede weg te vinden…

Winactie voor de boekhandel:
maak kans op een retourtje naar
Parijs!
Online marketingcampagne op
Instagram en Pinterest
LORRAINE BROWN studeerde
modejournalistiek in Londen. Ze werkte
onder andere voor een modeblad en als
assistent voor een plastisch chirurg, terwijl
ze ondertussen de toneelschool voltooide.
Uiteindelijk besloot ze dat het haar ultieme
droom was om een boek te schrijven, en
Liefs uit Parijs is haar debuut.

JULI 2021
UNCOUPLING
ISBN 9789401615167
14 X 21,5 CM, 320 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 19,99
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ROMAN

Van Karen Swan
krijg je nooit
genoeg
Een zonnige zomer in Zweden, vol
geheimen en intriges
Karen Swan is de ultieme feelgoodauteur: ze schrijft
heerlijk romantische verhalen, met gelaagde personages,
veel vaart en perfect uitgewerkte spanning. Bovendien
is ze een meester in het beschrijven van locaties: zó
levensecht dat je je even helemaal ergens anders waant.
Karen Swan verkocht al meer dan
40.000 exemplaren in Nederland en
België!
‘Maak je op voor een paar uur
leesvermaak in een prachtige
Scandinavische setting.’ – Hebban.nl

Instore tipplekken
Grote marketingcampagne
gericht op lezers van
Lucinda Riley en Anne Jacobs
Aandacht in de Heerlijk Romans
Lezen-community

In haar nieuwste roman neemt ze je mee naar de
midzomerfeesten aan de Zweedse kust. Daar werkt
Bell als nanny voor een vooraanstaande familie. Een
mysterieus telefoontje zet alles op zijn kop en Bell wordt
het middelpunt van een zomer vol geheimen en intriges.
Ze zal voor zichzelf op moeten komen, en lastige keuzes
moeten maken… Want al snel wordt duidelijk dat ze
verliefd is geworden op precies de verkeerde persoon.

Nu aantrekkelijk
geprijsd!
REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789401615198

8,99
KAREN SWAN begon haar carrière als
modejournalist. Ze gaf haar baan op om
voor haar drie kinderen en haar puppy te
zorgen en maakte haar langgekoesterde
schrijfambitie waar. Eerder verschenen de
succesvolle titels Een Noorse winternacht,
De Spaanse belofte en De Ierse erfenis.

JULI 2021
THE HIDDEN BEACH
ISBN 9789401615150
14 X 21,5 CM, 400 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 18,50
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VOORDEELEDITIES

8,99

12,99

Zenuwslopende
thriller nu als
lowprice

Bestseller nu als
voordeeleditie

JULI 2021
ISBN 9789401615228
NUR 332

JULI 2021
ISBN 9789401615242
NUR 330

8,99

8,99

Hartverwarmend en
aanrekkelijk geprijsd

Zomers voordeel

AUGUSTUS 2021
ISBN 9789401615181
NUR 302

JULI 2021
ISBN 9789401615266
NUR 302
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ROMAN

Heerlijke
hotelintriges
Schoudervullingen, sterke vrouwen en
glitter en glamour: verlies jezelf in het
Londen van de jaren tachtig
Hotel Flanagans opent opnieuw haar deuren, en hoe!
In Zweden verkocht bestsellerauteur Åsa Hellberg met
deel één al meer dan 800.000 exemplaren, en ook in
Nederland en België vloog Welkom bij Hotel Flanagans
als echte lockdown-bestseller over de toonbank.
Lezers over Welkom bij Hotel Flanagans:
‘Zeker een aanrader voor lezers die
ook van de Zeven zussen-serie hebben
genoten.’
‘De auteur weet de nieuwsgierigheid van
de lezer te prikkelen. Ik ben fan!’

Crosspromotie in de boeken van
Lucinda Riley en Anne Jacobs
Aandacht in de Heerlijk Romans
Lezen-community

In dit glamoureuze vervolg wordt het hotel van Linda
Lansing inmiddels gerund door de beste vriendinnen
Emma en Elinor. Er is echter één obstakel in hun
vriendschap: Emma’s dochter Frankie is het kind van
Elinors man Sebastian, maar Elinor is hier niet van op de
hoogte.
Tegelijkertijd ligt de 22-jarige Frankie overhoop met haar
moeder. Ze heeft een hekel aan Hotel Flanagans, omdat
het Emma’s volledige aandacht opeist. Maar wanneer
Frankies gehate halfzus Billie onverhoopt hulp nodig
heeft, dreigen alle geheimen aan de oppervlakte te
komen…

Instore tipplekken
ÅSA HELLBERG beschrijft zichzelf als
‘tussen de 25 en 85 jaar oud, afhankelijk
van mijn humeur’. Ze is een van de meest
geliefde feelgoodauteurs van Zweden, waar
ze bijna een miljoen boeken verkocht.

AUGUSTUS 2021
KVNINNORNA PÅ FLANAGANS
ISBN 9789401615440
14 X 21,5 CM, 352 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 20,99
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EROTICA

Het verleidelijke
vervolg op Kom
mee met mij
Proby lezen is zo sexy: de spanning is
weer om te snijden!
Kristen Proby is een ster in het schrijven van sexy,
spannende en gelaagde boeken. Dat blijkt, want er
werden al meer dan 50.000 exemplaren van Proby’s
boeken verkocht! Deel twee uit de Met mij-reeks is weer
opwindend.
‘Je verwacht steamy romantiek, en die
zal je krijgen!‘ – Readalicious

PAK MIJ

Blogtour met leesblogs rondom
verschijning van het boek
Online marketingcampagne
gericht op fans van Proby

Jules Montgomery is een tevreden mens met een druk
leven. Tijd om zich om mannen te bekommeren heeft
ze niet. Als zus van vier broers heeft ze één ding in haar
hoofd geprent: blijf weg van sexy mannen met tattoos en
motors. En al helemaal als een van die mannen je baas
is.
Nate McKenna doet haar deze regels vergeten tijdens
een fantastische onenightstand. Jules is vastbesloten
het bij deze ene keer te laten. Nate zet op zijn beurt
echter alles op alles om haar voor zich te winnen. Zal
Jules’ hart of haar verstand als winnaar uit de strijd
komen?

KRISTEN PROBY is een New York Timesbestsellerauteur en heeft meer dan 30
bestsellers geschreven. Ze woont in
Montana met haar man, hond en twee
kittens.

JULI 2021
FIGHT WITH ME
ISBN 9789401614214
14 X 21,5 CM, 304 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 17,99
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ROMAN

Anne Jacobs
verovert de
harten van lezers
Donkere wolken boven het landhuis:
zal de liefde het onvermijdelijke lot
kunnen overwinnen?
Met meer dan 175.000 verkochte exemplaren en een
top 10-plek in de bestsellerlijsten is Anne Jacobs een
van de bestverkochte auteurs van dit moment. Na het
daverende succes van Het weesmeisje is ze nu terug met
het aangrijpende vervolg op Het landhuis!
Bestseller in Nederland en België
‘Jacobs verweeft historische informatie
in een romanserie die leest als een
tierelier.’ – Nederlands Dagblad

POS-materiaal beschikbaar
Advertenties i.s.m. DPG Media
(bereik van 1,2 miljoen mensen)

De Berlijnse Muur is recent gevallen en Oost-Duitsland
is in rep en roer. Nu Franziska herenigd is met haar grote
liefde Walter is het eindelijk tijd om in het huwelijksbootje
te stappen. Franziska en Walter staan te popelen om hun
families te verenigen, maar er zweeft een donkere wolk
boven hun plannen: hun verleden dreigt hen nog steeds
in te halen.
Om de sluimerende storm tot bedaren te brengen en hun
ideale leven te kunnen starten, is een flink staaltje moed,
vastberadenheid en een diep geloof in de liefde nodig…
Zal het Franziska lukken het tij te keren?

Instore tipplekken
Aandacht in de Heerlijk Romans
Lezen-community

ANNE JACOBS is een van de meest
succesvolle romantische auteurs van dit
moment. Haar historische feelgoodserie
Het weesmeisje ging in Duitsland al meer
dan een miljoen keer over de toonbank. Ook
in Nederland en België zijn haar boeken
regelrechte bestsellers: ze verkocht al meer
dan 175.000 exemplaren.

AUGUSTUS 2021
DAS GUTSHAUS. STÜRMISCHE ZEITEN
ISBN 9789401615204
14 X 21,5 CM, 416 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 21,99
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COLOFON
JULI
9789401615167

Liefs uit Parijs, Lorraine Brown

9789401615150

De Zweedse affaire, Karen Swan

9789401615334

Die zomerliefde op het eiland, Sue Moorcroft

9789401615259

Het geheime leven van schrijvers, Guillaume Musso

9789401615310

Dodelijke dreiging, Vince Flynn

9789401615389

Het Amerikaanse trauma, Mary L. Trump

9789401614214

Vecht met mij, Kristen Proby

9789401615228

Lockdown, Peter May (lowprice)

9789401615242

Courtney’s vuur, Wilbur Smith (midprice)

9789401615266

Die vakantie in Frankrijk, Sue Moorcroft (lowprice)

XANDER UITGEVERS B.V.
KLOPPERSINGEL 7
2021 CR HAARLEM
WWW.XANDERUITGEVERS.NL
TEL. +31(0)20 3033950
INFO@ XANDERUITGEVERS.NL
ACCOUNTMANAGER
ERIC WINKEL
TEL. 06 21544083

AUGUSTUS

ERIC.WINKEL@XANDERUITGEVERS.NL

9789401615440

De dochters van Hotel Flanagans, Åsa Hellberg

9789401615204

Storm rond het landhuis, Anne Jacobs

9789401615419

De magie van het parfum, Cristina Caboni

9789401615280

The Beatles: hier, daar en overal, Craig Brown

9789401615341

Ernst, Ernst Daniël Smid, Enno de Witt

9789401615211

Smeris, Jesper Stein

9789401615181

De make-over, Tessa Bailey (lowprice)
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