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SEPTEMBER 2022
PORTRAIT OF A SCOTSMAN
ISBN 9789401618090
14 X 21,5 CM, 480 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 20,99

EVIE DUNMORE woont in Berlijn, maar 
studeerde in Oxford. Ze behaalde een 
master Diplomacy en als ze niet schrijft, 
werkt ze als consultant. Voor haar Vrouwen 
van Oxford-serie werd ze geïnspireerd door 
haar passie voor Engeland, romantiek, 
vrouwelijke pioniers en de victoriaanse tijd.  

Het derde deel in Evie Dunmores verslavende serie  
De vrouwen van Oxford, extra leuk voor fans van 
Bridgerton. Met opnieuw een sterke vrouwelijke 
hoofdpersoon, Evie Dunmores heerlijke, geestige 
schrijfstijl en een onweerstaanbare romance!

De verwende Hattie Greenfield kent geen ‘nee’ en heeft 
maar drie ambities in het leven: succesvol worden 
als kunstenaar, een nobel doel vinden om zich aan te 
verbinden, en trouwen met een gentleman. Hartstikke 
haalbaar, denkt ze… Tot ze in een compromitterende 
situatie wordt aangetroffen met Lucian, een verleidelijke, 
ruige Schot. Er zit niets anders op dan een huwelijk met 
de man van wie ze verder niets wilde weten. Samen 
verhuizen ze naar Schotland. Hattie kan haar ambities 
nog steeds waarmaken, als ze tenminste haar hart open 
durft te stellen...

‘Evie Dunmore is een frisse nieuwe 
stem in historische fictie: ze raakt 
precies de juiste snaar.’  
– Entertainment Weekly

ROMAN

Je nieuwe 
leesverslaving

Grote online campagne gericht 
op Bridgerton-fans (bereik 
750.000 lezers)

Aandacht binnen Heerlijk 
Romans Lezen-community 

Editors pick in &C-magazine

Al meer dan 7500 exemplaren verkocht

Deel 1 nu beschikbaar voor €9,99
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SEPTEMBER 2022
YEVA’S DIARY
ISBN 9789401618076
12,5 X 20 CM, 176 BLZ
GEBONDEN
NUR 402 
€ 14,99

Tipplekken in de boekhandel

Veel media-aandacht & 
interviews met Yeva in o.a.: 
Nieuwsuur, Trouw, en op NPO 
Radio 1

Wereldwijde release in tientallen landen

‘Een intiem portret van een menselijke 
tragedie.’ – Independent  

YEVA SKALETSKAYA woonde in Charkov, 
Oekraïne, totdat de oorlog uitbrak. Haar 
ouders zijn gescheiden, haar vader woont 
in Rusland, en haar oma heeft de zorg op 
zich genomen. Samen vluchtten ze in maart 
2022 naar Ierland.

Yeva’s zorgeloze tienerleven werd begin 2022 bruut 
verstoord. In maart stapte de twaalfjarige Yeva samen 
met haar oma in de trein, om zo haar door oorlog 
verscheurde thuisland Oekraïne te ontvluchten. Ze 
was nog maar één keer eerder het land uit geweest, 
maar hun appartementencomplex in Charkov werd 
totaal verwoest door een Russisch bombardement. 
Een journalist van Channel 4 zag Yeva en haar oma op 
het station en besloot hun reis te volgen. Dankzij zijn 
reportage leefden duizenden mensen mee met het 
meisje en haar oma, en zagen ze hoe Yeva onderweg 
trouw haar dagboek bijhield.

Inmiddels zijn Yeva en haar oma Irina veilig aangekomen 
in Ierland, waar ze zullen proberen een tijdelijk nieuw 
leven op te bouwen. Dit najaar verschijnt Yeva’s dagboek 
in tientallen landen. Het is het verslag van een vlucht, 
de verschrikkingen van de oorlog, de angst, wanhoop en 
opluchting – allemaal door de opmerkzame ogen van 
een kind.

Het ontzagwekkende verhaal van 
de twaalfjarige Yeva op de vlucht uit 
Oekraïne 

Indrukwekkend 
en ontroerend

AUTOBIOGRAFIE
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SPORT

Twee bestsellers t.w.v. €35 voor €20

Al meer dan 100.000 exemplaren 
verkocht

Advertentiecampagne gericht 
op Formule 1-fans

Samenwerking met  
Formule 1-magazine

A2-posters beschikbaar

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789401618298
14 X 21,5 CM
PAPERBACK
NUR 320 
€ 20,-

ANDRÉ HOOGEBOOM (1954) is 
sportjournalist en werkte onder andere voor 
het Noordhollands Dagblad en persbureau 
GPD, waar hij voor alle regionale dagbladen 
de autosport volgde. Hij schreef daarna 
een aantal sportbiografieën. Max werd een 
bestseller.

Twee bestsellers van sportjournalist André Hoogeboom 
zijn nu samen verkrijgbaar! Formule 1 - Expert staat 
boordevol interessante weetjes en prachtige verhalen 
van het circuit. Het is een heerlijke verzameling kennis 
en feitjes over de Formule 1: opzienbarende records, 
legendarische coureurs en ontluisterende pitstops. 

In Max trekt André Hoogeboom de lezer mee in het 
waanzinnige avontuur van stercoureur Max Verstappen. 
Beginnend bij de vliegende start van zijn carrière tot en 
met het ongelofelijk spannende wereldkampioenschap 
in 2021. Het jaar waarin de strijd tussen Hamilton en 
Verstappen werd beslist tijdens de allerlaatste race 
in Abu Dhabi. Lees alles over de fenomenale carrière 
van Max, inclusief de bloedstollende race naar die 
felbegeerde allereerste wereldtitel.

De ultieme set voor de Formule 1-fan

Ready, set, MAX!
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 THRILLER

OKTOBER 2022
EINSAME NACHT
ISBN 9789401618052
14 X 21,5 CM, 500 BLZ
PAPERBACK
NUR 332 
€ 21,99

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

Veel thrillerfans weten het al: de boeken van Charlotte 
Link staan garant voor een paar heerlijke uren vol 
nagelbijtende spanning, verrassende plotwendingen en 
doordachte plots. Zowel in Nederland als Vlaanderen zijn 
er duizenden Link-fans, die reikhalzend uitkijken naar het 
volgende deel over detective Kate Linville. 

In het holst van de nacht rijdt een jonge vrouw in haar 
eentje door het verlaten gebied van de Yorkshire Dales. 
Het is een koude decembernacht, en het sneeuwt. 
De volgende ochtend wordt haar lichaam gevonden in 
de ingesneeuwde auto. Kate Linville wordt op de zaak 
gezet en ontdekt al snel dat de vriend van de vrouw ook 
verdwenen is, én dat er een verrassende connectie is 
met een beruchte cold case…

‘Ongelooflijk spannend.’ – Mezza 
Magazine (AD)

De 
bloedstollende 
nieuwe Link

Spannende trailer beschikbaar 
op www.xanderuitgevers.nl 

Instore promotieplekken

Aandacht op thrillerblogs 

Focustitel binnen Heerlijk 
Thrillers Lezen-community

‘Goud ... een zeldzame Duitse parel.’ 
— VN Detective & Thrillergids

**** — Gazet van Antwerpen
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Culinair succes weer 
leverbaar

CULINAIR

19,99

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789045215310 

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789061125167 

29,99

Ontdek de fascinerende geheimen 
achter het meest gedronken drankje 
ter wereld: bier
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 ROMAN

OKTOBER 2022
AMY SNOW
ISBN 9789401617871
14 X 21,5 CM, 448 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 20,99

TRACY REES komt uit Swansea, Wales. 
Ze studeerde in Cambridge en Londen en 
werkte bij een uitgever en als professioneel 
hulpverlener. Ze doet nu eindelijk wat 
ze altijd al wilde doen: schrijven. Eerder 
verschenen de bestsellers Het geheim van 
Silvermoor, Het familiegeheim van Florence 
Grace en De rozentuin.

Na De rozentuin keert Tracy Rees terug met een heerlijke 
historische roman. In Het brievenspoor neemt ze je 
mee op een emotionele reis door het Engeland van 
de negentiende eeuw. Door haar unieke schrijftalent, 
levensechte personages en de sfeervolle setting sluit je 
dit boek meteen in je hart! 

Het brievenspoor begint in het Engeland van 1831. Op 
het landgoed van haar familie vindt de achtjarige Aurelia 
een baby in de sneeuw. Aurelia haalt haar ouders over 
het kind te adopteren en noemt haar Amy Snow. De twee 
meisjes groeien op als zusjes, maar als Aurelia op haar 
23ste overlijdt wordt Amy onmiddellijk van het landgoed 
verbannen.

Maar helemaal breken met de familie kan ze niet: Aurelia 
heeft Amy een behoorlijke erfenis nagelaten, inclusief 
een mysterieuze reeks brieven met aanwijzingen. Als Amy 
de aanwijzingen opvolgt wacht haar een ontdekking die 
haar leven voorgoed zal veranderen…  

Opnieuw een wervelende, historische 
roman van bestsellerauteur Tracy 
Rees

Een 
meeslepende 
pageturner

Crosspromotie in de boeken van 
Lucinda Riley & Anne Jacobs 

Tipplekken in de boekhandel

Aandacht in Margriet & 
Nederlands Dagblad

Al meer dan 35.000 exemplaren verkocht

‘Een aangenaam vakantieboek [...] voor 
liefhebbers van toegankelijke historische 
fictie.’ – Nederlands Dagblad

‘Een heerlijk historische roman die uiterst 
prettig wegleest.’ – Lotte Livre over  
De rozentuin
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VOORDEELEDITIES

OKTOBER 2022
ISBN 9789401618304

Heerlijk voordelig lezen

12,99

SEPTEMBER 2022
ISBN 9789401618281 

SEPTEMBER 2022
ISBN 9789401618267 

9,99

SEPTEMBER 2022
ISBN 9789401616546 

12,99
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AVONTUUR

OKTOBER 2022
TITANS OF WAR
ISBN 9789401618151
15,5 X 23,5 CM, 416 BLZ
PAPERBACK
NUR 330 
€ 21,99

WILBUR SMITH (1933-2021) verkocht al 
meer dan 140 miljoen boeken. Sinds zijn 
eerste succes in 1964 schreef hij ruim 
veertig bestsellers. Zijn romans spelen 
zich vooral af op het Afrikaanse continent 
en worden geroemd om de levensechte 
personages en betoverende landschappen.

Een prachtig nieuw deel in de 
succesvolle Egypte-serie

Heer en meester 
van het avontuur

Tipplek in de boekhandel

Facebookcampagne gericht op 
fans van Wilbur Smith

U verkocht al meer dan 250.000 
exemplaren

‘Topamusement.’ — de Volkskrant

Kijk op xanderuitgevers.nl voor een  
up-to-date overzicht van alle  
Wilbur Smith-titels

Een gloednieuw deel in de geliefde Egypte-serie van de 
meester van het avontuur: Wilbur Smith. In Titanenstrijd 
gaat Egypte al vijftig jaar gebukt onder de verwoestende 
uitwerking van talloze oorlogen, voornamelijk gevoerd 
door de Hyksos, een bloeddorstig volk uit het verre 
oosten. Toch is er een sprankje hoop: een kleine 
verzetsgroep komt in opstand. Ze worden geleid door de 
dappere Taita, een voormalige tot slaaf gemaakte.

Piay werd aan Taita toevertrouwd toen hij nog maar vijf 
jaar was, en is inmiddels opgeleid tot een fantastische 
spion. Vastbesloten om zijn waarde te bewijzen, vertrekt 
hij op een gevaarlijke missie naar het noorden om 
bondgenoten te vinden. Maar de situatie wordt steeds 
wanhopiger, en het lot van het koninkrijk ligt in zijn 
handen. Slaagt Piay in zijn missie of is dit het einde van 
het eens zo glorieuze Egypte?
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KINDERBOEKENWEEK

Zo wordt geschiedenis voor 
kinderen nog leuker!

ZORG VOOR 
VOLDOENDE  
VOORRAAD 

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789401617185
€ 19,99

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789045201283
€ 19,99

REEDS VERSCHENEN
ISBN 9789045214610
€ 19,99
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VOORLEZEN

SEPTEMBER 2022
CHRISTOPHER AND THE ANGEL OF 
LOST THINGS 
ISBN 9789401617925
19 X 26 CM, 64 BLZ
GEBONDEN, FULL COLOUR
NUR 280
LEEFTIJD: 4+ 
€ 14,99

LUCINDA RILEY (1965 – 2021) is dé 
bestsellerauteur van deze eeuw. Ze schreef 
de immens populaire Zeven zussen-serie. 
Wereldwijd werden er al meer dan veertig 
miljoen exemplaren van haar romans 
verkocht, waarvan ruim 5 miljoen in 
Nederland en België. Samen met haar zoon 
HARRY WHITTAKER schreef ze voor kinderen 
de Beschermengel-serie.

Een nieuw hartverwarmend 
voorleesverhaal van Lucinda en haar 
zoon

Een speurtocht 
met Lucinda Riley

Advertentie in het 
Kinderboekenpodium

Aandacht op @lucindariley en 
@dezevenzussenforum (bereik 
van meer dan 100.000 trouwe 
fans)

Crosspromotie in de overige 
boeken van Lucinda Riley

Bestsellerauteur van de eeuw

Vier jaar op rij auteur van het 
bestverkochte boek

Al meer dan 15.000 kinderboeken 
verkocht van de Beschermengel-serie

Lucinda Riley maakte met haar zoon Harry een 
langgekoesterde droom waar: het samen schrijven van 
prachtige voorleesboeken. Duizenden kinderen genieten 
inmiddels van de Beschermengel-serie. Noah en het 
speurengeltje is het nieuwste deel. 

In dit prachtige lees- en kijkboek gaat Noah met zijn 
ouders op vakantie naar Griekenland. Natuurlijk mag zijn 
knuffelkonijn Bertie niet ontbreken! Maar dan slaat het 
noodlot toe. Op het strand raakt hij Bertie kwijt en Noah 
is ontroostbaar. Gelukkig is daar beschermengel Luna. 
Zal zij Bertie weer thuis kunnen brengen?

Een ontroerend en bemoedigend verhaal voor jong en 
oud, met aansprekende en sfeervolle illustraties van 
Marie Voigt. Ideaal om voor te lezen of zelf te lezen, deze 
bijzondere reeks over engeltjes die ons allemaal ongezien 
beschermen.
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Advertentiecampagne gericht 
op Formule 1-fans

Samenwerking met Formule 
1-magazine

A2-posters beschikbaar

Luxe-editie met foto’s

Al meer dan 100.000 exemplaren 
verkocht

Het eerste boek over het sensationele 
GP 2022-seizoen

SPORT

Het mooiste 
boek over Max 
Verstappen
Prachtige kampioenseditie inclusief 
afbeeldingen

Max Verstappen ligt op koers om dit jaar voor de tweede 
keer wereldkampioen in de Formule 1 te worden. In de 
geactualiseerde luxe-editie van Max Totaal beschrijft 
André Hoogeboom op meeslepende wijze de nu al 
indrukwekkende carrière van Verstappen, en vertelt 
hij zijn ongelooflijke verhaal. Aan de hand van talloze 
interviews schetst hij een beeld van een toegewijde 
sportman met een uniek talent en zijn weg naar de top. 

Deze nieuwe, gebonden editie van Max Totaal is 
geactualiseerd en bevat talloze foto’s. Uiteraard komt 
aan bod hoe Max meerdere imposante overwinningen 
wist te behalen en wordt ook de uiteindelijke uitslag van 
dit kampioenschap erin opgenomen. Dit is hét boek voor 
de Formule 1-fan over Max Verstappen, voor iedereen die 
nieuwsgierig is naar zijn complete verhaal.

ANDRÉ HOOGEBOOM (1954) is 
sportjournalist en werkte onder andere voor 
het Noordhollands Dagblad en persbureau 
GPD, waar hij voor alle regionale dagbladen 
de autosport volgde. Hij schreef daarna 
een aantal sportbiografieën. Max werd een 
bestseller.

OKTOBER 2022
ISBN 9789401618182
14 X 21,5 CM, 336 BLZ
GEBONDEN
NUR 320 
€ 24,99
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 BIOGRAFIE

OKTOBER 2022
ET LIV MED LEGO
ISBN 9789401617857
14 X 21,5 CM, 416 BLZ
GEBONDEN MET FOTO’S
NUR 320 
€ 29,99

Samenwerking met Legoland 
Discovery Centre

Aandacht binnen LEGO-
community’s als Fans van lego 
en Het Bouwblokje

Etalagewedstrijd: maak de 
mooiste LEGO-etalage en win 
een reis naar Legoland! 

‘Het ongelooflijke verhaal van een 
plastic blokje dat een hele familie 
en een stad al meer dan honderd 
jaar in zijn greep houdt is verrassend 
spannend.’ – Weekendavisen

Dit najaar een nieuw seizoen van  
LEGO Masters op RTL4

JENS ANDERSEN (1955) heeft een PhD in 
Nordic literature, en is docent en meermaals 
bekroond auteur. Hij schreef eerder de 
biografieën van Tove Ditlevsen, Hans 
Christian Andersen, koningin Margrethe en 
Astrid Lindgren. 

Dit is het sprookjesachtige verhaal van de familie achter 
de populairste speelgoedblokjes ter wereld: LEGO. 
Voor het eerst stemde de familie Kirk Christiansen 
ermee in om hun levensverhaal te vertellen en biograaf 
Jens Andersen kreeg als allereerste toegang tot hun 
persoonlijke archief. In LEGO vertelt Andersen in zijn 
kenmerkende levendige stijl hoe een timmerman uit 
Billund de basis legde voor een wereldwijd geliefd 
speelgoedmerk, en de obstakels die hij, maar ook de 
generaties na hem moesten overwinnen. Naast een 
fascinerende familiegeschiedenis is dit ook een culturele 
reis door de tijd: over een veranderende kijk op kinderen, 
hun speelgoed en de manieren van spelen gedurende 
een hele eeuw. 

Deze prachtige uitgave, aangevuld met talloze foto’s, is 
een onmisbaar boek voor elke LEGO-liefhebber – en voor 
iedereen die er vroeger met plezier mee heeft gespeeld.

Het fascinerende verhaal van het 
speelgoed van de eeuw

Liefde voor LEGO
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OKTOBER 2022
THE PEARL SISTER
ISBN 9789401618045
14 X 21,5 CM, 596 BLZ
GEBONDEN
NUR 302 
€ 24,99

‘Riley is de populairste auteur van 
Nederland.’ ‒ De Telegraaf

Luxe-editie met folie en extra katern

De overige delen van de serie volgen

Spaar ze allemaal!

Het succes van Lucinda Riley dendert onverminderd 
door. Ze wist al miljoenen lezers in België en Nederland 
te betoveren met haar Zeven zussen-serie, en nog steeds 
komen er elke dag nieuwe lezers bij. 

De luxe-editie van het vierde deel in de bestsellerserie is 
prachtig uitgevoerd: gebonden, met gouden folieletters 
en een extra katern met exclusief materiaal. Dit is 
hét ideale cadeauboek: als prachtige herinnering 
in de boekenkast, voor iedereen die nog niet heeft 
kennisgemaakt met De zeven zussen, of om de 
verzameling compleet te maken. 

Na De zeven zussen, Storm en 
Schaduw is nu ook Parel in een 
prachtige luxe-editie verkrijgbaar

Hét ultieme 
cadeauboek

Grote in- en outdoor 
cadeaucampagne (bereik meer 
dan 7,5 miljoen mensen)

ROMAN

LUCINDA RILEY (1965 – 2021) is 
dé bestsellerauteur van deze eeuw. 
Wereldwijd werden er al meer dan veertig 
miljoen exemplaren van haar romans 
verkocht. In Nederland en België gingen 
er al meer dan 5 miljoen boeken over 
de toonbank en verbrak ze vrijwel alle 
verkooprecords. De zeven zussen is 
bekroond met het Diamanten Boek.
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 THRILLER

MARCO DE FRANCHI (1962) werd geboren 
in Rome en woont inmiddels vlak bij 
Pisa met zijn vrouw en twee kinderen. 
Hij was jarenlang hoofdcommissaris bij 
de Italiaanse politie, en gebruikte zijn 
ervaringen voor het schrijven van zijn 
debuut Het Caravaggio-vonnis.

SEPTEMBER 2022
LA CONDANNA DEI VIVENTI
ISBN 9789401618113
14 X 21,5 CM, 528 BLZ
PAPERBACK
NUR 332 
€ 24,99

Voorpublicatieboekjes 
beschikbaar

Grote on- en offline campagne 
(bereik 2,5 miljoen mensen): 
Digitale abri-campagne, AD.nl 
& NU.nl

‘Een verrassende thriller vol 
onverwachte wendingen waar we 
niets over kunnen zeggen: je moet het 
ervaren.’ – ELLE Italia

‘Leest razendsnel, dankzij elke nieuwe 
schokkende ontdekking.’  
– La Repubblica 

Het zinderende debuut van Marco De Franchi is een 
absolute pageturner met echo’s van Dan Brown en 
The Silence of the Lambs. Op briljante wijze onthult De 
Franchi de ene wending na de andere, zonder vaart te 
verliezen. Het resultaat is een wervelende thriller die blijft 
verrassen… en verontrusten.

Op het platteland van Toscane worden twee bijna 
identieke kinderen ontvoerd. Eén van hen weet 
te ontsnappen en vertelt wat er is gebeurd, maar 
commissaris Valentina Medici weet zeker dat hij 
iets verbergt… Ze vermoedt een gruwelijk complot, 
maar wordt alleen geloofd door een uit de gratie 
geraakte collega. Samen moeten ze op zoek naar een 
nietsontziende moordenaar met een morbide obsessie, 
die hen steeds een stap voor lijkt te zijn.   

Een gruwelijke en ingenieuze thriller 
van een nieuw Italiaans talent

De nieuwe 
Dan Brown



COLOFON
SEPTEMBER

9789401618090 De ruige heer, Evie Dunmore

9789401617925 Noah en het speurengeltje, Lucinda Riley, Harry Whittaker

9789401618076 Yeva’s dagboek, Yeva Skaletskaya

9789401618113 Het Caravaggio-vonnis, Marco De Franchi

9789401616546 De engel van München, Fabiano Massimi (midprice)

9789401618267 De hertog op zijn knieën, Evie Dunmore (lowprice)

9789401618281 Koninkrijk van de zon, Wilbur Smith (midprice)

OKTOBER

9789401618052 Minnaar, Charlotte Link

9789401617857 LEGO, Jens Andersen

9789401617871 Het brievenspoor, Tracy Rees

9789401618151 Titanenstrijd, Wilbur Smith

9789401618182 Max Totaal, André Hoogeboom 

9789401618045 De zeven zussen - Parel, Lucinda Riley

9789401618304 Afdaling, Bernard Minier (midprice)
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