LENTE 2021

SCIENCEFICTION

Bestseller van
intergalactische
allure
Andy Weir is buitenaards goed in
zijn nieuwe duizelingwekkende
spacethriller
Andy Weir is de bestsellerauteur van The Martian en
Artemis en hij keert in zijn nieuwe boek terug naar zijn
favoriete plek: de ruimte. De filmrechten voor Project Hail
Mary zijn al voor verschijnen verkocht aan MGM en Ryan
Gosling, die ook de hoofdrol op zich zal nemen.
‘Er bestaat geen enkele twijfel over: dit
boek gaat een hit worden.’
– The Guardian

Andy Weir verkocht al meer
dan 20.000 exemplaren

In zijn kenmerkende, toegankelijke en humoristische
stijl vertelt Weir in Project Hail Mary hoe een astronaut
wakker wordt in een ruimteschip, met twee dode
crewleden naast zich. Hij is de enige overlevende van
een wanhopige, misschien zelfs uitzichtloze missie en
als hij faalt zullen de aarde en de mensheid vergaan.
Hij weet dit alleen niet meer. Hij is zelfs zijn eigen naam
vergeten. Als zijn herinneringen langzaam terugkomen,
realiseert hij zich dat hij een onmogelijke taak moet zien
te voltooien, en dankzij een onverwachte bondgenoot
heeft hij misschien een kans…

Campagne op Hebban.nl

Project Hail Mary is een episch verhaal over avontuur,
het onbekende en overleven.

‘Andy Weir combineert zijn grenzeloze
passie voor wetenschap met de gave
om het vermakelijk en begrijpelijk op
te schrijven.’ – Washington Times

Aandacht in retailmagazines
Tipplekken in de winkel
ANDY WEIR werd op 15-jarige leeftijd
aangenomen bij een laboratorium en is
sindsdien softwareontwikkelaar. Hij heeft
een passie voor wetenschap en in het
bijzonder voor de ruimtevaart. Dankzij het
doorslaande succes van zijn debuutroman
The Martian kon hij zijn droom om fulltime
auteur te worden vervullen.

MEI 2021
PROJECT HAIL MARY
ISBN 9789401614078
14 X 21,5 CM, 560 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 20,99
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PSYCHOLOGISCHE THRILLER

Absolute top in
psychologische
thrillers
Een vrouw verdwijnt, maar heeft ze
ooit wel echt bestaan...?
Downton Abbey-actrice én auteur Catherine Steadman
schreef een bloedstollende psychologische thriller die
zich afspeelt in een wereld die ze door en door kent: de
filmwereld in Hollywood, waar niets is wat het lijkt en
waar je je beste vrienden moet wantrouwen.
Voor lezers van Camilla Läckberg
‘Een echte pageturner.’ – The New York
Times
‘Vol Hitchcockiaanse spanning en vaart.
Heerlijk provocerend, en verrukkelijk
meeslepend.’ – The Washington Post

Actrice Mia Eliot is vanuit Londen naar LA gekomen om
auditie te doen – haar kans om definitief door te breken.
Daar ontmoet ze Emily, die plotseling verdwijnt. Mia blijkt
de laatste persoon te zijn die haar heeft gezien. Er duikt
vervolgens een vrouw op die beweert Emily te zijn, maar
Mia weet meteen dat ze het niet is. Waarom doet iemand
zich als Emily voor? Mia begint aan een wanhopige en
gevaarlijke zoektocht naar antwoorden, terwijl ze weet
dat er iets heel, heel erg mis is…

Online marketingcampagne
Recensietour op (thriller)blogs
Instore tipplekken
Voorpublicatieboekjes
beschikbaar
CATHERINE STEADMAN is actrice en auteur
en geeft ons met De verdwijning een duister
inkijkje in de wereld van films en celebrity’s.
Ze speelde een hoofdrol in een aantal
bekende tv-series zoals Downton Abbey, en
stond ook op het toneel in West End.
De verdwijning, is haar derde razend
spannende thriller.

JUNI 2021
THE DISAPPEARING ACT
ISBN 9789401615129
14 X 21,5 CM, 352 BLZ
PAPERBACK
NUR 332
€ 20,99
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VOORDEELEDITIES

Nieuwe
voordeeleditie in
de zenuwslopende
thrillerreeks

12,99

De spraakmakende
roman is weer
leverbaar

€ 19,99
8,99

JUNI 2021
ISBN 9789401614269
NUR 305

JUNI 2021
ISBN 9789401614290
NUR 302

De zomerse
Netflix-hit nu als
lowprice

€ 19,99
8,99

12,99
€ 19,99

Voordeel voor fans
van Lucinda Riley

MEI 2021
ISBN 9789401615051
NUR 302

JUNI 2021
ISBN 9789401615143
NUR 302
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HISTORISCHE ROMAN

De legende komt
opnieuw tot
leven
Het langverwachte vervolg op de
wereldwijde hit Paus Johanna

Van Paus Johanna werden wereldwijd
3,5 miljoen exemplaren verkocht
‘Paus Johanna heeft alle elementen
die een historisch drama moet hebben:
liefde, seks, geweld, huichelarij en lang
verborgen geheimen. Cross heeft een
innemend boek geschreven.’ – LA Times

Instore tipplekken
Advertenties in
retailmagazines en
historische bladen

Na het succes van Paus Johanna, de internationale
bestseller die werd verfilmd, wordt het geduld van
fans meer dan beloond met deze nieuwe wervelende
historische roman. Op spectaculaire wijze vertelt Helga
Glaesener, die zich liet inspireren door Donna Cross,
het verhaal van Freya, die met haar zusje op de vlucht
slaat nadat haar tot slaaf gemaakte moeder wordt
vermoord. Tijdens haar tocht door Europa is ze getuige
van bloederige veldslagen en levensgevaarlijke politieke
intriges, verblijft ze in eeuwenoude kloosters en is ze
te gast op copieuze feesten. Maar de moedige Freya
heeft maar één doel: haar grootvader Gerold vinden,
die in Rome woont als beschermheer van een wel heel
bijzondere paus… Haar zoektocht neemt in Rome een
dramatische wending, en Freya moet opnieuw vluchten
voor een aantal machtige en levensgevaarlijke vijanden.
Cross-fans kunnen hun hart ophalen bij De erfgename
van paus Johanna, maar ook voor nieuwe lezers biedt
dit boek een onweerstaanbare combinatie van avontuur,
geschiedenis en een meeslepende plot, die het
onmogelijk maakt om dit boek weg te leggen.
HELGA GLAESENER studeerde Wiskunde en
Informatica voordat ze fulltime auteur werd.
Ze schreef tientallen historische romans die
allemaal de Duitse bestsellerlijsten haalden
voordat ze zich liet inspireren door Donna
Cross en een vervolg schreef op Paus
Johanna.

MEI 2021
DAS ERBE DER PÄPSTIN
ISBN 9789401614276
14 X 21,5 CM, 400 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 21,99
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ACTUEEL

Dé stem van
de jongere
generatie
‘Met een glimlach schuift de millennialexpert met een scherpe boodschap
aan bij talkshows: opzij ouderen, maak
plaats voor de jeugd.’ – AD

Vaste presentator Op1
Oprichter van de Duurzame Jonge
100 en de jongste commissaris van
Nederland als lid van de Raad van
Toezicht van MVO Nederland
Keynotespeaker van haar generatie

Uitgebreide (social)
mediacampagne
Lesbrief voor middelbare
scholieren beschikbaar

Klimaatverandering, sociale spanningen en de COVID19-crisis: allemaal zaken die een nieuw perspectief op
openbaar bestuur, representatie en leiderschap vereisen.
Talitha Muusse is dé stem van de millennialgeneratie
en bruist van de ideeën om met deze uitdagingen om
te gaan. Haar belangrijkste boodschap aan jongeren:
neem je plek in! Talitha legt op glasheldere wijze uit
waarom het belangrijk is dat jongeren plaatsnemen aan
bestuurstafels en meegenomen moeten worden in elk
besluitvormingsproces. Of het nu gaat om de politiek,
het bedrijfsleven of zelfs de lokale voetbalclub: de stem
van jongeren is een belangrijke factor, die nu nog te
vaak wordt overgeslagen. Om écht verschil te kunnen
maken zullen alle jongeren, van millennials tot generatie
Z, zich moeten verenigen en op zoek moeten gaan naar
overeenkomsten.
Talitha geeft ijzersterke munitie aan iedere jongere die
wil meepraten, in plaats van alleen het onderwerp van
gesprek te zijn.

TALITHA MUUSSE (1991) studeerde
Bedrijfskunde in Rotterdam en
lanceerde daarna in sneltreinvaart een
indrukwekkende carrière. Ze is betrokken
bij Coalitie Y en is een van de vaste
presentatoren van Op1.

MEI 2021
ISBN 9789401614405
14 X 21,5 CM, 320 BLZ
PAPERBACK
NUR 320
€ 20,-
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THRILLER

De thrillersensatie van
de lente
Een betoverend en ijzingwekkend
thrillerdebuut over twee zusjes die
maar niet kunnen ontsnappen aan
hun gruwelijke verleden
Fans van wervelende psychologische spanning vol
plottwists als Gone Girl en de dreigende sfeer van Kamer
kunnen hun hart ophalen bij dit huiveringwekkende
thrillerdebuut.
‘Duister, geraffineerd en prachtig
geschreven.’ – Stephen King
‘Een duistere, wervelende en ontzettend
sfeervolle zoektocht naar de kracht van
verbeelding.’ – Ruth Ware

Backcard beschikbaar
Campagne op Hebban.nl

Als haar tweelingzusje El wordt vermist, keert Cat
noodgedwongen na jaren terug naar haar ouderlijk huis
in Schotland. Het huis is nauwelijks veranderd en roept
bij Cat talloze duistere herinneringen op. Toen zij en El
klein waren verzonnen ze een eigen wereld: Spiegelland,
een magische wereld vol piraten, clowns en heksen, om
zo aan hun gruwelijke realiteit te kunnen ontsnappen.
Nu El vermist is, heeft iemand aanwijzingen voor Cat
achtergelaten. De speurtocht leidt rechtstreeks naar hun
Spiegelland, waar een sinistere waarheid op haar wacht…
Een ijzingwekkende thriller over liefde en bedrog,
verlossing en wraak, de kracht van verbeelding en de
prijs van vrijheid.

Online marketingcampagne

CAROLE JOHNSTONE won al talloze prijzen
voor haar korte verhalen. Spiegeltweeling is
haar thrillerdebuut. Ze woont in Schotland,
in het sprookjesachtige Argyll and Bute, en
werkt nu aan haar tweede boek.

JUNI 2021
MIRRORLAND
ISBN 9789401614979
14 X 21,5 CM, 416BLZ
PAPERBACK
NUR 332
€ 20,99
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HISTORISCHE THRILLER

Geschiedenis
was nog nooit zo
spannend
Eerste deel in de unieke serie over de
Romeinen
Toptalent Chris Houtman brengt de geschiedenis wel
heel dichtbij in zijn nieuwe, monumentale thrillerserie
De Romeinen. In elk deel staat een bekende,
indrukwekkende historische gebeurtenis centraal, die je
beleeft alsof je er zelf bij was.
Gloednieuwe serie voor de liefhebbers
van Vikings en Rome, voor lezers van
Robert Harris en Robert Fabbri
‘Een uniek verhaal waarbij Houtman
historische gebeurtenissen met groot
gemak door boeiende sfeertekeningen
vlecht.’ **** – De Telegraaf

Campagne met Hebban.nl
Instore tipplekken

In het jaar 79 barst de Vesuvius uit en verdwijnt Pompeï
onder een huizenhoge laag vulkanisch gesteente en
kokendhete as. De beroemde wetenschapper Plinius
Secundus komt bij de ramp om het leven. Zijn enige
erfgenaam is zijn achttienjarige neef Gaius, wiens leven
voorgoed verandert als hij het gigantische vermogen van
zijn welgestelde oom erft. Gaius verhuist naar Rome,
waar hij ongewild verzeild raakt in een geraffineerd
complot om de keizer te vermoorden…
De wervelende Romeinse geschiedenis vol intriges,
liefde én geweld staat centraal in deze adembenemende
thriller.

Advertenties in
retailmagazines
CHRIS HOUTMAN werkte jarenlang als
eindredacteur en regisseur voordat hij zich
volledig toelegde op zijn schrijverschap.
Voor Akte van berouw werd hij genomineerd
voor de Gouden Strop en ontving hij de
Hebban Thriller Clubprijs. Met De Romeinen
bewijst hij opnieuw zijn unieke talent voor
het schrijven van historische thrillers.

JUNI 2021
ISBN 9789401615013
14 X 21,5 CM, 320 BLZ
PAPERBACK
NUR 332
€ 21,99
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THRILLER

Hoofdinspecteur
Servaz keert
terug… En hoe!
Een noodkreet midden in de nacht,
een vallei afgesneden van de
wereld en een reeks verschrikkelijke
moorden

‘Bernard Minier bezorgt je koude
rillingen.’ – Trouw
‘Een heerlijk spannende politieroman
met een onheilspellend sfeertje,
vergelijkbaar met The Shining.’
***** en Thriller van het Jaar – HMC
kranten

Recensies op thrillerblogs

Bernard Minier is een buitengewoon succesvolle
thrillerauteur: zijn boeken verschijnen in meer dan
twintig landen en in veel daarvan staat hij hoog in de
bestsellerlijsten. En terecht, want zijn thrillers zijn scherp,
ijzingwekkend spannend en geschreven in een ongenadig
tempo. Minier is in Afdaling beklemmender dan ooit.
Hoofdinspecteur Martin Servaz, gevierd rechercheur, is
geschorst vanwege zijn optreden in een groot onderzoek
het jaar ervoor. Een telefoontje van zijn verloren
gewaande grote liefde brengt hem naar een mysterieus
bos in een vallei in de Pyreneeën. Als de vallei door een
explosie wordt afgesloten van de buitenwereld en drie
mannen worden gevonden die op gruwelijke wijze zijn
vermoord, kan Servaz het niet laten zich te bemoeien
met het onderzoek – zeker als de dorpsbewoners het
heft in eigen hand willen nemen…

Online marketingcampagne
Leesclub op Thrillzone

BERNARD MINIER (1960) groeide op in de
Pyreneeën. Hij werkte als douanebeambte,
maar droomde van een bestaan als
schrijver. Zijn debuut Een kille rilling werd
lovend ontvangen door de Franse pers,
wereldwijd vertaald en verfilmd voor Netflix.

MEI 2021
LA VALLÉE
ISBN 9789401614115
14 X 21,5 CM, 464 BLZ
PAPERBACK
NUR 305
€ 21,99
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VOORDEELPAKKET

3 = 1 Cruijff
voordeelpakket
Waan je dicht op
de huid van het
voetbalgenie met deze
warme en levendige
biografieën van
rasverteller
Bert Hiddema

NU SAMEN
25,-

JUNI 2021
ISBN 9789401612043
SET VAN 3 PAPERBACKS

‘Een must voor elke voetbalfan!’
– Het Laatste Nieuws

‘Weinig mensen kunnen het verhaal
van Cruijff zo mooi vertellen als Bert
Hiddema.’ – Friesch Dagblad
10

SPORT

Zidane, een
levende legende
Dé sportbiografie van misschien wel
de invloedrijkste voetballer en coach
aller tijden
Zinédine Zidane is een ware (soms omstreden) legende
en past in de rij Zlatan, Ronaldo en Messi.

Zidane is:
• Drievoudig winnaar Champions
League
• Drievoudig winnaar FIFA
Wereldvoetballer van het Jaar
• Tweevoudig Winnaar WK (1998,
2000)

Hét sportzomerboek van 2021

Iedereen kent de beruchte kopstoot die Zidane uitdeelde
aan Materazzi. Maar wie is hij eigenlijk echt? Een
emotionele man met een ondoorgrondelijk karakter
of juist een superster die uiteindelijk heel gewoon is
gebleven?
Na een arme jeugd in een door criminaliteit geteisterde
buitenwijk van Marseille groeide Zidane uit tot een
van de grootste voetballers ooit. Als coach van Real
Madrid leverde hij ongelooflijke prestaties in de
Champions League. Maar ook over Zidane’s gevoel voor
rechtvaardigheid, zijn relatie tot geld, zijn identiteit, zijn
vier (allen voetballende!) zonen en zijn vrouw Véronique
vertelt de auteur met respect en precisie.

Instore tipplekken
Online marketingcampagne
Aandacht op voetbalpagina’s
als Voetbalzone en
Voetbalprimeur

FRÉDÉRIC HERMEL is een vooraanstaande
Franse sportjournalist van L’Équipe. Hermel
heeft Zidane bijna achttien jaar op de voet
gevolgd, hem vaak ontmoet en gesproken
en complementeert het beeld van de
superster met openhartige getuigenissen
van Zidane’s entourage en familie.

MEI 2021
ZIDANE
ISBN 9789401612548
14 X 21,5 CM, 320 BLZ
PAPERBACK
NUR 320
€ 19,99
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ROMAN

Lezers willen
méér Mary Alice
Monroe!
Warm, liefdevol en heerlijk
melancholisch
Mary Alice Monroe keert terug naar de adembenemende
Amerikaanse kust, met een hartverwarmend verhaal
over moeders, vriendinnen en hoe levens in één
magische zomer totaal kunnen veranderen.
‘Magistraal! Een heerlijk zomerboek met
een goed familieverhaal en treffende
personages.’ – Annet Ellenbroek, Bruna
Raalte

Online zomercampagne
Advertentiecampagne in
LINDA. Zomerboek & Vriendin
met een totaal bereik van
400.000 lezers

Toy Sooner heeft al voor veel uitdagingen gestaan. Ze
ontworstelde zich aan een gewelddadige relatie, en
nu voedt ze ook nog haar dochter in haar eentje op. In
het zee-aquarium waar ze werkt vindt ze een nieuwe
uitdaging: ze wil een ziekenhuis voor zeeschildpadden
starten… samen met haar aantrekkelijke baas Ethan.
Lukt het om haar angsten onder ogen te zien en weer
naar de toekomst te kijken?
Niemand schrijft mooier over de natuur, de zoektocht
naar jezelf en de kracht van liefde dan Mary Alice
Monroe, die de harten van vele lezers met dit verhaal zal
veroveren.

MARY ALICE MONROE is bestsellerauteur
van Terug naar het strandhuis en schreef
meer dan twintig boeken die wereldwijd
worden uitgegeven. Ze is een fervent
natuurliefhebber en de natuur speelt een
prominente rol in haar romans. Net als de
liefde en hechte familiebanden.

JUNI 2021
SWIMMING LESSONS
ISBN 9789401615020
14 X 21.5 CM, 464 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 19,99
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THRILLER

Haar nieuwste
zinderende
zomerbestseller
Kiki van Dijk keert op bloedstollende
wijze terug naar Nederland

‘Spanning tussen personages, een
mysterie, een opbloeiende liefde, een
moord… de zomerthrillers van Kiki van
Dijk hebben het allemaal!’ – Libelle
‘Een zomervakantie zit er dit jaar
misschien niet in, maar gelukkig hebben
we de thrillers van Kiki van Dijk nog!’
– VN Detective- en Thrillergids

Aandacht op Hebban.nl
Tipplekken in de boekhandel
Advertenties in retailbladen

De zomerthrillers van Kiki van Dijk zijn gegarandeerde
bestsellers, die in duizenden vakantiekoffers meegaan.
Met meer dan 175.000 verkochte exemplaren van
haar eigentijdse en elegante thrillers is ze een van de
bestverkopende auteurs in dit segment.
Na haar serie internationale bestemmingen kiest Kiki
van Dijk voor het eerst voor een verhaal op Nederlandse
bodem. Vlieland heeft alle succeselementen die zo
veel lezers in hun greep houden. Er zijn sprankelende
personages: reisblogger Charlie, die haar bestemming
noodgedwongen dichter bij huis moet zoeken, en
Sytze, de mysterieuze einzelgänger van het eiland.
De huiveringwekkende plot sleept de lezer in een
meedogenloos tempo mee als er op de glamping waar
Charlie logeert opeens twee meisjes kort na elkaar
verdwijnen, en iedereen Sytze verdenkt. Dit alles komt
samen in de sfeervolle setting van het Waddeneiland,
waar Charlie met gevaar voor eigen leven op onderzoek
uitgaat, terwijl er een zomerstorm over het eiland raast…

KIKI VAN DIJK (1968) is in Utrecht
geboren en heeft na haar Leidse studie
Internationale betrekkingen op verschillende
plekken in de wereld gewoond. Ze schrijft
thrillers die zich op bekende zomer- en
winterbestemmingen afspelen, waaronder
Ibiza, Bali, Nice, Winterberg, Tarifa en
Gstaad.

JUNI 2021
ISBN 9789401613996
14 X 21,5 CM, 288 BLZ
PAPERBACK
NUR 332
€ 15,99
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FEELGOOD

Meer Valeria:
Sex and the City
in Spanje
Elísabet Benavent steelt de harten
van miljoenen lezers!

Populaire Netflix-serie
Meer dan twee miljoen exemplaren
verkocht in Spanje
Gemiddeld 4.8 sterren op Amazon
Voor liefhebbers van Candace Bushnell,
Jill Mansell en Jojo Moyes

Advertentie in Vriendin en
Espanje Magazine
Online marketingcampagne

Een goed bekeken Netflix-serie in 190 landen en
miljoenen verkochte exemplaren van de Valeria-serie
in haar geboorteland: Elísabet Benavent is een van
de succesvolste feelgoodauteurs van dit moment.
Het verrukkelijke verhaal over het wel en wee van vier
vriendinnen in Madrid is herkenbaar, sexy, hilarisch en
ontroerend. Elísabet Benavent weet de levens van de vier
jonge vrouwen als geen ander te treffen.
In het derde deel is Valeria terug – met meer twijfels
dan ooit, want het lot heeft nogal wat verrassingen voor
haar in petto. Als ze Victor betrapt op een affaire voelt
ze zich vernederd, bedrogen en stom. Maar gelukkig is
daar Bruno… En niet alleen de wereld van Valeria staat
op zijn kop, ook haar vriendinnen krijgen het te verduren.
Lola ontmoet een wel heel interessante man tijdens
haar lessen Chinees, Carmen heeft problemen met de
organisatie van haar bruiloft en Nerea is het zat om altijd
maar als het ijskonijn gezien te worden.
Duik in de wereld van Valeria, en laat je meevoeren in de
wervelwind van liefde, seks, drama en plezier.
ELÍSABET BENAVENT (1984) schrijft romans
en feelgoodseries. Ze is beroemd van haar
hitserie Valeria, die in Spanje de status en
bekendheid heeft van Sex and the City.
Er zijn al meer dan twee miljoen van haar
boeken verkocht en ze wordt in elf talen
gelezen.

MEI 2021
VALERIA EN BLANCO Y NEGRO
ISBN 9789401614092
14 X 21,5 CM, 376 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 19,99
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ROMAN

Wereldwijde
primeur op
6 mei!
Het boek waar iedereen op wacht

‘Riley mag zich de populairste auteur in
Nederland noemen.’ – De Telegraaf
‘Smullen!’ – Margriet
‘De wereld krijgt maar niet genoeg van
De zeven zussen.’ – De Standaard

Uitgebreid POS-pakket
beschikbaar om uw winkel om
te toveren tot Zeven zussenshop

De zeven zussen houden Nederland en België in hun
greep, en Lucinda Riley domineert al meer dan twee jaar
de bestsellerlijsten. De zevende zus is hét boek waar
honderdduizenden lezers al maanden op wachten en
waarin een heleboel vragen eindelijk beantwoord zullen
worden. 2021 wordt het jaar van de mysterieuze zevende
zus.
Na de onthulling van Georg Hoffman dat de missende
zus misschien is gevonden, ontdekken Maia en Ally
dat er maar twee aanwijzingen zijn: het adres van een
wijngaard in Nieuw-Zeeland en een tekening van een
bijzondere stervormige ring. Ze besluiten dat CeCe, die
in Australië woont, op onderzoek uit moet. Er begint een
race tegen de klok om de ontbrekende zus te vinden, en
de zoektocht voert de zussen over de hele wereld. Elke
zus probeert haar spoor te volgen – in Nieuw-Zeeland,
Canada, Engeland, Frankrijk en Ierland – maar ze lijken
steeds een stapje achter te lopen…

Nationale
megamediacampagne:
radio, tv, online, dag- en
weekbladen, magazines

LUCINDA RILEY werd geboren in Ierland.
Haar werk wordt in vierendertig landen
uitgegeven. In Nederland en België verkocht
ze al meer dan 3 miljoen boeken. Alle delen
van de Zeven zussen-reeks staan boven in
de bestsellerlijsten en Lucinda Riley won in
Nederland al driemaal het bestverkochte
boek van het jaar.

6 MEI 2021
THE MISSING SISTER
ISBN 9789401614283
14 X 21,5CM, 736 BLZ
PAPERBACK
NUR 302
€ 24,99
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COLOFON
MEI
9789401614283

De zevende zus, Lucinda Riley

9789401614078

Project Hail Mary, Andy Weir

9789401614092

Valeria, Break up’s & shake up’s, Elísabet Benavent

9789401614405

Wij zijn de toekomst, Talitha Muusse

9789401612548

Zidane, Frédéric Hermel

9789401614276

De erfgename van Paus Johanna, Helga Glaesener

9789401614115

Afdaling, Bernard Minier

9789401615051

Valeria, seks en sangria, Elísabet Benavent (lowprice)

JUNI

XANDER UITGEVERS B.V.
KLOPPERSINGEL 7
2021 CR HAARLEM

9789401614979

Spiegeltweeling, Carole Johnstone

9789401615013

Het Pompeï-complot, Chris Houtman

9789401615020

Dromen van het strandhuis, Mary Alice Monroe

9789401615143

Terug naar het strandhuis, Mary Alice Monroe (midprice)

9789401615129

De verdwijning, Catherine Steadman

9789401613996

Vlieland, Kiki van Dijk

9789401614290

Paus Johanna, Donna Cross (midprice)

9789401614184

De schreeuw van de strijder, Wilbur Smith (midprice)

9789401614269

Weerzin, Bernard Minier (lowprice)

9789401612043

Cruijff, compleet, Bert Hiddema
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