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• Online advertising,
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• Samenwerking met Leuchtturm
• Posters beschikbaar

2

6 NOVEMBER 2018

De kracht van pen en papier
Het langverwachte boek van de man achter
het immens populaire Bullet Journaling
In zijn jeugd had Ryder Carroll moeite om zich te concentreren.
Hij probeerde talloze apps, systemen en planners om zijn
drukke brein te ontlasten, maar niets werkte zoals hij wilde.
Tot hij zijn eigen systeem opzette, flexibel genoeg om met
verschillende soorten inhoud om te gaan. Hij deelde zijn
methode met enkele vrienden, en voor hij het wist had hij een
viral beweging in gang gezet.
In De Bullet Journal Methode vertelt hij zijn verhaal en helpt
hij je weer grip op je leven te krijgen. Maar het is meer dan
een timemanagementboek: het is ook een manifest voor
wat Ryder ‘leven met intentie’ noemt: ervoor zorgen dat je
overtuigingen en acties met elkaar stroken in deze wereld
die nooit stilstaat.
u Hét geheime wapen voor iedereen die op zoek is naar
eenvoud en resultaat
u Geen invulboek of manual, maar de psychologie achter
de productiviteitsmethode van nu
u Voor lezers van David Allen en Marie Kondo

Ryder Carroll is de bedenker van de
Bullet Journal Methode. Als digital
product designer werkte hij voor
bedrijven als Adidas, American Express,
Cisco, IBM, Macy’s en HP. Hij hield recent
een TEDx Talk over zijn levensfilosofie. Hij
werd geboren in Wenen, maar woont nu
in Brooklyn. Zijn boek verschijnt in meer
dan 20 landen.

Auteur: Ryder Carroll
Titel: De Bullet Journal Methode
Oorspronkelijke titel: The Bullet Journal Method
Prijs: € 20,isbn: 978 94 005 1050 0
Verschijnt: 6 november 2018
Uitvoering: paperback met flappen, 14,0 x 21,5 cm
Omvang: ca. 256 pag., geïllustreerd
nur: 770, Psychologie algemeen
isbn e-book: 978 90 449 7750 9
cap e-book: € 12,99

© Simon Skreddernes
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‘Annemerel de Jongh is de powervrouw onder de Nederlandse
bloggers.’ – Olivier Heimel, hoofdredacteur Runner’s World
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© Sabine Metz

18 SEPTEMBER 2018

16 weken leven als een topatleet
Wat gebeurt er als je vier maanden traint,
eet en leeft als een topsporter?
Na tien marathons waarbij het niet altijd even lekker ging, vindt
Annemerel het tijd voor grof geschut. Wat gebeurt er als ze een
keer écht gaat leven zoals een topsporter dat doet?
Dus: trainen onder toeziend oog van een coach, goed en gezond
eten, gesprekken voeren met een sportpsycholoog en je fitheid
monitoren bij een sportarts. Als je alle omstandigheden zo
gunstig mogelijk maakt, wat gebeurt er dan met je trainingen,
je lijf en uiteindelijk met je wedstrijd?
In 16 weken laat Annemerel zich klaarstomen voor de marathon
van Berlijn 2018 en in dit boek deelt ze haar ervaringen, tips en
tricks zodat ook jij een betere en snellere loper kunt worden.
u Met medewerking van o.a. Saraï Pannekoek (auteur van
Eet als een atleet) en Thomas Waanders (sportpsycholoog
bij FC Groningen)
u Blogs voor Runner’s World in aanloop naar het boek
u Documentaire/vlogserie in aanloop naar het boek
u Videotrailer
u Online campagne op lifestyleblogs
u Targeted Instagram-campagne
u Inﬂuencermarketing
u Uitgebreide pr-campagne

Annemerel de Jongh (1989) is freelance journalist en heeft een
column in het tijdschrift Happy in Shape. Ze blogt al 15 jaar op
www.annemerel.com, heeft inmiddels tien marathons gelopen en
schreef twee eerdere boeken: Live, Love, Run en Ik heb geen zin.

Auteur: Annemerel de Jongh
Titel: Trainen als een topatleet
Prijs: € 20,isbn: 978 94 005 1047 0
Verschijnt: 18 september 2018
Uitvoering: paperback met flappen, 17,0 x 24,0 cm
Omvang: ca. 256 pag., geïllustreerd
nur: 480, Sport en spel algemeen
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‘Een fascinerende (en regelm
hilarische) ontleding van vaak
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onbenoemde gevoelens van onb
ichten.’
met praktische en scherpe inz
– Gretchen Rubin
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‘Een verbluffend boeiende, slim
andigheid
komische kijk op sociale onh
lang na onze
en waarom we daar vaak nog
– Adam Grant
tienerjaren last van hebben.’
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‘Melissa Dahls schrijfstijl voldoe
k, nuttig en
drie belangrijkste criteria: leu
leest fijn weg.’ – Shane Snow
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Ongemakkelijkheid de baas worden
Wat we kunnen leren van pijnlijke stiltes,
gênante momenten en sociale onhandigheid
Heb je ooit afscheid genomen van iemand om daarna allebei in
dezelfde richting weg te lopen? Een niet zo briljante gedachte
geopperd tijdens een belangrijke vergadering? Of per ongeluk
een oude foto op iemands Instagram of Facebook geliket?
Melissa Dahl, wetenschapsjournalist voor New York Magazine,
heeft het allemaal meegemaakt. In Iedereen kijkt naar me geeft
ze een doordachte en originele kijk op wat het betekent om je
ongemakkelijk te voelen. Als het je lukt om deze situaties de
baas te worden – netwerkborrels, moeilijke gesprekken, het
horen van je eigen stem – kan sociale onhandigheid je geheime
wapen zijn voor persoonlijke groei.
u Melissa Dahl schrijft voor onder meer Elle, Parents en
Today.com en is medeoprichter van het online platform
The Science of Us
u Prettig leesbare en toegankelijke psychologie op basis van
eigen onderzoek en ervaringen
u Voor lezers van onder meer Gretchen Rubin, Brené Brown
en Susan Cain
u Auteur is beschikbaar voor interviews
u Advertorial in de nieuwsbrief van Psychologie Magazine
u Uitgebreide pr-campagne

Melissa Dahl is schrijver en (eind)redacteur voor publicaties op het
gebied van gezondheid en psychologie.
In 2014 heeft ze New York Magazine’s
populaire website The Science of Us
mede opgericht. Ze schrijft daarnaast
voor onder meer Elle, Parents en
Today.com. Iedereen kijkt naar me is
haar eerste boek.

Auteur: Melissa Dahl
Titel: Iedereen kijkt naar me
Oorspronkelijke titel: Cringeworthy
Prijs: € 20,isbn: 978 94 005 1051 7
Verschijnt: 22 januari 2019
Uitvoering: paperback, 14,0 x 21,5 cm
Omvang: ca. 304 pag.
nur: 770, Psychologie algemeen
isbn e-book: 978 90 449 7751 6
cap e-book: € 12,99
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‘Het heeft me drie jaar gekost om alle gebeurtenissen uit mijn leven
uit te pakken, me te herinneren wie wat wanneer deed en waarom, om
de mythes van de realiteit te scheiden, en te ontrafelen wat er werkelijk
gebeurde in de Holiday Inn op de 21e verjaardag van Keith Moon.’
8

2 3 O K TO B E R 2 0 1 8

Roger Daltrey, de ultieme rockbiografie
De frontman van The Who vertelt hoe hij vanuit
het niets opklom tot rock-’n-rollmegaster
Roger Daltrey is de stem van The Who, een van de grootste
bands aller tijden. Hij werd in maart 1944 geboren, op het
hoogtepunt van de Londen Blitz. Hij vocht zich (letterlijk) door
armoede en zijn schooltijd. Op zijn zeventiende, in 1961, stelde
hij de band samen die later The Who zou worden.
In deze autobiografie brengt Roger Daltrey de bekende verhalen
over The Who – het stukslaan van instrumenten, de onderlinge
strijd, de capriolen van Keith Moon – opnieuw tot leven. Te
midden van alle muziek en wanorde, de drugs, de vroegtijdige
overlijdens en de gesloopte hotelkamers is Daltrey de perfecte
gids: (relatief) nuchter, opmerkzaam en vastbesloten om
The Who groter dan groot te maken. Dit boek is niet alleen
zijn persoonlijke verhaal, maar ook de definitieve biografie
van The Who.
u Het ultieme rock-’n-rollverhaal
u The Who is een van de meest legendarische bands uit
de muziekgeschiedenis
u Voor lezers van de rockbio’s van onder meer Bruce
Springsteen, Keith Richards en Neil Young
u Auteur is beschikbaar voor interviews
u Online campagne met trailer

Auteur: Roger Daltrey
Titel: Autobiografie
Oorspronkelijke titel: Autobiography
Prijs: € 20,-

isbn: 978 94 005 1053 1
Verschijnt: 23 oktober 2018
Uitvoering: paperback met flappen,
15,5 x 23,5 cm

Omvang: ca. 240 pag.
661, Biografieën van musici
isbn e-book: 978 90 449 7753 0
cap e-book: € 12,99
nur:
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De pers over Het verborgen leven van bomen:
‘Wie Wohllebens boek leest, zal nooit meer
zomaar aan woudreuzen voorbij kunnen lopen.’
– Elsevier Juist
‘Dit boek laat lezers reflecteren op de
mensenwereld – al was het maar door de
parallellen die Wohlleben trekt tussen bomenen mensensamenlevingen.’ – De Correspondent
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De bomenwereld in woord en beeld
Een prachtig geïllustreerde bewerking
van de bestseller Het verborgen leven
van bomen
Peter Wohlleben opende onze ogen voor de
verbazingwekkende processen die elke dag in bossen
plaatsvinden. Deze geïllustreerde editie van zijn
wereldwijde bestseller brengt deze wonderen tot leven.
Het boek bevat een selectie van teksten uit het
originele boek, die zijn geïllustreerd met prachtige
grootformaatfoto’s van bomen van over de hele wereld.
In woord én beeld biedt het een fascinerende kijk op
de communicatiesnelweg die bekendstaat als het
‘wood wide web’, met onder meer opvallende close-ups
van schors en zaden, panorama’s van uitgestrekte
groene vlaktes en een unieke blik op een van de
oudste bomen op aarde.
u Van ‘het bomenboek’ zijn al meer dan 40.000
exemplaren verkocht
u Nu in eenmalige cadeau-editie, met meer
dan 100 fullcolour illustraties
u Advertenties in dagbladen
u Online campagne op nrc.nl
u

pOs-materiaal,

zoals backcards en posters

u Targeted Facebook-campagne
u Dedicated e-mail naar Wohlleben-fans

Peter Wohlleben (1964) wilde als klein
kind al natuurbeschermer worden. Hij
studeerde bosbouw, werkte meer dan
20 jaar bij bosbeheer in het Rijnland
en werd daarna boswachter in de Eifel.
Met zijn boeken Het verborgen leven
van bomen en Het innerlijke leven van
dieren heeft hij mensen over de hele
wereld geïnspireerd.

Auteur: Peter Wohlleben
Titel: Het verborgen leven van bomen – Geïllustreerd
Oorspronkelijke titel: The Hidden Life of Trees:
The Illustrated Edition
Prijs: € 24,99
isbn: 978 94 005 1022 7
Verschijnt: 9 oktober 2018
Uitvoering: gebonden met stofomslag, 22,9 x 25,4 cm
Omvang: ca. 176 pag., geïllustreerd
nur: 410, Natuur populair algemeen
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‘Niets is eeuwig. Niets is af.
Niets is perfect. Wabi sabi maakt
het leven lichter.’ – Happinez
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Zie de schoonheid in imperfectie
De Japanse filosofie wabi sabi, voor meer
geluk in je eigen imperfecte, perfecte leven
Wabi sabi biedt een heel nieuwe kijk op de wereld en je leven,
geïnspireerd op eeuwenoude Japanse wijsheid. Het helpt ons
de schoonheid in imperfectie te zien, simpelheid te waarderen
en de vergankelijkheid van het leven te accepteren.
De filosofie van wabi sabi is relevanter dan ooit, in een wereld
waarin alles draait om sneller, beter en meer. Wat als we daar nu
eens mee zouden stoppen? Dit boek gaat over accepteren en
loslaten. Het is een uitnodiging om de schoonheid te zien in je
huidige leven, het te ontdoen van opsmuk en te zien wat er dan
tevoorschijn komt. Wabi sabi helpt je om deze filosofie in elk
facet van je leven toe te passen.
u Auteur heeft jarenlang in Japan gewoond en gewerkt en
heeft een master in Japanstudies
u Voorwoord door voormalig Japans profvoetballer
Hidetoshi Nakata
u Voor lezers van Ikigai, Hygge en Dingen die je alleen ziet
als je er de tijd voor neemt
u Mooi vormgegeven pOs-materialen
u Advertenties en aandacht in diverse tijdschriften
u Speciﬁeke Facebook-campagne via speciaal wabi
sabi-platform
u Online campagne (sEO, bannering en inﬂuencers)

Beth Kempton komt uit Engeland,
studeerde Japanstudies en woonde en
werkte jarenlang in Japan. Ook heeft
ze zich Japanse kunsten als kalligrafie,
bloemschikken, theeceremonies
houden, papiermaken en pottenbakken
eigen gemaakt. Al haar kennis van de
Japanse taal en cultuur heeft ze in
Wabi sabi gestopt.

Auteur: Beth Kempton
Titel: Wabi sabi
Oorspronkelijke titel: Wabi sabi
Prijs: € 17,99
isbn: 978 94 005 1045 6
Verschijnt: 2 oktober 2018
Uitvoering: gebonden omplakte band, 12,5 x 17,5 cm
Omvang: ca. 224 pag., geïllustreerd
nur: 770, Psychologie algemeen
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Het jaaroverzicht van Loesje
Een boekje vol Loesje-posters over recente
gebeurtenissen in de wereld en in Loesjes
eigen leven
Loesje zet Nederland aan het denken met haar scherpe
teksten. Ze springt in op de actualiteit, geeft die een
verrassende draai, en besteedt ook aandacht aan dingen
die niet in de krant komen.
Dit boekje is een verzameling van Loesje-posters over
gebeurtenissen en actualiteiten van 2018. Je leest
teksten over de lerarenstakingen, het Sleepwetreferendum, over privacy en Facebook,
werkdruk, de lente, en veel meer. Tegelijkertijd geeft
het een kijkje in het leven van Loesje zelf.
u Jaaroverzicht 2018 door het leukste meisje
van Nederland
u Loesje is al meer dan 30 jaar een begrip
u Van elk Loesje-boek gaan meer dan 10.000
exemplaren over de toonbank
u Ideaal cadeau voor de feestdagen

Auteur: Loesje
Titel: Zeggen wat je denkt kan ook
iets aardigs zijn

14

Prijs: € 6,isbn: 978 94 005 1046 3
Verschijnt: 13 november 2018

Uitvoering: pocket, 11,5 x 17,5 cm
Omvang: ca. 192 pag.
nur:

310, Pockets algemeen

13 NOVEMBER 2018

Seizoen 19 van Wie is de Mol?
Een nieuw seizoen, een nieuwe presentator:
de 19e editie wordt weer spectaculair
Elk jaar weer een succes! Het Molboekje 2019 is een niet
te missen notitieboekje waarin je al je aantekeningen en
wetenswaardigheden kwijt kunt om zo ‘de Mol’ van 2019
te kunnen ontmaskeren. Ook zijn er invulschema’s te vinden
die je helpen bij het ontrafelen van geheimen en trucs van
de kandidaten.
Het bevat korte biografieën van de deelnemers en
interessante informatie over de omgeving waarin het spel
zich dit jaar afspeelt. Ook bevat het boekje tips en tricks,
leuke weetjes en interviews met (oud)finalisten en Mollen,
evenals een voorwoord en dagboekaantekeningen van de
nieuwe presentator Rik van de Westelaken.
u Wie is de Mol? gaat zijn negentiende seizoen in
u Hét cadeauboek voor alle ‘Molloten’
u Van het Molboekje 2018 werden in korte tijd
bijna 15.000 exemplaren verkocht
u Aandacht in de media
en via de ofﬁciële
socialmedia-accounts
van Wie is de Mol?
u Online advertising
gericht op Mol-fans
u Marketingcampagne
rond de feestdagen

Backcard met 6 exemplaren
isbn: 978 94 005 1060 9
Prijs: € 89,94

Titel: Molboekje 2019
Prijs: € 14,99
isbn: 978 94 005 1049 4
Verschijnt: 13 november 2018

Uitvoering: gebonden met elastiek,
12,5 x 17,5 cm
Omvang: ca. 160 pag., geïllustreerd
nur: 674, Film en televisie
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‘Het voelde alsof iemand me met een enorme moker had
geslagen, de allerzwaarste die er was. De muren kwamen op
me af en ik moest gaan zitten. Sinds ik achttien was en Eiolf
eenentwintig, waren we altijd samen geweest. Nu lag hij in
het Ullevål-ziekenhuis. Dood.’
‘Een van de verrassendste en origineelste boeken die ik
in lange tijd heb gelezen.’ – Knut Olav Åmås
‘Poëtisch, warm en ontroerend, en doordrenkt
van levenswijsheid.’ – Sissel Gran
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Liefde, verdriet en paddenstoelen
Hoe ga je verder als het ondenkbare zich
heeft voorgedaan?
De bestseller uit Noorwegen: een origineel en verrassend boek
over hoe het paddenstoelenrijk levensvreugde en nieuwe zin
gaf in een periode van rouw en verdriet.
Na het verlies van haar echtgenoot ontdekt Long Litt Woon
bij toeval de wondere wereld van paddenstoelen en raakt ze
bevriend met een groep paddenstoelenplukkers, een subcultuur
met eigen regels en rituelen. Haar ontdekkingsreis door de
natuur loopt parallel aan haar innerlijke reis: de combinatie
paddenstoelen en verdriet geeft haar een nieuwe richting in
het leven.
In De weg terug naar het leven geeft Long haar kennis over
de nieuw ontdekte wereld met humor en aanstekelijk
enthousiasme door: een hoopvol en prachtig geschreven boek
over de helende kracht van de natuur.
u Boordevol informatie over paddenstoelen: praktische tips,
geschiedenis en culturele betekenis
u Voor lezers van onder meer Peter Wohlleben, Max Porter
en Helen Macdonald
u Verschijnt in meer dan 10 landen
u

pOs-materialen

beschikbaar

u Boektrailer
u Online campagne met anekdotes uit het boek
u Uitgebreide pr-campagne
u Samenwerking met Happinez

Long Litt Woon (Maleisië, 1958) kwam
als uitwisselingsstudent in Noorwegen
terecht, waar ze haar echtgenoot Eiolf
Olsen leerde kennen. Ze behaalde haar
master in sociale antropologie aan de
Universiteit van Oslo en is tevens
gecertificeerd paddenstoelenexpert.
Ze woont in Oslo.

Auteur: Long Litt Woon
Titel: De weg terug naar het leven
Oorspronkelijke titel: Stien tilbake til livet
Prijs: € 20,isbn: 978 94 005 1052 4
Verschijnt: 25 september 2018
Uitvoering: gebonden omplakte band, 13,0 x 20,0 cm
Omvang: ca. 304 pag., geïllustreerd
nur: 320, Literaire non-fictie algemeen
isbn e-book: 978 90 449 7752 3
cap e-book: € 12,99
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‘Een zeer indrukwekkend boek, en heel goed geschreven.’
– Antoinnette Scheulderman in dwdd

‘Het zoveelste oorlogsboek? Nee, dit is veel meer: een universeel
verhaal over mens-zijn.’ – Psychologie Magazine

‘Eger realiseerde zich dat je altijd de keuze hebt om je te
bevrijden uit de gevangenis die haat of wanhoop heet. Dan pas
ben je werkelijk vrij. Een indrukwekkend, zielverrijkend boek.’
– Margriet
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Bestseller nu als midprice
De inspirerende levenslessen van Edith Eger:
negentig jaar levenswijsheid en reflectie
Edith Eger was zestien jaar oud toen ze in 1944 naar Auschwitz
werd gedeporteerd. Haar ouders werden direct naar de
gaskamer gestuurd en Edith werd gedwongen om voor Mengele
te dansen. Haar onverschrokkenheid hielp haar en haar zusje te
overleven, al waren ze nog maar nauwelijks in leven toen het
kamp eindelijk werd bevrijd.
In De keuze deelt dr. Eger haar oorlogsherinneringen en de
opmerkelijke verhalen van hen die zij sindsdien heeft geholpen.
Ze doet uit de doeken hoe ze als psycholoog haar cliënten al
jarenlang helpt om zich uit hun eigen gedachten te bevrijden,
en hoe iedereen uiteindelijk voor vrijheid kan kiezen.
u Al meer dan 15.000 exemplaren verkocht
u Internationale bestseller, in meer dan 15 landen verschenen
u Wereldwijd louter vijfsterrenrecensies

€ 12,50

Edith Eva Eger werd geboren in Hongarije.
Na de oorlog verhuisde ze met haar
echtgenoot naar de VS, waar ze
psychologie studeerde. Ze woont in
La Jolla, bij San Diego, en werkt nog altijd.

Auteur: Edith Eva Eger
Titel: De keuze
Oorspronkelijke titel: The Choice
Prijs: € 12,50
isbn: 978 94 005 1055 5
Verschijnt: 16 oktober 2018
Uitvoering: paperback, 14,0 x 21,5 cm
Omvang: ca. 328 pag.
nur: 320, Literaire non-fictie algemeen
isbn e-book: 978 90 449 7606 9
cap e-book: € 9,99
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Spelershandel als nieuwe goudmijn
Het eerste boek over voetbalmakelaars en
hun greep op de sport
Voetbal is allang geen spelletje meer, maar een miljardenindustrie. En de handel in spelers is de nieuwe goudmijn.
Tom Knipping en Iwan van Duren nemen ons mee naar een
wildwestwereld waar voormalige videotheekeigenaren en
ex-kerstboomverkopers de mores bepalen. Achter de glitter
en glamour van de spelersmarkt schuilt een keihard door cash
gedreven systeem, waar het adagium ‘Show Me The Money’
de norm is. In Weekendmiljonairs beschrijven Knipping en
Van Duren een kleurrijk gilde met voormalige pizzabakkers,
nachtclubhouders en ijsco-inpakkers, dat de spelershandel
in een ijzeren greep heeft.
u Tom Knipping en Iwan van Duren schreven eerder de
bestsellers Voetbal & Maffia en Slag om de skyboxen
u Onthullende en spannende verhalen over de schaduwzijde
van het voetbal
u Uitgebreide pr-campagne
u Aandacht in VI en Santos
u Online bannercampagne via Adfactor en De Persgroep
u Grote socialmediacampagne
u

pOs-materiaal

beschikbaar

Journalisten Tom Knipping en Iwan van Duren werken
voor Voetbal International en schreven eerder de
bestsellers Voetbal & Maffia en Slag om de skyboxen, over
de schimmige wereld van matchfixing en clubeigenaars.

Auteur: Tom Knipping & Iwan van Duren
Titel: Weekendmiljonairs
Prijs: € 20,isbn: 978 90 6797 147 8
Verschijnt: 13 november 2018
Uitvoering: paperback, 15,5 x 23,5 cm
Omvang: ca. 240 pag.
nur: 489, Sportverhalen
isbn e-book: 978 90 6797 148 5
cap e-book: € 12,99

21

22

1 6 O K TO B E R 2 0 1 8

Wie is er beter: Ronaldo of Messi?
Het essentiële boek als je dé voetballers
van deze generatie wilt begrijpen
Voetbal is een teamsport. Maar dit laatste decennium zien we
een persoonlijke rivaliteit zoals we die niet eerder hebben
gezien: Cristiano en Leo. Dit is hun definitieve verhaal: van de
jochies die een halve wereld van elkaar vandaan hun eerste
balletje trapten tot hun strijd die het voetbal van nu voor altijd
zal definiëren. De één een strakke adonis, een zeer precieze
fysieke machine die teams verslaat met zijn snelheid en
kracht. De ander een technisch genie die buitenaardse dingen
doet met een voetbal. Hun onderlinge verschillen raken aan
iets fundamenteels in het voetbal en zelfs in het leven.
u Jimmy Burns is een bekend journalist en auteur
u Iedere voetballiefhebber heeft een mening over de vraag
of Ronaldo of Messi de beste speler aller tijden is
u Hét cadeau voor iedere echtgenoot, zoon, broer en vader
u Aandacht in VI en Santos
u Online interactie via diverse voetbalplatforms
u Uitgebreide Facebook-campagne
u Opvallende banieren

Jimmy Burns is journalist en auteur van
diverse (sport)boeken. Hij werkte onder
andere voor de BBC en The Observer en
levert regelmatig bijdrages aan Hard Gras.

Auteur: Jimmy Burns
Titel: Cristiano & Leo
Oorspronkelijke titel: Cristiano & Leo
Prijs: € 20,isbn: 978 90 6797 146 1
Verschijnt: 16 oktober 2018

Uitvoering: paperback, 14,0 x 21,5 cm
Omvang: ca. 384 pag.
nur: 491, Sportbiografieën
isbn e-book: 978 90 6797 134 8
cap e-book: € 12,99
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16 oktober 2018:
de memoires van Tina Turner

zie
aparte
folder

Auteur: Tina Turner
Titel: My Love Story
Oorspronkelijke titel: My Love Story
Prijs: € 21,99
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isbn: 978 94 005 1057 9
Verschijnt: 16 oktober 2018
Uitvoering: gebonden, 18,5 x 24,6 cm
Omvang: 320 pag., geïllustreerd

nur:

661, Biografieën van musici
e-book: 978 90 449 7756 1
cap e-book: € 13,99
isbn

