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STEPHEN CHBOSKY is een succesvol filmregisseur en de auteur

van de internationale bestseller The Perks of Being a Wallflower,
waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren over de toonbank
gingen. In 2017 kwam hij weer in de belangstelling met zijn
regie van de film Wonder, met in de hoofdrollen onder meer
Julia Roberts en Owen Wilson. De denkbeeldige vriend is
Chbosky’s langverwachte tweede boek. Hij woont in New York.
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Thriller
‘Dit is een meesterwerk.’
Emma Watson

DIT NAJAAR LEEST IEDEREEN

Christopher is zeven.
Christopher is de nieuweling.
Christopher heeft een denkbeeldige vriend.

Onze marketingcampagne
(augustus t/m de feestdagen)
Publiciteit
• Auteursbezoek
INTRODUCTIEPRIJS € 19,99

• Speerpunt op De Beste Boeken Live
• Buzzcampagne met vooruitexemplaren
voo
o ruitexemplaren

TOT 1 JANUARI 2020,
DAARNA € 24,99
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• Samenwerking met blogs
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Bijna twintig jaar na de internationale culthit The Perks of Being a
Wallflower verschijnt er eindelijk een nieuw boek van schrijver en filmmaker
Stephen Chbosky. De denkbeeldige vriend overstijgt alle genres.
Van begin tot eind huiveringwekkend, beklemmend en aangrijpend, een
boek dat je in je dromen zal achtervolgen.
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Online bannercampagne

Alleenstaande moeder Kate Reese is op
de vlucht. Vastbesloten om het leven voor
haar en haar zoon Christopher te verbeteren, ontsnapt ze midden in de nacht aan een
gewelddadige relatie. Samen belanden
ze in de hechte gemeenschap van Mill
Grove, Pennsylvania, ver van de bewoonde
wereld. Slechts één snelweg erheen, en
één snelweg eruit.
Eerst lijkt het de ideale plek om eindelijk
tot rust te komen. Maar dan verdwijnt
Christopher. Zes afschuwelijke dagen lang

kan niemand hem vinden. Totdat Christopher
tevoorschijn komt uit het bos aan de rand van
het dorp, ongedeerd maar niet onveranderd.
Hij keert terug met een stem in zijn hoofd die
alleen hij kan horen, met een missie die alleen
hij kan volbrengen: hij moet voor de kerst een
boomhut in het bos bouwen.
Algauw raken Kate en Christopher verzeild
in het gevecht van hun leven – een strijd
tussen goed en kwaad, met hun dorp als het
strijdtoneel.

