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Ondanks alle corona-ellende stelde ik net als de andere jaren enkele doelen op voor
Blossom Books. Zo wil ik ook dit jaar weer met minstens één titel in de Bestseller
60 staan, hoop ik dat er zich een soort YA-revolutie ontketent naar aanleiding van
de boeken van Leigh Bardugo en de daarop gebaseerde Netflix-serie Shadow and

Bone, wil ik twee nieuwe Wereldklassiekers inplannen voor 2022, zou ik graag met
een van onze titels een prijs winnen en wil ik het 100.000ste exemplaar van een
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Structuurjunkie-product verkopen.

@ALEXS_BOOKS_AND_SOCKS

Het zijn flinke doelen waarvan je je misschien zou kunnen afvragen of ze realistisch zijn in een tijd waarin er zo veel onzekerheid is in de retail en vele ondernemers
in zwaar weer zitten. Je zou kunnen zeggen dat ik blij moet zijn met elk boek dat
we verkopen. En dat ben ik ook, oprecht. Maar ik zie het stellen van doelen als
een methode om de blik op de toekomst te kunnen houden en niet vast te lopen in
de dagelijkse Coronastress. Door vast te houden aan de doelen blijven we vooruit
bewegen en gaan we door – ook wanneer het tegenzit.
Op het moment dat ik dit schrijf, is net het eerste kwartaal voorbij en hebben we
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nog geen van deze doelen gerealiseerd. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel!
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Ontroerend vervolg op YA-klassieker

Aristoteles & Dante duiken
in de wateren van de wereld
Benjamin Alire Sáenz

‘Hij wilde nog iets zeggen, dus kuste ik hem. Om te zorgen dat hij zijn mond dicht hield, denk ik.
Maar ook omdat ik hem graag kuste.’

€ 19,99

Vijf jaar na verschijning in de VS publiceerden wij het prachtige liefdesverhaal Aristoteles & Dante ontdekken de geheimen van het universum. Hoewel het emotionele boek in het buitenland
enorm veel prijzen won en in vele landen een bestseller was, werden de Nederlandse rechten
nooit verkocht. Maar omdat het maar bleef opduiken op sociale media, besloten we het alsnog te
lezen – en we waren verliefd. De liefde bleek universeel: ruim 10.000 Nederlandse lezers verloren

titel

Aristoteles & Dante duiken in de

wateren van de wereld
auteur

Benjamin Alire Sáenz

vertaler
isbn

Aimée Warmerdam

978 94 6349 317 8

formaat

13,5 x 21 cm

hun hart aan de twee jongens.

uitvoering

Nu, bijna tien jaar nadat Ari & Dante in de VS verscheen, komt Benjamin Alire Sáenz met een ver-

aantal bladzijden

volg. De liefde tussen de twee jongens heeft hem nooit meer los kunnen laten.
Het ontroerende verhaal gaat precies verder waar het geëindigd was, alsof die tien jaar slechts

nur

gebonden
ca. 512

285

Verschijnt december 2021

een korte adempauze was voor de hoofdrolspelers. De lezer wordt wederom direct gegrepen
door de poëtische stijl en de meanderende zinnen van Sáenz en is in een klap weer terug in de
zomer van 1986, toen Ari & Dante ontdekten dat ze verliefd waren.
Een meer dan waardig vervolg dat door de fans ontegenzeggelijk omarmd zal worden.

ebook

€ 9,99
isbn

978 94 6349 318 5

Myrthe over dit boek:
“Al na een paar pagina’s merkte ik dat Ari & Dante mijn hart nooit hadden verlaten. Het is Benjamin Alire Sáenz gelukt om deze jongens vijf jaar geleden zo diep in mijn hart te kerven dat ik
zonder problemen verder kon met hun ontroerende liefdesverhaal.”

Bestel ook:
•

Vervolg op het succesvolle boek Aristoteles

•

eerste druk

& Dante ontdekken de geheimen van het
universum

Boekenlegger ingestoken in de

•

Boek is voorzien van leesclubvragen

•

Postercampagne i.s.m. diverse

NEDERLANDSE OMSLAGBELETTERING VOLGT

10.000
verkoch
t

boekhandelaren
•

Exclusieve preview op gaykrant.nl

‘Mensen vragen me altijd: “Wie ben jij, Ari of Dante?”
Ik ben beide. Ik ben elk personage in mijn boeken.’

isbn

4

978 94 6349 350 5 | € 5,99
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De perfecte mix tussen
De Hongerspelen en Percy Jackson

Lore

Alexandra Bracken
Elke zeven jaar is het tijd voor de Agon: een week waarin negen Griekse goden als straf als stervelingen op aarde moeten leven. De held die erin slaagt in die week een Griekse god te doden,
zal diens goddelijke macht en onsterfelijkheid overnemen.

€ 24,99

Van de #1 New York Times-bestsellerauteur Alexandra Bracken komt een overweldigende, spannende roman over macht, liefde en verlossing – in een Nederlandse limited edition.
In dit verhaal waarin de Griekse goden en de afstammelingen van bekende Griekse helden als
Odysseus en Theseus centraal staan, volgen we Lore Perseous die na een traumatische ervaring
zwoer nooit deel te nemen aan de Agon. Maar als de godin Athene haar een alliantie aanbiedt om
wraak te nemen op de moordenaar van haar familie, besluit Lore toch mee te doen aan de jacht.
Welke god en welke held zullen ditmaal de Agon overleven?

titel

Alexandra Bracken

vertaler

Anne-Marieke Buijs

978 94 6349 284 3

formaat

13,5 x 21 cm

uitvoering

NEDERLANDSE
LIMITED EDITION

gebonden, met stofomslag

aantal bladzijden
nur

Marissa Meyer

Lore

auteur

isbn

‘EEN BRILJANTE EN ADEMBENEMENDE KIJK OP KLASSIEKE MYTHOLOGIE.’

ca. 608

285

Verschijnt oktober 2021

Myrthe over dit boek:

ebook

“Tot mijn grote liefdes behoren verhalen uit of gebaseerd op de Griekse mythologie, en het
was eigenlijk een klein wonder dat we niet eerder een boek of serie uitgaven waarin dit een

€ 12,99
isbn

978 94 6349 319 2

hoofdthema was. Toen ik Lore las, zat ik sinds lange tijd weer tot diep in de nacht te lezen, totaal
meegezogen in de unieke wereld. Door Lore uit te geven gaat een lange ‘fondswens’ eindelijk in
vervulling.”

•
•

Een #1 New York Times-bestseller

•

brief van de auteur

Samenwerking met diverse creatieve
influencers

Speciale Nederlandse limited edition met
stofomslag, naked cover, goudfolie, fan art en

Grootschalige socialemediacampagne

Alexandra Bracken heeft reeds veel fans in
Nederland en Vlaanderen

•

•

•

Pre-orderactie

•

Exclusief artwork verkrijgbaar

ALEXANDRA BRACKEN
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STOFOMSLAG NOG NIET DEFINITIEF

‘Er zitten meerdere mysteries in Lore, waaronder twee die je
niet herkent als mysterie totdat de twist binnenkomt.’
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LUXE LIMITED EDITION
Alleen de eerste druk
Alleen de Nederlandse eerste druk is voorzien van:
•

Stofomslag

•

Naked hardcover met folie-opdruk

•

Geïllustreerde schutbladen (door Tara Spruit)

•

Brief van de auteur aan de Nederlandse en Belgische
lezers

Pre-orderactie

Wat is ‘defacen’ nou weer?

Alleen door Lore te pre-orderen ontvangt de consument

‘To deface’ betekent letterlijk ‘be-

van ons vier exclusieve character cards geïllusteerd door

schadigen’ of ‘schenden’. Maar binnen

Tara Spruit, met daarop alle info over de vier belangrijkste

de internationale bookstagram-com-

historische personages in het boek.

munity heeft dit woord een heel andere betekenis: het is namelijk een vorm
van kunst. Wij halen de trend naar
Nederland en roepen alle creatieve
booklovers op om hun naked hardcover van Lore met pastelkrijt te bewerken tot hun eigen kunstwerk.
De maker van de mooiste creatie wint
een etentje voor twee bij een Grieks
restaurant.

ONTWERP NOG IN ONTWIKKELING

I N K O O PA C T I E S

Bestel 10 exemplaren en ontvang:
•

Een Medusa-plafondhanger naar ontwerp van
de naked cover;

•

Digitaal marketingmateriaal incl. eigen logo;

•

Een gratis limited edition boek incl. kaartenset om
een winactie mee te organiseren op de eigen
sociale media.
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‘Ik ben echt helemaal ondersteboven van dit boek.
Het is fantastisch.’ - lisette jonkman over bijna echt

Anders, beter

Lisa van Campenhout
‘Thuis deelden we de badkamer met vier mensen, maar hier had ik hem helemaal voor mij alleen.
En er zat ook nog eens een bad in! Hoe luxe. Mijn nieuwe leven was geweldig. Misschien had
Regina vanavond wél tijd om met me rond te hangen. Natuurlijk. Regina was zo’n goede nicht.’

€ 18,99
Lisa van Campenhout debuteerde vorig jaar met Bijna echt, over de eenzame Brenda uit Hilversum die zich voordoet als de steenrijke Aurélie uit Parijs. Deze pageturner werd direct genomineerd voor de Debuutprijs van de Jonge Jury 2021.
Anders, beter gaat over Maja, die na een vechtpartij van school gestuurd wordt en tijdelijk
bij haar rijke oom en tante in Amsterdam gaat wonen. Verandering van omgeving zal haar goed

titel

Anders, beter

auteur
isbn

Lisa van Campenhout

978 94 6349 313 0

formaat

13,5 x 21 cm

uitvoering

paperback met flappen

doen. Maja ziet het als een mooie kans om een betere band met haar nicht Regina op te bou-

aantal bladzijden

wen, die alles is wat zij niet is: populair, zelfverzekerd, extreem fit, succesvol en vooral: een goed

nur

mens. Al snel blijkt dat het niet zo gezellig wordt als Maja had gehoopt. Er hangt een vreemde
sfeer in het gigantische huis van haar familie, spullen gaan kapot of verdwijnen en Regina gedraagt zich kil en afstandelijk. Lukt het haar om te achterhalen wat haar familie verbergt?

ca. 352

285

Verschijnt november 2021
ebook

€ 9,99
isbn

978 94 6349 314 7

Linda over dit boek:
“Bijna echt las ik in een ruk en met Anders, beter heeft Lisa het weer geflikt. De personages zijn
boeiend, de setting herkenbaar en je wordt steeds nieuwsgieriger naar de verborgen agenda
van Regina en haar ouders. Van het grachtenpand met vervallen kamers en deuren die niet open
kunnen, gaat je hart natuurlijk helemáál sneller kloppen.”

•

Bijna echt werd genomineerd voor Jonge Jury

•

Debuutprijs 2021

Lesbrief beschikbaar voor middelbare

Bestel ook:

scholen en mbo
Blogtour

©A

ng
éli
c

aV

is

•

‘Toen ik jonger was, fantaseerde ik vaak over hoe het zou zijn
om een ander, beter mens te zijn

– iemand die aardig en behulpzaam

was maar ook interessant en getalenteerd, en die óók nog eens de tijd
vond om haar wiskundehuiswerk te maken.
zijn in een wereld die zoveel van je eist?

Maar kun je wel ‘perfect’

En hoe houd je het vol als

alles om je heen uit elkaar valt?’
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isbn

978 94 6349 199 0 | € 18,99
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Een boek waardoor de Volkskrant nooit
meer de fout in hoeft te gaan

FAQ Gender

Mandy Woelkens & Thorn Roos de Vries
‘We hopen in dit boek de gender-FAQ for once and for all te beantwoorden en de gendergrijze
wolken te doen vervagen. Voor ons is het namelijk heel helder; nu jij nog.’
Als queer stel krijgen Mandy Woelkens en Thorn Roos de Vries ontzettend veel vragen over gen-

€ 8,99

der: van ouders die zien dat hun kind ermee worstelt, van media die graag de juiste persoonlijke
voornaamwoorden willen gebruiken maar twijfelen hoe het hoort, van bedrijven die inclusiever
willen zijn, van mensen die een naaste hebben die non-binair of zoekende is en van mensen die
zelf hun genderidentiteit ontdekken.
In FAQ Gender gebruiken Mandy en Thorn Roos hun eigen ervaringen om die Frequently

titel

FAQ Gender
Mandy Woelkens

auteurs

& Thorn Roos de Vries
isbn

978 94 6349 311 6

formaat

12,9 x 19,8 cm

Asked Questions (FAQ) te beantwoorden. Hoe weet je bijvoorbeeld of je non-binair bent? Wat

uitvoering

moet je doen als je iemand misgendert? En welke voornaamwoorden gebruik je? Zeer geschikt

aantal bladzijden

als je iemand bent of kent die non-binair is en voor iedereen die er meer over wil weten om
respectvol met non-binaire mensen om te kunnen gaan (mediaredacties, looking at you).

nur

paperback
ca. 160

255

Verschijnt oktober 2021
ebook

€ 6,99
isbn

Myrthe over dit boek:

978 94 6349 312 3

“Door een ontwikkeling in het maatschappelijk denken wordt steeds meer afgeweken van het
conservatieve binaire denken. Dat betekent echter niet meteen dat iedereen dit ook begrijpt. Met
dit pamflet breken we een lans voor non-binairheid en leggen we voor eens en voor altijd uit hoe
het precies zit.”

Mandy Woelkens is managing editor bij

identificeren ca. 85.000 Nederlanders zich als

Cosmopolitan en bekend van &C Magazine

non-binair

en Netflix

Bekend van de podcast CoupleGoals, 180.000
streams (and counting)

•

Samen ruim 70.000 volgers op Instagram

•

Thorn Roos de Vries speelt het eerste nonbinaire personage in een Nederlandse tv-serie
en in de film Anne+

Interviews in diverse tijdschriften

•

Gegarandeerde aandacht op diverse
LHBTQ+-platforms

•
•

Samenwerkingen met diverse influencers
Grootschalige socialemediacampagne

d

binair of gender queer

•

n

Volgens een recente studie van Motmans e.a.
identificeert 22% van de Belgen zich als non-

•

•

va

•

Volgens een recente studie van Movisie
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‘We wilden dit boek schrijven omdat we overladen
werden met vragen.

Blijkbaar heerst er nog veel onbegrip en

onwetendheid rondom de thema’s gender, non-binair zijn en een queer
relatie hebben.

Dit boek is onze middelvinger naar het binaire denken,

maar tegelijkertijd willen we de lezer vooral meegeven dat iedereen
elkaar

12

– en bovenal zichzelf – in hun waarde moet laten.’
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Een boek om avonden over na te praten

Zeis

Neal Shusterman
Een wereld zonder honger
zonder ziekte
zonder oorlog
zonder lijden

€ 22,50

… en zonder de dood, want zelfs die heeft de mensheid overwonnen. Alleen Zeisen zijn nog in

titel

staat een leven te beëindigen – en daar worden ze toe aangemoedigd om de populatie binnen

auteur

de perken te houden.
De zestienjarige Citra en Rowan worden uitgekozen om de opleiding tot Zeis te volgen. Het is
wel het laatste wat ze willen, maar als ze weigeren anderen te doden, zullen ze zelf sterven. Hoe
hoog is de prijs voor een ideale wereld?

isbn

Prijswinnende bestsellerauteur Neal Shusterman heeft met deze nieuwe trilogie een angst-

Neal Shusterman

978 90 5924 842 7

formaat

13 x 20,6 cm

uitvoering

gebonden

aantal bladzijden
nur

aanjagend toekomstbeeld geschapen waarvan je 496 pagina’s lang op het puntje van je stoel

Zeis

ca. 496

285

Verschijnt oktober 2021

zult zitten.

Linda over dit boek:
“Ik heb het met bijna al mijn vrienden over dit boek gehad; het geeft veel stof tot nadenken. Want
als jij mag bepalen wie er moet sterven, waar baseer je je keuze dan op? En hoe zou het zijn om
honderden jaren te blijven leven, is er dan nog wel wat aan? Zeis hield me tijdens en na het lezen
in zijn greep, dus aarzel niet en lees het ook.”

Dit boek wordt gemaakt in co-productie met Baeckens Books.
Blossom Books verzorgt de Nederlandse distributie.

•

Een topper in wording!

•

Vertaald in meer dan 20 talen

•

Meer dan 1,5 miljoen exemplaren verkocht

•

Betaalde socialemediacampagne met

in de VS
•

Verfilming met Universal in de maak

boektrailer
•

Online leesfragment

Bestel een boekhandelaarsbox met

14

•

Een gratis leesexemplaar voor de boekhandelaar

•

Backcard

•

Affiches en boekenleggers

•

Gadgets om uit te delen

Blossom Books dystopie

15

Wat als reizen niet zo leuk is als het
op Instagram lijkt?

Het is hier helemaal (niet) perfect!
Carlie van Tongeren

‘#watgebeurtermetme? #waaromtrilik? #travellingisfun #datisduseenleugen #zeulenmeteenbackpackisgewoonkut #ikwilnaarhuis #lovemylife #hatemylife #posten #ikmoetposten #waaromreageertniemand? #adem #meeradem #likeslikeslikes #hartjeshartjeshartjes #refreshrefreshrefresh’

€ 18,99

Het is hier helemaal (niet) perfect! is de nieuwe roman van Carlie van Tongeren, die met haar

titel

boek Het zusje van genomineerd werd voor de Prijs van de Jonge Jury 2021.

auteur

Yara is net glansrijk geslaagd voor het gymnasium en heeft twee Grote Doelen: alleen op
reis naar Indonesië om daar de wereld te verbeteren met vrijwilligerswerk én een succesvolle
Instagram en reisblog. Ze creëert de perfecte Instagramfeed van een avontuurlijk en betrokken
vrijwilligerswerkmeisje. Wat haar volgers niet zien, is dat haar reis tegenvalt: het project en de
andere vrijwilligers, de klamme hitte en Yara zelf. Want hoe ver ze ook reist, ze neemt zichzelf
en haar verleden gewoon met zich mee. Yara krijgt last van paniekaanvallen en de perfectie van
haar Instagramfeed brokkelt af. Dan ontmoet ze Ro, die juist helemaal geen doel heeft. Kunnen
ze elkaar weer een beetje op weg helpen?

isbn

Het is hier helemaal (niet) perfect!
Carlie van Tongeren

978 94 6349 309 3

formaat

13,5 x 21 cm

uitvoering

paperback met flappen

aantal bladzijden
nur

ca. 352

285

Verschijnt oktober 2021
ebook

€ 9,99
isbn

978 94 6349 310 9

Linda over dit boek:
“Het gevoel te moeten uitblinken in alles zal herkenbaar zijn voor veel jongeren. Net als het contrast tussen wat je op sociale media ziet en wat er in de echte wereld gebeurt. Carlie kan zich als
geen ander verplaatsen in de belevingswereld van jongeren, alsof ze zelf achttien is. Met weer een
steengoed boek tot gevolg.”

•

Heerestraat & Rozenlaan was een van

•

de leestips van de Jonge Jury 2019, werd
genomineerd voor de Jonge Jury Debuutprijs en de Vlaamse LangZullenWeLezen-

Jonge Jury 2021
•

ca

To
ep

•
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Lesbrief beschikbaar voor middelbare

Bestel ook:

scholen en mbo

boekenprijs

s

Het zusje van was een van de leestips van de

Blogtour

‘Toen ik in mijn eentje op Lombok vrijwilligerswerk deed,
wist ik: ooit ga ik hier een jeugdboek over schrijven.

Alleen op reis

is zó waardevol: je leert veel over de wereld en misschien nog wel
meer over jezelf.

Geen #halleluja #travellingismylife-verhaal, maar

juist alles wat je níét op sociale media ziet.

Want niemands reis

(of leven!) is perfect en dat is oké.’
isbn

16

978 94 6349 125 9 | € 18,99

isbn

978 94 6349 159 4 | € 18,99

isbn

978 94 6349 222 5 | € 10,-

Blossom Books contemporary
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Viraal artikel bewerkt voor jongeren

Wie zette mijn naaktfoto’s online?

Een spannende detective over sexting, schuld en sukkels
Jantine Jongebloed
In februari 2021 publiceerde de Volkskrant de longread Wie zette mijn naaktfoto’s online? van Jantine Jongebloed – een reconstructie van een zedendelict en een verslag van Jantines confrontatie
met de daders, zeventien jaar na dato. Het is niet alleen een persoonlijke zoektocht naar wat haar

€ 8,99

overkwam op haar zestiende, maar een universeel verhaal over seksualiteit, sexting, slut shaming,

titel

schaamte, schuld en de rol van sekseducatie. Het verhaal ging viraal, werd doorverkocht aan de

auteurs

Vlaamse krant De Morgen, en Jantine schoof aan bij Eva Jinek.
Speciaal voor jongeren bewerkte ze haar verhaal, inclusief niet eerder gepubliceerde scènes en
vragen voor de lezer om tijdens het lezen op te reflecteren. Wie zette mijn naaktfoto’s online? is
een spannende detective en een positief pleidooi in één: een oproep om op een andere manier te
praten over seksualiteit en sexting. Thuis, met elkaar en op school.

isbn

Wie zette mijn naaktfoto’s online?
Jantine Jongebloed

978 94 6349 315 4

formaat

12,9 x 19,8 cm

uitvoering

paperback

aantal bladzijden
nur

ca. 160

255

Verschijnt november 2021
ebook

€ 6,99
isbn

Myrthe over dit boek:

978 94 6349 316 1

“Met Help! Ik sta online van Francien Regelink maakten we al een handboek voor jongeren én
ouders over wat te doen als je ongewenst online staat. Met dit verhaal van Jantine Jongebloed
voegen we daar een belangrijk deel aan toe, namelijk hoe zoiets in de eerste plaats gebeurt.
We hopen hiermee nog meer bewustzijn te creëren rondom de schade die sextingmisbruik veroorzaakt.”

•

Het krantenartikel Wie zette mijn naaktfoto’s

•

online? was het best gelezen Blendle-artikel
van februari
•

Verschijnt tijdens de Week van de Media-

Samenwerking met educatieve stichting
BruutTAAL voor een lespakket

•

Samenwerking met Week van de Mediawijsheid

wijsheid
•

O.a. Alexander Klöpping, Saskia Noort, Peter
Pannekoek, Sheila Sitalsin en Moutin Koolhoven brachten hun Twitter-volgers op de
hoogte van het artikel

‘In februari werd ik overspoeld door honderden reacties
van geraakte Volkskrant-lezers die zich afvroegen: kan dit niet
worden opgenomen in het curriculum van middelbare scholen?

Blossom Books helpt mee in mijn missie om het verhaal naar de twee
plekken te brengen waar het de meeste impact kan maken:
op nachtkastjes van jongeren, en in lessen sekseducatie.

Het is tijd voor een nieuwe seksuele revolutie!’

18
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Een spectaculair slotakkoord

Een eed zo duivels
Brigid Kemmerer

‘Rhen, vertel me waar je bang voor bent.’ Eindelijk kijkt hij me aan. ‘Lilith.’
Brigid Kemmerer overtuigde YA-liefhebbers met Een vloek zo eenzaam en was in een klap niet
meer weg te denken uit het rijtje met populaire fantasyauteurs. Onze Nederlandstalige uitgaven
van de Vervloekt-serie die we extra speciaal maken met een illustratie van Till and Dill op het
schutblad, vinden gretig aftrek.
Met dit laatste deel rondt Brigid de trilogie over Rhen, Harper, Grey en Lia Mara op magische
wijze af. Extra juicy is dat de vier personages die in de eerdere boeken een eigen stem kregen, in
dit laatste deel lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Wie zal er zegevieren?

€ 19,99
titel

Een eed zo duivels

auteur

Brigid Kemmerer

vertaler
isbn

Tine Poesen

978 94 6349 305 5

formaat

13,5 x 21 cm

uitvoering

gebonden,

met geïllustreerd schutblad
aantal bladzijden
nur

Myrthe over dit boek:
“Brigid Kemmerer zal met dit laatste deel de fans waarschijnlijk verdelen in twee kampen: een
groep die het einde niet kan verkroppen én een groep die zich helemaal kan vinden in deze ‘en ze
leefden nog lang en gelukkig’. Het is vaak een gedurfde keuze, maar als uitgever vind ik het heerlijk
als een boek zoiets teweeg kan brengen.”

ca. 512

285

Verschijnt november 2021
ebook

€ 9,99
isbn

978 94 6349 306 2

Bestel ook:

Verdeling van de Vlaamse editie via Baeckens Books.

•

Met full colour-illustratie van Till and Dill op
het schutblad

Met
geïllustreerd
schutblad
978 94 6349 173 0 | € 19,99

ke
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isbn

‘Of ik team Rhen of team Grey ben?
Ik kan echt niet kiezen. Ik hou van ze allebei!’

ACURSE.indd 1

© Till and Dill, schutblad

isbn

20

van Een hart zo vurig

31/03/2021 14:01

978 94 6349 231 7 | € 19,99

Blossom Books fantasy
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Een intens gelukkig gevoel
Tahereh Mafi

‘Het is alsof je bij het lezen van deze roman terechtkomt
in het alledaagse leven van een moslimfamilie in het
Amerika van na 9/11.’ - Kirkus

‘Ik werd ziek van het nieuws, kotsmisselijk, achteloos schrokte ik alle pijn op en zocht tevergeefs
naar een tegengif in al die giftigheid.’
Nadat Tahereh Mafi (in eerste instantie) de Touching Juliette-trilogie afsloot, begon zij met het
schrijven van verhalen die deels op haar eigen leven zijn gebaseerd. Als islamitisch meisje groeide zij op in de Verenigde Staten en beleefde zij haar puberteit vlak na de aanslagen op de Twin
Towers, wat zijn sporen heeft nagelaten.

€ 17,99
titel

Een intens gelukkig gevoel

auteur

Tahereh Mafi

vertaler

In Een intens gelukkig gevoel schrijft ze over hoe het is om op te groeien tussen twee culturen,
tussen verwachtingen van ouders en de wereld op school. Ze omschrijft hoe het is om als persoon aangekeken te worden op een oorlog die de overheid heeft besloten te voeren. En bovenal
beschrijft ze hoe het is om verliefd te worden op de momenten waarop je bijna niet meer in jezelf
gelooft. Een prachtig liefdesverhaal over verwachtingen, identiteit, religie en geloven in jezelf.

isbn

Sandra C. Hessels

978 94 6349 292 8

formaat

13,5 x 21 cm

uitvoering

paperback

aantal bladzijden
nur

ca. 256

285

Verschenen juli 2021
ebook

€ 9,99

Myrthe over dit boek:

isbn

978 94 6349 293 5

“Tahereh Mafi had al een plekje in mijn hart gestolen met haar unieke stijl waarmee ze de dystopische YA-wereld op zijn kop zette. Nu ze schrijft over onderwerpen die zo dicht bij haar eigen
belevingswereld liggen, heeft ze laten zien dat ze niet alleen in de fantasywereld een grote naam
is, maar ook een verschil kan maken binnen de hedendaagse YA.”

•

Deels autobiografisch verhaal

•

#ownvoices

© Ta

na

Ga
nd

hi

Bestel ook:

‘Ik vertel vaak dat Een intens gelukkig gevoel een
droevig boek is, en ik vertel waarschijnlijk niet vaak genoeg dat
het ook een van mijn favoriete (niet droevige!) liefdesverhalen
die ik ooit heb geschreven bevat.’

isbn

22

978 94 6349 128 0 | € 18,99

Blossom Books eerder verschenen
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De mooiste cadeaus voor de feestdagen

isbn  978

94 6349 250 8 | € 24,99

‘Blossom Books verdient de complimenten
voor de schitterende uitvoering.’
Boekenbijlage.nl

isbn

978 94 6349 251 5 | € 24,99

isbn

‘De Wereldklassiekers van Blossom Books
zijn zo leuk omdat je op deze manier titels
leest die je anders misschien zou hebben
laten liggen. En echt Chapeau voor Maria
Postema die het verhaal ontzettend
prettig leesbaar heeft gemaakt.’

978 94 6349 252 2 | € 19,99

‘Deze reeks van Blossom Books is wat
mij betreft een fantastische manier om
klassiekers te lezen. Ik ga dit boek een
prachtige plek in mijn kast geven.’
Zonenmaan.net

Reviewsandroses.nl

isbn

978 94 6349 254 6 | € 19,99

isbn

‘Dickens’ kerstverhaal is eigenlijk een
boek dat iedereen een keer gelezen moet
hebben en dankzij de geweldige vertaling
van Merel Leene is dit nu dan ook
daadwerkelijk mogelijk.’
Chicklit.nl

978 94 6349 253 9 | € 27,99

isbn

978 94 6349 255 3 | € 27,99

‘Het voelde heel bijzonder om op
deze mooie manier kennis te maken
met een boek dat zoveel betekent
in de wereldliteratuur.’

‘Een Blossom Books Wereldklassieker
door Lisette Jonkman? Er is geen GIFJE in
de wereld dat uitdrukt hoe hysterisch blij
mij dat maakt.’

bookaddict.nl

Evelyn Evertsen, Boekhandel Westerhof

In 2019 lanceerden we de eerste titel in een serie Blossom Books Wereldklassiekers: de mooiste
werken uit de literaire geschiedenis toegankelijk verteld door je favoriete YA-vertalers, zonder
af te doen aan het origineel.
Inmiddels telt de serie alweer zes pareltjes: alle in linnen gebonden, met foliedruk, voorzien
van beginkapitalen en paginavullende zwart-witillustraties door Sophie Pluim. Om de serie in
het zonnetje te zetten, zullen alle boeken van december tot en met februari bij ons marketingspeerpunt zijn.
I N K O O PA C T I E S
•

Speerpunt van december 2021 t/m februari

•

Zes titels onderwerp van grootschalige
socialemediacampagne

•

•

@BOOKSANDPARIS_

@BOOKSANDSPARKLES

@INIGOSLIBRARY

@LOVETHESMELLOFBOOKSNL

@MAGICOFBOOKSNL

@READINGLOVELYBOOKS

@TURTLEBOOKWURM

@VALENTIJNRINGELBERG

@WITHBOOKISHLOVE

Koop 3x3 exemplaren in en maak

Bij bestelling van minimaal 3 exemplaren naar keuze (combineren mag)

Gratis POS-materiaal beschikbaar, speciaal

Van-voorlabels

@BOOKSANDMYOTHERWEAKNESSES

age-illustratie van Sophie Pluim!

ontvangt u een gratis stapeltje van

voor de feestdagen
•

@BOO.KFORYOU

kans op een op maat gemaakte etal-

2022
•

@ACOURTOFIMAGINATION

het Wereldklassiekers Magazine.
•

Bij bestelling van minimaal 3 exemplaren van Dickens’ kerstverhaal
ontvangt u 50 gratis van-voorlabels.
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Het succes van Shadow and Bone

Reacties op Shadow and Bone

In april 2021 verscheen de serie Shadow and Bone op Netflix, gebaseerd op de Grishaverse van
Leigh Bardugo. De adaptatie heeft wekenlang de Top 10-lijst van Netflix in Nederland en België
aangevoerd en we ontvingen volop enthousiaste reacties van fans én veel media-aandacht. Dit
leidde tot een overweldigende stijging van de verkoop van alle negen boeken die zich afspelen
binnen de wereld van de Grisha.

26
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Acties voor de Grishaverse
MARKETING

POSTER

Shadow and Bone (tv-editie)

POS-materiaal

isbn

978 94 634 9302 4 | € 15,-

Schim en schaduw
isbn

978 94 6349 152 5 | € 15,-

Dreiging en duisternis
isbn

Val en verlossing

978 94 6349 153 2 | € 15,-

isbn

978 94 6349 154 9 | € 15,-

Meer dan

60.000
verkocht

List & leugens paperback
isbn

978 94 6349 247 8 | € 15,-

Kraai & koninkrijk paperback
isbn

978 94 6349 248 5 | € 17,50

S C H A P K A A RT

De verminkte koning
(paperback)
isbn

978 94 6349 291 1 | € 17,50

De verminkte koning
(hardcover)
isbn

978 94 6349 170 9 | € 19,99

Het oordeel van de wolf
isbn

978 94 6349 275 1 | € 19,99

D I S P L AY

Informeer bij uw vertegenwoordiger voor meer informatie
28

De taal der doornen
isbn

978 94 6349 122 8 | € 19,99

Boek der Heiligen
isbn

978 94 6349 208 9 | € 20,-

Blossom Books fantasy
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Profiteer van de Netflix-voordeelset!
Spitzen-serie Netflix-set

Met je boek in de hand naar de Intratuin!
Plantastic

Sona Charaipotra & Dhonielle Clayton

Mandy Bollegraf

€ 29,99 i.p.v. € 37,98
titel

Spitzen-serie Netflix-set

auteur
isbn

titel

Sona Charaipotra & Dhonielle Clayton

isbn

paperback

aantal bladzijden

Plantastic

auteur

978 94 6349 308 6

uitvoering

nur

€ 18,99
Mandy Bollegraf

978 94 6349 307 9

formaat

730

12,5 x 17,5 cm

uitvoering

285

paperback

aantal bladzijden
nur

ca. 208

422

Verschijnt oktober 2021
Verschijnt september 2021
ebook

€ 17,50
isbn

Toen Tiny Pretty Things op Netflix verscheen, stond de serie enkele
weken in de top 10 van best bekeken series – het was er dan ook
een om van te smullen. De perfecte mix van moord, verraad, roddels en verslavend mooie dans hield kijkers aan de buis gekluisterd.
Om nog meer mensen naar de boeken te trekken, maken we deze
zeer goed geprijsde set mét Netflix-buikband.

978 94 6349 287 4

Plantastic van Mandy Bollegraf is de afgelopen jaren favoriet geworden bij veel beginnende én
gevorderde plantenliefhebbers. Dat het boek ook door diverse plantenwinkels werd ingekocht,
geeft alleen maar aan van welke kwaliteit alle tips van Mandy zijn.
Deze nieuwe editie in paperback is nóg makkelijker mee te nemen tijdens een bezoek aan de
plantenwinkel en heeft ook een nieuw fris en eigentijds jasje gekregen. Met de tips van Mandy
is het menigeen gelukt om een eigen urban jungle te creëren en in leven te houden, en dat zal
met deze nieuwe editie niet anders zijn.

30
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Non-book backlist

Backlist
Blossom Books 8+
BIANCA TOEPS & ESTHER WALRAVEN
978 94 6349 207 2

978 94 634 9291 1

Ik ben autastisch! 		

€ 18,99

978 94 634 9275 1
978 94 6349 122 8
978 94 6349 208 9

Stamp the booklove
€ 5,95 per stuk, set van 6
ISBN 871 37 910 2097 4

Mok: Shut up, I’m writing
€ 8,95 per stuk, set van 8
ISBN 871 37 910 1681 6

Etuis in display
€ 232,- set van 32 stuks
ISBN 978 90 206 9835 0

© Design Poppy Red

© Design Marloes de Vries

Spaarpotjes gekleurd
€5,99 per stuk, te bestellen
in display met 16 stuks
ISBN 978 94 6349 585 1

Blossom Books 13+
978 94 6349 172 3

€ 12,99

978 90 2067 943 4

Smaragdgroen		

€ 12,99

Silber (paperback)
978 90 2067 931 1
978 90 2067 932 8

Het eerste boek der dromen
Het tweede boek der dromen 		

978 90 2067 942 7

978 90 2067 933 5

© Design Poppy Red

Etui medium: I’d rather be reading
€ 7,50 per stuk, set van 8
ISBN 978 90 206 9833 6
© Design Marloes de Vries

LED woordlichtje
€19,99 per stuk, te bestellen
per set van 4
ISBN 978 94 6349 590 5

978 94 634 9277 5

Robijnrood		

978 90 2067 941 0

Kussenhoes assorti
€ 15,- per stuk, set van 10 (2x5)
ISBN 978 90 206 9898 5

Saffierblauw		

Het derde boek der dromen 		

CARLIE VAN TONGEREN
978 94 6349 125 9

Heerestraat & Rozenlaan		

€ 12,99

€ 15,€ 15,€ 15,-

€ 18,99

SAMIRA AHMED
978 94 6349 009 2

978 94 6349 121 1
978 90 2067 994 6

Notitieboek: Notes from an
almost world famous writer
€ 6,99 per stuk, set van 5
ISBN 978 90 206 9821 3

978 90 2067 888 8
978 94 6349 123 5

© Design Poppy Red

978 94 6349 129 7

Ingesloten

€ 18,99

Love, Simon (filmeditie)		
Simon vs. de verwachtingen van
de rest van de wereld
De voordelen van onbeantwoorde
liefde		
De eigenzinnigheden van Leah Burke
Wat als dit het is (met Adam Silvera)

BENJAMIN ALIRE SÁENZ
978 94 6349 350 5
Aristoteles & Dante ontdekken de
geheimen van het universum (paperback)
978 94 6349 111 2

Mok: Just one more chapter
€ 8,95 per stuk, set van 8
ISBN 978 90 206 9862 6

Tas: I got 99 problems
€ 12,95 per stuk, set van 5
ISBN 978 94 5439 205 8

Notitieboek: Once upon a time
€ 6,99 per stuk, set van 5
ISBN 978 90 206 9823 7

Onderstaande tas
is alleen te bestellen via
info@blossombooks.nl en
ligt niet bij CB.

De onverklaarbare logica van mijn leven

€ 12,99
€ 17,99
€ 17,99
€ 17,99
€ 18,99

978 94 6349 171 6

€ 19,99

Boek der heiligen 		

978 94 6349 102 0

978 94 6349 120 4

€ 5,99

€ 19,99

978 94 6349 199 0

De Academie 		

Bijna echt		

LEIGH BARDUGO		
De Grishaverse		
978 94 634 9302 4
978 94 6349 152 5

Mok: Proud Bookjunkie
€ 8,95 per stuk, set van 8
ISBN 978 90 206 9864 0
© Design Poppy Red
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Shopper: Books only
€ 2,50 per stuk, set van 5
ISBN 871 37 910 1500 0

Dilemma op Dinsdag
verjaardagskaarten
€ 3,50 per stuk, set van 10
ISBN 978 90 206 7998 4

978 94 6349 153 2
978 94 6349 154 9
Bio tas: Readers gonna read
€ 11,95 per stuk, te bestellen
per set van 5

€ 19,99

978 94 634 9247 8
978 94 634 9248 5
978 94 6349 170 9

De Grisha. Dreiging en duisternis		

€ 15,-

De Grisha. Schim en schaduw		

De Grisha. Val en verlossing		

€ 19,99
€ 19,99

MEL DARBON
978 94 6349 188 4

		

€ 18,99

In mijn hoofd		

€ 18,99

Shiny Broken Pieces		

Rosie hartje Jack

De kraaien. List & Leugens 		

De kraaien. Kraai & Koninkrijk 		
De verminkte koning		

€ 15,-

€ 17,50
€ 19,99

€ 18,99

SHARON DRAPER
978 94 6349 157 0
NEIL GAIMAN
978 94 6349 010 8

978 94 6349 136 5
DAVE GOLDSTEIN

De slaapster en de spintol		
€ 22,99

Grondvuur		

€ 17,99

15 ¾ 		

€ 14,99

ELLEN HAUN & LAURA LANE

978 94 6349 138 9

Assepoester en het glazen plafond
(en andere feministische sprookjes)

Everless. Het meisje en de alchemist

Evermore. De tovenares en de alchemist

Everless. Het meisje en de alchemist
(paperback)		

€ 15,€ 15,-

€ 18,99

KRISTIN CICCARELLI
978 94 6349 131 0
Iskari. De gevangen koningin		
978 94 6349 132 7
Iskari. De piratendief		

978 94 63491 35 8
€ 15,-

€ 18,99

€ 18,99

978 94 6349 134 1

Shadow and Bone (tv-editie) 		

€ 18,99

Tiny Pretty Things		

€ 18,50

TE ZIEN OP

€ 19,99

€ 19,99

TE ZIEN OP

EN DHONIELLE CLAYTON

978 94 6349 233 1
Muggenland		

Dit is hoe het ging 		

SONA CHARAIPOTRA

978 94 6349 300 0

De Notenkraker		
€ 18,99

De erfenis 		

De verloren erfgenaam 		

SARA HOLLAND		

+

€ 19,99

LISA VAN CAMPENHOUT		

MIRJAM GIELEN

SANNA ANNUKKA & E.T.A. HOFFMAN

DAVID ARNOLD

© Design Poppy Red

978 94 6349 155 6

978 94 6349 172 3

BECKY ALBERTALLI		
Tas: I like big books
€ 12,95 per stuk, set van 5
ISBN 978 94 6349 204 1

De taal der doornen		

ASTRID BOONSTOPPEL		

978 94 6349 158 7

Blossom Books 15+

Mok: Currently living in a fictional
world
€ 8,95 per stuk, set van 8
ISBN 978 90 206 9863 3

€ 17,50

Het oordeel van de wolf 		

JENNIFER LYNN BARNES		
KERSTIN GIER

Edelsteentrilogie (jubileumedities)		

Mok: Go away, I’m reading
€ 8,95 per stuk, set van 8
ISBN 978 90 206 9861 9

De verminkte koning (paperback) 		

978 94 63 49 1891
978 94 6349 268 3

Havenfall

RIHANA JAMALUDIN
978 94 6349 263 8

		

Phoenix Flame 		

Geheimen van het tuinhuis 		

€ 18,99

€ 19,99

€ 19,99

€ 15,€ 18,99

€ 18,99

€ 18,99

Blossom Books backlist
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Backlist
BRIGID KEMMERER		
978 94 6349 173 0
978 94 6349 231 7

Een vloek zo eenzaam
Een hart zo vurig 		

MACKENZI LEE		
978 94 6349 169 3
978 94 6349 261 4

De grand tour van Henry Montague
De expeditie van Felicity Montague

978 94 6349 331 4
€ 19,99
€ 19,99

Touching Juliette (gebonden)
978 94 6349 210 2
Heel me		
978 94 6349 211 9
Weersta me		
978 94 6349 190 7
Verbeeld me		
978 94 6349 214 0
Boxset Vrees me, Breek me
en Vertrouw me		
978 94 6349 249 2
Boxset Heel me, Weersta me
en Verbeeld me		
Touching Juliette (paperback)
978 90 2067 986 1
Vrees me		
978 90 2067 987 8
Breek me		
978 90 2067 989 2
Verwoest me + Versplinter me		
978 90 2067 988 5
Vertrouw me		
978 94 6349 149 5
Heel me		
978 94 6349 056 6
Weersta me		
978 94 6349 270 6
Verbeeld me 		
Sprookjes
978 94 6349 150 1
Contemporary
978 94 6349 128 0

Welkwoud		

KASS MORGAN & DANIELLE PAIGE

€ 19,99
€ 19,99
€ 19,99
€ 49,99
€ 49,99

De Raven 		

JANDY NELSON

		

€ 19,99

978 94 6349 175 4
978 94 6349 081 8
JASON REYNOLDS
978 94 6349 127 3

978 94 6349 209 6

978 94 6349 156 3
RIANNE ROBBEN
978 94 6349 202 7

MARISSA MEYER		

€ 19,99

De goddelozen		

67 seconden		

Toen ik de sterkste was

		

67 seconden: de graphic novel 		

€ 17,50

€ 18,99
€ 18,99

€ 18,99

Zomerburen		

€ 18,99

Nimona		

€ 18,99

NATASZA TARDIO
TBS		

978 94 6349 115 0

Alter ego	 	

€ 20,99

978 94 6349 116 7

Aartsrivaal

€ 20,99

978 94 6349 201 0

Apocalyps

€ 21,99

Blossom Books Shorties
CARLIE VAN TONGEREN

Levana		

€ 13,99

978 90 2067 883 3

Alle Sterren		

€ 19,50

The Lunar Chronicles (paperback)
978 94 6349 141 9
Cinder		

€ 12,99

Het meisjesmanifest		

MARY SHELLEY & MARIA POSTEMA
978 94 6349 251 5

Lichtjaren
978 94 6349 330 7
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Lichtjaren		

978 94 6349 163 1
GUUSJE SLAGTER
978 94 6349 114 3

978 94 6349 178 5
MARLOES DE VRIES
978 94 6349 225 6

Frankenstein		

Het vreemde verhaal van Dr. Jekyll
& de heer Hyde		

978 94 6349 112 9

Het kleine grote frustratieboek		

€ 13,99

Sterke verhalen & hoe je ze schrijft		

€ 18,99

Volwassen worden is optioneel (pocket)

€ 9,99

Doe het!		

€ 19,99

(en andere leugens)		

978 94 6349 109 9

978 94 6349 802 9
978 94 6349 167 9
978 94 6349 224 9
978 94 6349 182 2
€ 24,99

LOTTELUST & LAURA HIDDINGA

€ 12,50

978 94 63 49 118 1

€19,99

De anticonceptiebijbel

€ 19,99

Er is geen dag meer te verliezen

€ 19,99

Druks. Mijn (on)rustige leven met adhd

€ 19,99

CYNTHIA SCHULTZ
Structuurjunkie planners
978 94 6349 245 4
Businessplanner 		
978 94 6349 117 4
Deskplanner 		
978 94 6349 096 2
Planner datumloos (klein) 		
978 94 6349 095 5
Planner datumloos (A4) 		
978 94 6349 280 5
Planner datumloos (klein) (pastel) 		
978 94 6349 281 2
Planner datumloos (A4) (pastel) 		
978 94 6349 242 3
Planner kalenderjaar (klein) 		
978 94 6349 244 7
Planner kalenderjaar (A4) 		
978 94 6349 237 9
Planner academisch (klein) 		
978 94 6349 238 6
Planner academisch (A4) 		

€ 29,99
€ 14,99
€ 20,99
€ 25,99
€ 20,99
€ 25,99
€20,99
€ 25,99
€ 20,99
€ 25,99

Structuurjunkie overige producten
978 94 6349 097 9
Beslisdagboek 		
978 94 6349 099 3
Dagboek 		
978 94 6349 192 1
Notitieboek (rood) 		
978 94 6349 282 9
Notitieboek (roze) 		
978 94 6349 283 6
Notitieboek (grijs) 		
978 94 6349 193 8
Planner extra’s 		
978 94 6349 191 4
Takenlijstje 		
978 94 6349 179 2
Wijnnotities 		

€ 9,99
€ 17,99
€ 14,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 17,50
€ 8,99
€ 20,-

Goed werk 		

€ 19,99

978 94 6349 265 2
BIANCA TOEPS
978 94 6349 108 2

Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit € 19,99

€ 19,99

MANDY BOLLEGRAF		
Plantastic! Groene vingers kun je kweken € 21,99

Een steekje los		

MARIE LOTTE HAGEN & NYDIA VAN VOORTHUIZEN
€ 24,99

Gevalletje borderline 		

FRANCIEN REGELINK
€ 19,99

€ 8,99

KATHELIJN HULSHOF

978 94 6349 151 8

€ 12,99

Feministen dragen geen roze

Waarom je niet zomaar moet stemmen
waar je ouders op stemmen 		

RENÉ OSKAM

Help! Ik sta online		

REBECCA STERN & GRANT FAULKNER

978 94 6349 271 3

978 94 6349 234 8
MARIT HILARIUS

ROBERT LOUIS STEVENSON & BIES VAN EDE
978 94 6349 252 2

FRANCIEN REGELINK

IRIS TER HAAR

Wereldklassiekers

€ 10,€ 10,€ 10,€ 10,-

€ 27,99

SAMENSTELLING SCARLETT CURTIS

€ 10,-

Romeo & Julia		

Zestien 		

MEGAN JAYNE CRABBE		
978 94 6349 226 3
Body Positive Power (midprice) 		

978 94 6349 221 8
De tweede stem 		
978 94 6349 142 6
Scarlet		
€ 15,978 94 6349 143 3
Cress		
€ 15,978 94 6349 144 0
Levana		
€ 12,50
978 94 6349 145 7
Winter		
€ 17,50
		
978 94 6349 126 6
IKO. Opstand		
€ 19,50
		
SHAKESPEARE & TINY FISSCHER
KASS MORGAN
		
TE ZIEN OP
De 100
978 94 6349 217 1
De 100		
978 94 6349 218 8
De 100. Dag 21		
978 94 6349 219 5
De 100. Thuis		
978 94 6349 220 1
De 100. Rebel		
		

978 94 6349 223 2

Blossom Books bold

ELIN MEIJNEN

978 94 6349 174 7

978 94 6349 227 0

Blossom Books Non-fictie

€ 18,99

€ 10,-

978 94 6349 250 8

€ 27,99

TITIA HOOGENDOORN & NIENKE SCHUITEMAKER

978 94 6349 203 4

978 94 6349 104 4

Het zusje van		

978 94 6349 222 5

Trots en vooroordeel 		

€ 14,99

The Lunar Chronicles (gebonden)
978 90 2067 887 1

978 94 6349 255 3

HANNAH WITTON

CARLIE VAN TONGEREN
978 94 6349 159 4

Dantes goddelijke komedie: de hel 		

€ 19,99

Echte Amerikaanse jongens		

€ 19,99

Renegades

978 94 6349 253 9

€ 19,99

CATHELIJNE BLOK & TATJANA ALMULI

Harteloos 		

978 90 2067 896 3

€ 12,99
€ 12,99

NOELLE STEVENSON		

978 94 6349 168 6

Dickens’ Kerstverhaal		

JANE AUSTEN & LISETTE JONKMAN

De genadigen		
€ 19,99

JASON REYNOLDS & BRENDAN KIELY

978 90 2067 611 2
Een bijna eindeloze afstand		

Ik geef je de zon		
De hemel begint bij je voeten 		

€ 18,99

MARGARET OWEN

978 94 6349 133 4
€ 10,€ 12,99
€ 12,99
€ 15,€ 15,€ 15,€ 15,-

CHARLES DICKENS & MEREL LEENE

DANTE ALIGHIERI & LIES LAVRIJSEN

978 94 6349 332 1

978 94 6349 240 9
978 94 6349 241 6

TAHEREH MAFI

€ 19,99

978 94 6349 254 6
De sociëteit

€ 19,99
€ 19,99

Supernova		

978 94 6349 187 7

Damn, honey 		

€ 19,99

€ 7,99

Yes, baby		

€ 8,99

Heb je nou al een vriend?		

€ 17,99

Let’s focus 		

€ 18,50

Queer, baby 		
Damn, horny 		

€ 8,99
€ 19,99

€ 19,99

€ 19,99
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