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#BlossomBooks

In de vorige catalogus kondigde ik het al een beetje aan; de spreiding van onze titels
had dit jaar wat beter gekund. We gaan dan ook een lekker volle zomer (en spoileralert; ook een goed vol najaar) tegemoet, maar het zijn stuk voor stuk titels waar ik
ontzettend veel vertrouwen in heb, en ik hoop u als boekhandelaar ook.
In deze catalogus vindt u (naast uiteraard allemaal steengoede titels) twee nieuwe
mijlpalen: voor het eerst bieden we meer titels aan van Nederlandse auteurs dan
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breken we graag het taboe rondom polyamoureuze relaties.
Verder wil ik graag nog de aandacht vragen voor Alma; het YA-debuut van
worden op middelbare scholen. Een andere titel die u zeker niet mag overslaan is de
nieuwe uit de

-serie: met Eetgestoord van Charlotte Simons voegen we

een boek over eetstoornissen toe aan deze o zo belangrijke en populaire reeks.
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De ontknoping van het Hawthorne-mysterie!

De laatste zet

Jennifer Lynn Barnes
Met al bijna 10.000 verkochte exemplaren van Het Hawthorne-mysterie heeft Jennifer Lynn Barnes
een van de meest verslavende series van het jaar geschreven. Met De laatste zet komt deze fantastische reeks tot een eind en krijgen we (hopelijk) eindelijk alle antwoorden op de raadsels die
we al twee epische boeken lang proberen te ontwarren.

€ 19,99

Laat je opnieuw meeslepen door list en bedrog, raadsels, mysteries, de ondoorgrondelijke
Hawthorne-broers en kom er eindelijk achter of de opzet van de oude Tobias Hawthorne is
geslaagd toen hij al zijn miljarden naliet aan de onbekende Avery Grambs.

titel

De laatste zet

auteur

Jennifer Lynn Barnes

vertaler
isbn

formaat

•
•

Slotdeel van goedlopende serie

•

•

sels en prijzen

Eerste boek van de serie is gekroond tot
Chicklit.nl Young Adult boek 2021

•

Limited edition eerste druk met geïllus-

Onlinecampagne met diverse raad-

Blogtour langs boekstagrammers en
boektokkers

Elise Kuip

978 94 6349 366 6
13,5 x 21 cm

uitvoering

gebonden

aantal bladzijden
nur

ca. 392

285

thema

YFCF misdaad en mysterie

Verschijnt 1 september 2022

treerde schutbladen die exclusieve hints
bevatten, en ingestoken boekenlegger

ebook

€ 9,99
isbn

978 94 6349 379 6

NEDERLANDSE OMSLAGBELETTERING VOLGT
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Bestel ook:

‘Van alle boeken die ik ooit geschreVen heb, is De laatste zet mijn
faVoriet.

de puzzelreeksen! de intriges! de plotwendingen!’

isbn

4

978 94 6349 341 3 | € 15,-

isbn

978 94 6349 277 5 | € 19,99

Blossom Books mysterie
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Alma geeft de vluchtelingen
aan de Texaanse grens een gezicht

Alma

Sander Meij
‘Het voelde dus elke dag als een loterij: wie wordt er vandaag uitgepikt? Wie schuift er een plaats
op in de richting van de eindstreep: de Verenigde Staten van Amerika?’

Vanaf een afstand hebben we ook hier meegekregen hoe het vluchtelingenbeleid in de VS onder

€ 17,99

Trump steeds verder leek af te glijden naar xenofobie. De mensen die in verband met de drugsoorlog
in Midden-Amerika vaak hadden moeten vluchten voor hun leven, werden afgeschilderd als verkrachters en moordenaars.

titel

isbn

(Kinderboeken)auteur Sander Meij woonde een tijd in de VS en maakte dit van dichtbij mee. Hij
schreef er dit indringende boek over, waarin hij door een wisselende tijdslijn een compleet beeld

Alma

auteur

formaat

aantal bladzijden
nur

aan de Texaanse grens.

thema

de allesverwoestende invloed van drugsbendes op het leven van een dapper, vijftienjarig meisje uit
San Pedro Sula.

13,5 x 21 cm

uitvoering

schetst van de wandaden van drugsbendes in Honduras alsook het krankzinnige vluchtelingenbeleid
Alma is een krachtig verhaal over vriendschap, familie, vertrouwen en doorzettingsvermogen en

Sander Meij

978 94 6349 367 3

ca. 280

285
YXZM migratie en vluchtelingen

Verschijnt 15 juni 2022
ebook

€ 9,99
isbn

•

978 94 6349 380 2

Zeer geschikt voor lezen op de middelbare
school

•

Auteur beschikbaar voor boekhandel- en
schoolbezoek

•

Auteur won prijzen voor zijn poëzie

•

Tweede jongerenroman van Blossom Books
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‘in de Vs raakte ik in de ban Van de Verhalen Van migranten uit
midden-amerika, die waren geVlucht Voor hun leVen, om VerVolgens
Vermorzeld te worden tussen de waanzin en de willekeur Van het

amerikaanse Vluchtelingenbeleid. dit boek is een poging om een Van die

‘Sander Meij Schuwt de vertwijfeling niet.
hierin Schuilt zijn zeggingSkracht.’
- bernard wesseling, auteur en voormalig vrijwilliger because we
carry, een stichting die hulp biedt aan vluchtelingen op lesbos

Vluchtelingen een gezicht te geVen.’
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Blossom Books drama
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Maak de Grishaverse compleet in paperback

Het oordeel van de wolf & De taal der doornen
Leigh Bardugo

In 2021 verkochten we ruim 45.000 boeken uit de Grishaverse, mede te danken aan het ontzettende
Shadow and Bone. Dit jaar maken we de serie compleet met twee nieuwe paperbacks: de verzamelaars kunnen hun boekenplank aanvullen met de prachtige edities van
De taal der doornen en Het oordeel van de wolf.

€ 17,99
titel

Het oordeel van de wolf

auteur

•

De opnames voor het tweede seizoen van

•

Shadow and Bone
•

Met 1,2 miljard kijkminuten stond seizoen 1

•

•

Shadow and Bone stond in de top 10 van

In de eerste 28 dagen keken er wereldwijd 55

vertaler

Bone op de achtste plaats staat in

isbn

de lijst met meest bekeken Engelse

uitvoering

tv-series allertijden

boven aan de Amerikaanse streamingcharts
•

In 79 landen stond Shadow and Bone
op nummer één

•

Leigh Bardugo

Dit zorgt ervoor dat Shadow and

Merel Leene

978 94 6349 368 0
paperback met folie

aantal bladzijden
nur

600

285

thema

YFH fantasy

Verschijnt 8 juni 2022

Schapstrook voor de hele serie
beschikbaar

€ 15,Bestel ook:

titel

De taal der doornen

auteur

Leigh Bardugo

vertaler
isbn

Merel Leene

978 94 6349 369 7

uitvoering

paperback,

geïllustreerd binnenwerk
aantal bladzijden
nur

282

285

thema

YFH fantasy

Verschijnt 8 juni 2022

isbn

8

978 94 6349 247 8 | € 15,-

isbn

978 94 6349 248 5 | € 17,50

isbn

978 94 6349 291 1 | € 17,50

Blossom Books fantasy
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YA-roman over de nachtmerrie van elke tiener:

Huisje 13

Elin Meijnen
‘Op dat moment hadden alle alarmbellen af moeten gaan. Er hadden zwaailichten moeten
zwiepen en waarschuwen: het gaat mis! HET GAAT MIS!!!
Maar ik hoorde niets.’

€ 17,99

Elin Meijnen debuteerde in 2021 met de Blossom Books Shortie De tweede stem, die genomiHuisje 13

neerd werd voor de Jonge Jury Debuutprijs 2022. Met haar nieuwe YA-roman Huisje 13 brengt

titel

ze opnieuw op een overtuigende manier unieke, kleurrijke personages tot leven.

auteur
isbn

Elin Meijnen

978 94 6349 370 3

formaat

verhuizen naar een stralingsvrije zone, verandert alles voor Ronja.

aantal bladzijden
nur

vriendinnen kan appen, maar ook dat huiswerk maken lastig is en ze berichten van school mist.
En daar blijft het niet bij: Ronja’s moeder draaft steeds verder door in haar ideeën. Zo ver zelfs
krijgt haar eigen plekje in een van de leegstaande vakantiehuisjes. Dat klinkt misschien als een
droom voor een zelfstandige puber, maar zonder stromend water en een werkende verwarming
valt het vies tegen. En wat als ze er op school achter komen dat ze helemaal voor zichzelf moet
zorgen?

•

13,5 x 21 cm

uitvoering

ca. 272

285

thema

YXW eerste ervaringen

en opgroeien

Verschijnt 29 juni 2022
ebook

€ 9,99
isbn

978 94 6349 381 9

De tweede stem is genomineerd voor de
Jonge Jury Debuutprijs 2022

Bestel ook:

‘als kind Verlangde ik Vaak naar een huisje Voor mij alleen. een plek
waar ik alles zelf kon bepalen, zonder bemoeienis Van ouders. in
heb ik die droom tot leVen gebracht.

Huisje 13

het is een Verhaal oVer een meisje

dat in een warrige Volwassen wereld Veel te snel op eigen benen moet
staan.

oVer de werkelijkheid, die nu eenmaal ingewikkelder en weerbarstiger is dan ik als kind ooit had kunnen bedenken…’
isbn

12

978 94 6349 221 8 | € 10,-

Blossom Books contemporary
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Hét boek waarmee de nieuwe generatie
verschil kan maken

Handboek voor de jonge rebel

Alles wat je moet weten om de wereld te verbeteren

Esther Crabbendam & Eline Peters

‘Het is goed om je te realiseren dat iedereen die zichzelf nu activist of rebel noemt, is begonnen
waar jij nu begint. Met zorgen of boosheid, met een gevoel dat er iets moet veranderen. Wij gaan
zorgen dat jouw gevoel van onmacht in no-time wordt omgezet naar een actieplan.’

Dagelijks lees je in het nieuws over de ene na de andere crisis: van klimaat tot wonen, van onderwijs
tot zorg, en ga zo maar door. Steeds meer jongeren spreken zich uit tegen het beleid dat deze crises
heeft veroorzaakt en komen in actie om hun toekomst te veranderen.
Handboek voor de jonge rebel is een toegankelijke gids waarin precies staat uitgelegd hoe je
kunt opkomen voor de dingen die jij belangrijk vindt en wat er komt kijken bij het organiseren van
een campagne. Voor grote onderwerpen zoals de klimaatcrisis, maar ook kleinere acties zoals groen
in jouw buurt of seksisme op je school.

€ 17,99
titel

Handboek voor de jonge rebel

auteur
isbn

Esther Crabbendam & Eline Peters

978 94 6349 371 0

formaat

13,5 x 21 cm

uitvoering
aantal bladzijden
nur

ca. 240

248

thema

YNK politiek

Verschijnt 20 september 2022

Auteurs Esther Crabbendam en Eline Peters zijn een steengoed duo met veel ervaring. Eline Peters
werkt sinds de oprichting als campaigner bij burgerbeweging DeGoedeZaak en Esther Crabbendam werkte als campagnestrateeg voor digitalerechtenorganisatie Bits of Freedom en was eerder

ebook

€ 9,99
isbn

978 94 6349 382 6

voorzitter van FNV Jong.

•

Verschijnt op Prinsjesdag

•

Samenwerking met politieke jongeren-

•

•

Auteurs beschikbaar voor schoolbezoek

organisaties

•

Lesmateriaal beschikbaar

Geschreven door ervaren actievoerders:

•

Boekpresentatie met workshops in

Esther Crabbendam (Bits of Freedom, FNV

combinatie met Lobbyen kun je leren

Jong) en Eline Peters (DeGoedeZaak)

(onder Corona-voorbehoud)
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‘juist nu jongeren meer redenen dan ooit hebben om in
actie te komen, willen wij ze met dit boek tips, praktische
informatie en inspiratie geVen die ze nodig hebben om de
wereld te Verbeteren!’

14

Blossom Books

15

Tien jaar Touching Juliette!

Het slot van een geweldige queer-trilogie

De queeste van Adrian Montague

De heimelijke onderneming van een getekende jonge erfgenaam

Geloof me

Mackenzi Lee

€ 19,99
titel

De queeste van Adrian Montague

auteur

Merel Leene

vertaler
isbn

13,5 x 21 cm

uitvoering

Sandra C. Hessels

978 94 6349 378 9

uitvoering

gebonden

aantal bladzijden

Geloof me

auteur

978 94 6349 372 7

formaat

nur

titel

Mackenzi Lee

vertaler
isbn

€ 16,99

gebonden

aantal bladzijden

ca. 400

nur

285

ca. 208

285

thema

YFHR fantasy romantiek

thema

€ 12,99

Verschijnt 29 juli 2022

uitvoering

ebook

isbn

€ 9,99
isbn

paperback

978 94 6349 384 0

978 94 6349 383 3

Verschijnt 13 juli 2022
•

Auteursbezoek zomer 2022 tijdens
Pride

ebook

€ 9,99

•

isbn

978 94 6349 385 7

door de makers van Love, Simon
•

Historisch LHBTQ+-liefdesverhaal in
het zeventiende-eeuwse Europa

De wereld van de Montagues barst van het avontuur, de romantiek en de humor.

NEDERLANDSE OMSLAGBELETTERING VOLGT

Wie dacht dat met Verbeeld me een einde kwam aan de Touching Juliette-

In dit geweldige slotdeel neemt Mackenzi Lee, de koningin van de historische queerverhalen, de lezer mee op de queeste van Adrian Montague. Zijn leven ziet er rooskleurig uit:

laatste, adembenemende novelle. Juliette en Warner hebben de strijd tegen

hij is een politiek schrijver, verloofd met een activiste en de enige erfgenaam van zijn vaders

Het Herstel gewonnen en proberen hun wereld weer op te bouwen en in

grote landgoed. Maar Adrian heeft een geheim dat alles zou kunnen verwoesten. Natuurlijk

evenwicht te brengen. Bovendien hebben ze zich verloofd en lijkt een toe-

keren oude bekenden terug, maar Adrian moet Monty en Felicity eerst weten te vinden op

komst samen binnen handbereik. Is het hun dan eindelijk gegund om nog

de wilde zeeën rond Portugal, Amsterdam en het noordpoolgebied.

lang en gelukkig te leven?

Dit derde deel van de New York Times-bestsellerserie en serie-winnaar van de Stonewall
Honor vormt weer een heel nieuw verhaal met een fantastisch einde. Het zal de historischeYA-lezers zeker niet teleurstellen.

16

Blossom Books

Blossom Books fantasy

17

#BlossomBooksBold

@ADORABLEBOOKS

@ANNIEKSLIBRARY

@B2P_NL

@BOEKENBONS

BLOSSOM BOOKS BOLD
@BOOKSBEERSANDBEYOND

@CHRONIC.VILLAINY

@DEALGEMENEWANHOOP

@EEFSREADING

@FAIRYBOOKSANDPIXIEDUST

@FEMKEMEIJBOOM

@HEART_OF_BOOKSHELVES

@HETMEISJEZONDERNAAM_WP

@INTERIORLIFELARA

@IRIZZZ4LIFE

@KIMCOENEN

@MARLEEN_FAVORITEZ

@MARLEEN_FAVORITEZ

@PRINCIPESSAWILHELMINA

@PUTTINGWINGSONWORDS

@SASKIADENKERS

@STOERLEESVOER

@TESS_TESST

@THEREADINGCOWGIRL

@WATJACKYLEEST
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Het eerste echte boek
voor de bewust kindvrije vrouw

Kinderen krijgen is optioneel
Marloes de Vries

‘Zo overtuigd als sommige vrouwen zijn van het feit dat ze wél kinderen willen, zo overtuigd ben
ik dat ik ze niet wil. Maar waarom hebben anderen, zelfs wildvreemden, zo’n moeite met mijn
keuze?’

€ 19,99

In maart 2019, vlak na verschijnen van haar succesvolle stripbundel Volwassen worden is optioKinderen krijgen is optioneel

neel, schreef Marloes de Vries dat ze haar tweede boek graag Kinderen krijgen is optioneel wilde

titel

noemen – en deze wens komt nu uit.

auteur

-

isbn

Marloes de Vries

978 94 6349 373 4

formaat

11,5 x 18 cm

paste opmerkingen, (voor)oordelen en maatschappelijke drempels waarmee je te maken krijgt

uitvoering

als bewust kindvrije vrouw. Met humor, grappige statistieken, af en toe een stripje en vooral

aantal bladzijden

zonder oordeel laat ze zien hoe een leven eruit kan zien als je weloverwogen besluit om geen

nur

kinderen te krijgen.

gebonden
ca. 208

450

thema

VFV familie en relaties:

advies en kwesties

Een broodnodig boek dat zorgt voor begrip, herkenning, beschouwing, een lach en een traan
en dat hopelijk het taboe dat rust op (geen) kinderen krijgen eindelijk openbreekt.

Verschijnt 19 juli 2022

Myrthe over dit boek:
“Kinderen krijgen is optioneel is voor mij een van de meest persoonlijke titels uit deze zomeraanbieding. Als (alleenstaande) vrouw van 35 zonder kinderwens zie ik hoeveel stellen om mij heen
kinderen krijgen en hoe vanzelfsprekend die keuze lijkt te zijn. Ik voel me er regelmatig alleen in
en tot nu toe is er geen boek geweest waarin ik de herkenning vond die ik zocht. Marloes heeft
dat prachtig gedaan, en ik heb af en toe echt even moeten slikken.”

•

Auteur heeft 134.000 Instagramvolgers

•

Met zorg uitgegeven als mooi cadeauboek

Bestel ook:

•
Marloes zelf
•

Onlinecampagne met advertenties en

O M S L A G I L L U S T R AT I E N I E T D E F I N I T I E F

‘schrijVen is als therapie Voor mij: als mijn gedachten als
een grote storm door mijn hoofd woeden, zorgt het schrijVen Van elk
woord erVoor dat de lucht helder wordt.’

isbn

22

978 94 6349 225 6 | € 9,99

Blossom Books
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Voor iedereen die meer wil dan stemmen

Lobbyen kun je leren

Waarom je meer macht hebt dan je denkt

Mara van Waveren

‘Helaas zijn er maar weinig gewone mensen die lobbyen en dat is enorm zonde. Want als je
lobbyt kun je de wereld om je heen veranderen, en hoe meer mensen dat doen hoe beter de
democratie functioneert.’

Bij lobbyen denken we vaak aan ‘belangrijke mannen in pak’ die opkomen voor de rechten van
Shell of de tabaksindustrie. Het viel Mara van Waveren, directeur van Stichting Lobby Lokaal,
dan ook op dat heel veel mensen (en ook jongeren!) niet weten hoeveel invloed ze zelf kunnen
uitoefenen op (lokale) besluiten.

€ 9,99
titel

Lobbyen kun je leren

auteur
isbn

Mara van Waveren

978 94 6349 374 1

formaat

12,9 x 19,8 cm

uitvoering

In Lobbyen kun je leren vertelt Mara alle ins en outs over hoe je invloed kunt hebben op de
politiek, waar je moet beginnen en hoe je een goede lobby succesvol voorbereidt en uitvoert.
Aan de hand van voorbeelden van succesvolle burgerlobby’s leer je stap voor stap een slim
lobbyplan te maken waarmee jouw stem gehoord zal worden.

paperback

aantal bladzijden
nur

ca. 112

400

thema

JPW politiek activisme

Verschijnt 20 september 2022
ebook

€ 6,99

•

Verschijnt op Prinsjesdag

•

Boekpresentatie met workshops in combinatie

isbn

978 94 6349 386 4

met Handboek voor de jonge rebel
•

Geschreven door directeur van Stichting Lobby
Lokaal

‘“waarom zou de gemeente naar een zestienjarige luisteren?” Vroeg
een meisje ooit tijdens mijn training.

Voor iedereen die net zo’n kloof

erVaart tussen burger en politiek en denkt dat daar niks aan te doen is,
schrijf ik dit boek.

24

je hebt namelijk meer macht dat je misschien denkt.’

Blossom Books
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Even voorstellen: Jelle Havermans

Fragment uit:

Portret van de zomer
‘Projecteer het niet op jezelf, alsjeblieft,’ reageerde Noa star.

jelle havermans

‘Hoe kan ik dat niet doen?’
(1994) is een

schrijver, kunstenaar en docent die woont en

schien wel jaren weg. Ik heb geen idee of ik hem daarna nog op die manier ga zien. Of ik

werkt in Amsterdam. In 2021 studeerde hij

hem überhaupt nog ga zien. Misschien blijf ik wel voor altijd weg.’

cum laude af aan de Master of Fine Art van The
Piet Zwart Institute. Met zijn beeldend werk
onderzoekt hij de invloed van geweld in media, archetypes in cinema en de geschiedenis
die op internationale festivals zijn vertoond.
Naast zijn beeldend werk is Jelle actief
schreef opiniestukken over emancipatie, meHet
Parool, de Volkskrant en OneWorld.nl. Hij be-

‘Ik dacht dat jullie alleen seks hadden. Nu lijkt er wel meer te spelen.’
Noa zuchtte. ‘Hoor je jezelf? Dit is de jaloezie die spreekt. Natuurlijk chillen we. Je
denkt toch niet dat ik alleen maar met hem afspreek voor zijn lul? Er is een connectie. En
ook al is hij niet zo belezen, hij leert me een hoop. We praten over andere dingen dan wij
doen. Dat is prima toch? Je hebt ook vrienden voor verschillende situaties, waarom zou
dat anders zijn met scharrels?’
‘Soms bekruipt me het gevoel dat je liever met Jason bent dan met mij.’
‘Het is goed dat je je onzekerheden deelt, maar maak er geen eigen verhaaltje van.
Ik ben net met je op vakantie geweest. Weet je nog?’
‘Waarom breng je alles altijd zo bot?’
‘Luister. Je wil toch dat ik eerlijk ben? Dan kun je eerlijk krijgen. Soms maak je het
jezelf zo moeilijk.’

schrijft met name de positie van de man in een

‘Wat bedoel je daar nu weer mee?’

tijd van grote maatschappelijke verandering.

‘Je weet toch wie ik ben. Wat ik wil. Waarom doe je alsof dat niet zo is?’
Rafael zuchtte. ‘Ik heb hier geen zin in. Waarom kun je niet gewoon in gesprek met

in samenwerking met Babylon Audio Collective, bekend van de VPRO-producties De Blankenberge Tapes en Phasmophobia. Portret van
de zomer is zijn debuutroman.

me gaan?’
‘Volgens mij bedoel je met “een gesprek” dat ik je moet vasthouden terwijl je zielig
doet over Jason. Laat dat ouderwetse rivalen-gedoe toch over aan de rest van de wereld.
Je bent een volwassen man, geen jongetje dat zijn piemeltje constant met dat van anderen moet vergelijken. Jason is een ander mens dan jij, en daarom biedt hij me andere
dingen. Net zoals Steph dat doet. Maar ik ben met jou samen.’
‘Tering, Noa. Je snapt toch wel dat het voor mij niet makkelijk is!’
‘Je neukt zelf toch ook met anderen? Er is geen verschil. Soms lijk je net zo’n neuro‘Je ziet Jason toch veel vaker dan ik mijn onenightstands.’
Noa zuchtte. ‘Jezus, Raf. Stop. Wat wil je horen? Of hij me beter neukt dan jij? Alsjeblieft zeg. Ik dacht dat je hier vrede mee had. Dat je voorbij die triviale jaloezie kon

‘Portret van De zomer is gebaseerd op een intense, rebelse relatie die de
maatschappelijke norm beVraagt. ik hoop dat lezers zich kunnen Verliezen
in dit bitterzoete liefdesVerhaal, dat zowel een kritische blik werpt op mijn
generatie, als een ode is aan jonge liefde in de grote stad.’

28

kijken. Het staat je niet.’
‘Dat kan ik.’
‘Het lijkt er anders niet op.’
Rafael zuchtte, pakte zijn jas en vertrok.
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Portret van de zomer

en de vrije liefde

Jelle Havermans

teleurstelling drong zich aan hem op. Hij dacht nogmaals aan Noa, de details van haar gezicht

€ 19,99
Portret van de zomer

goed boek zijn. De liefde laat zich nu eenmaal graag bespreken in verhalen, en Jelle Havermans

titel

schreef een roman die ons op het lijf geschreven is. Portret van de zomer is een verdiepend,

auteur

bitterzoet liefdesverhaal waarin de normatieve monogame relatie wordt bevraagd met het moderne Amsterdam als decor.

isbn

Jelle Havermans

978 94 6349 375 8

formaat

13,5 x 21 cm

uitvoering
aantal bladzijden

De vijfentwintigjarige fotograaf Rafael ontmoet studente Noa op een huisfeestje. Hij is meteen

nur

ca. 272

301

thema

zijn muze en Rafael wordt door Noa meegenomen in de voor hem nieuwe wereld van de polyamorie.
Door de spiegel die Noa hem voorhoudt en de confrontaties die ze aangaan, leert Rafael
zichzelf steeds beter kennen. Als Noa hem tijdens een lange reis besluit te verlaten, is Rafael

Verschijnt 6 juli 2022
ebook

€ 9,99
isbn

Kenmerkend voor Jelles schrijfstijl is een combinatie van scherpe maatschappelijke observaties,
realistische dialogen en sferische proza. Voor de fans van onder andere Sally Rooney en Melktan-

•

•

•

Voor fans van Sally Rooney en Emma Curvers

•

Grote onlinecampagne, met social media-

audioboek

€ 9,99
isbn

den van Emma Curvers.

978 94 6349 388 8

978 94 6349 389 5

Ruime verzending persexemplaren

advertising
•

Auteur schreef voor o.a. Het Parool,
de Volkskrant, Vice en OneWorld

30
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Eindelijk (h)erkenning voor
mentale gezondheid en diversiteit

Eetgestoord

Charlotte Simons
‘Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik geloof niet dat er ooit iemand op de wereld
rondgelopen heeft die op een dag wakker werd met een vanuit het niets ontstane eetstoornis.
Iedereen die uiteindelijk een eetstoornis ontwikkelt is initieel begonnen met een eetprobleem.’

eetgestoord

€ 19,99

De Hoofdzaken-serie is binnen korte tijd een begrip geworden bij iedereen die te maken heeft
titel

andere de toegankelijkheid, (h)erkenning en het begrip.

auteur

In Eetgestoord, het zesde deel uit de serie, vertelt Charlotte Simons zonder schroom over

isbn

Charlotte Simons

978 94 6349 376 5

formaat

14 x 20 cm

haar eigen eetstoornis maar bespreekt daarnaast ook de andere vormen die deze ziekte kent.

uitvoering

Ze legt in heldere woorden uit wanneer een eetprobleem een stoornis wordt en probeert te

aantal bladzijden

verklaren hoe het ontstaat.

nur

Simons geeft de lezer een kijkje in het brein van iemand met een eetstoornis, geeft haar

charlotte simons

Eetgestoord

met mentale gezondheid en diversiteit. De boeken worden veelvuldig geprezen vanwege onder

ca. 256

770, 863

thema

VSP populairwetenschappelijke

psychologie

(kritische) mening over de huidige hulpverlening, bespreekt de meest wijdverspreide misver-

Verschijnt 23 augustus 2022

standen en beschrijft de lange weg naar herstel.
Eetgestoord is wederom een boek dat niet in uw winkel mag ontbreken, en waarmee wij hopen
dat de weg naar herkenning, begrip en herstel voor vele anderen net iets meer binnen handbereik komt.

•
•

ebook

€ 9,99
isbn

Zesde deel in succesvolle serie Hoofdzaken

•

Grootschalige media-aandacht op World

978 94 6349 390 1

Bestel ook:

Mental Health Day (10 oktober)

Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit en
DRUKS kwamen direct binnen in Bestseller 60

•

Onlineadvertenties (serie-breed)

•

Meer dan 50.000 boeken van de serie verkocht

•

Grootschalige seriebrede marketingcam-

•

In Nederland lijden ruim 200.000 mensen aan

pagne

een eetstoornis, in België zijn dit er tot 300.000

isbn

978 94 6349 108 2 | € 19,99

isbn

978 94 6349 118 1 | € 19,99

©B
i an

ca

To
ep

‘toen ik heel, heel diep in mijn eetstoornis zat en geplaagd werd door
s

een zware depressie, was mijn allergrootste angst om Vermist te raken.

niet omdat ik bang was dat iemand met onzuiVere intenties mij wat aan zou
willen doen.

nee, mijn grootste angst was dat er Vermissingsposters zouden

worden Verspreid, met daarop:
ogen, lang zwart haar.

“Vermist: charlotte simons. 17 jaar, groene

1,85m, lichaamsbouw: morbide obees.” dat de rest

Van de wereld mijn eetgestoorde zelfbeeld zou beVestigen.

dat wat ik in de

spiegel zag eigenlijk gewoon realiteit bleek te zijn.’
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isbn

978 94 6349 227 0 | € 19,99

isbn

978 94 6349 271 3 | € 19,99

isbn

978 94 6349 321 5 | € 19,99
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Hete verhalen zoals je ze pas één keer eerder las

Fucking horny

Samengesteld door Marie Lotte Hagen & Nydia van Voorthuizen
‘Je bent naast het bed gaan staan, met je handen op je rug. Zo keurig, zo braaf. “Hoe wil je me,
Miss?” Ik loop om je heen. Goede vraag. Hoe wil ik je? Soms is het rauw en primitief, voel ik me
bijna een dier dat in je zachte vlees klauwt, je opeist. Vandaag is mijn hoofd helder, het soort
kristal dat ik alleen ken als ik dominant ben. Koel, sadistisch en eisend.’

€ 19,99

– Marloes Leezer
titel

Dat er meer representatie nodig is in erotische verhalen, bleek uit de vele media-aandacht voor
en de fantastische verkoopcijfers van Damn horny
exemplaren verkocht, en inmiddels zijn we de 10.000 gelezen en geluisterde exemplaren voorbij.
Voor Fucking horny gingen Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen, beter bekend als
feministisch duo DAMN, HONEY, weer op zoek naar verschillende auteurs voor zoveel mogelijk
diversiteit in de erotische verhalen. Het resultaat is wederom een bloedgeile bundel vol hete
(queer-)verhalen die ver wegblijven van de male gaze.

Marie Lotte Hagen

& Nydia van Voorthuizen
illustrator
isbn

Linda Rusconi

978 94 6349 377 2

formaat

13,5 x 21 cm

uitvoering

met neon bedrukking
aantal bladzijden
nur

Met verhalen van o.a. Daan Borrel, Malou Holshuijsen, Naomie Pieter en Monique van Loon.

Fucking horny

samengesteld door

ca. 240

455

thema

Verschijnt 6 september 2022
ebook

€ 9,99
isbn

978 94 6349 391 8

audioboek

€ 9,99
isbn

•

Tweede deel, na overweldigend succes Damn
horny (10.000+ verkopen)

•

35.000+ volgers op Instagram

•

In 2022 staat DAMN, HONEY vele malen in

gen in de stream van DAMN, HONEY (maandelijks 80.000 keer beluisterd)

•

•

het theater
•

978 94 6349 392 5

Bestel ook:

Damn horny werd besproken door o.a.

© Ta
tjan
a

Al
m
u

Women’s Health, NRC en Radio 1

Thematitel
Boekenweek
2022

li

Geen paniek!
Dit boek wordt volledig
gecensureerd uitgeleverd

‘na het Verschijnen Van Damn Horny kregen we de ene na de
andere lofbetuiging.

mensen lieten weten zich ein-de-lijk te

herkennen in porno.

ze wilden meer, meer, meer. wij zijn de

beroerdste niet, dus dat geVen we ze graag.’

isbn

36

978 94 6349 234 8 | € 19,99
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Waarom ‘lekker veel rijden’
niet de oplossing is

Hoe ik van mijn rijangst afkwam
Titia Hoogendoorn

‘Hoe minder ik reed, hoe meer mijn angst ging broeien en rotten als een paar vergeten boterhammen in een rugzak.’

Op 1 januari 2021 hadden er in Nederland en België ruim 18 miljoen mensen een rijbewijs en

€ 9,99

volgens de laatste onderzoeken heeft tot 10 procent daarvan last van rijangst, zodanig dat ze
amper zelf achter het stuur zitten.

titel

Auteur, actrice en podcastmaker Titia Hoogendoorn had hier tot voor kort ook last van, totdat
ze besloot dit grondig aan te pakken. Haar stok achter de deur werden vriendinnen, haar vader,

Hoe ik van mijn rijangst afkwam

auteur
isbn

Titia Hoogendoorn

978 94 6349 365 9

formaat

12,9 x 19,8 cm

haar volgers op Instagram en haar einddoel: zelf met de auto naar de Ikea kunnen. Voor het oog

uitvoering

van duizenden Instagram-volgers kwam ze van haar rijangst af en schreef hier een boek over.

aantal bladzijden

Net zoals Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen, dat Titia samen
schreef met Nienke Schuitemaker, is Hoe ik van mijn rijangst afkwam
humor en zelfspot, handige lijstjes, interviews met andere rijangstigen en praktische tips om zelf
je rijangst te overwinnen.

nur

paperback
ca. 128

400

thema

VSF rijvaardigheid en rijden

Verschijnt 9 augustus 2022
ebook

€ 6,99
isbn

•

Met praktische tips om zelf je rijangst te

978 94 6349 393 2

overwinnen
•

Na overweldigende reacties op het e-book, nu

•

r
ge

©A

ma
nd
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lie

OMSLAG NOG NIET DEFINITIEF

‘toen ik het proces om Van mijn rijangst af te komen deelde op
instagram, Verbaasde het me hoeVeel mensen die ik persoonlijk kende,
er ook last Van hadden.

38

we hadden het er nog nooit oVer gehad.’

Blossom Books

39

Non-book backlist

Backlist
JENNIFER LYNN BARNES

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

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

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

Ik ben autastisch!

€ 18,99

Blossom Books 13+
Robijnrood

€ 12,99

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

© Design Poppy Red

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

Papieren tas: I got 99 problems
€0,11 per stuk, set van 200
ISBN 978 94 6349 206 5

€ 12,99

Heerestraat & Rozenlaan

€ 18,99

Blossom Books 15+
978 94 6349 009 2

Ingesloten

€ 18,99

BECKY ALBERTALLI
978 94 6349 121 1
978 90 2067 994 6

© Design Poppy Red

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

© Design Poppy Red

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

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

Bijna echt

€ 18,99

Anders, beter

€ 18,99

SONA CHARAIPOTRA

TE ZIEN OP

978 94 6349 158 7

Tiny Pretty Things

€ 18,99

978 94 6349 166 2

Shiny Broken Pieces

€ 18,99

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

€ 19,99
€ 19,99

MEL DARBON
978 94 6349 188 4

Rosie hartje Jack

€ 18,99

In mijn hoofd

€ 18,99

De slaapster en de spintol

€ 22,99

De afstand tussen jou en mij

€ 12,99

Grondvuur

€ 17,99

15 ¾

€ 14,99

SHARON DRAPER

978 94 6349 123 5

NEIL GAIMAN

978 94 6349 129 7

Wat als dit het is (met Adam Silvera)

€ 18,99

978 94 6349 334 5

Zo moet het zijn (met Adam Silvera)

€ 18,99

Aristoteles & Dante duiken in de wateren
€ 19,99

SANNA ANNUKKA & E.T.A. HOFFMAN
978 94 6349 102 0

De Notenkraker

978 94 6349 010 8
MARINA GESSNER
978 94 6349 328 4
MIRJAM GIELEN

€ 15,€ 19,99

€ 18,99

LEIGH BARDUGO

978 94 6349 136 5
DAVE GOLDSTEIN

978 94 6349 300 0

ELLEN HAUN & LAURA LANE

978 94 6349 233 1

Assepoester en het glazen plafond
(en andere feministische sprookjes)

€ 18,99

SARA HOLLAND

De Grishaverse

Bio tas: Readers gonna read
€ 11,95 per stuk, te bestellen
per set van 5

€ 24,99

978 94 6349 313 0

978 94 6349 157 0

van de wereld

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

Lore

978 94 6349 199 0

€ 17,99
€ 17,99

978 94 6349 317 8

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

€ 18,99

€ 17,99

BENJAMIN ALIRE SÁENZ
978 94 6349 124 2
Aristoteles & Dante ontdekken de
geheimen van het universum
978 94 6349 111 2
De onverklaarbare logica van mijn leven

+

€ 18,99

De Academie

Simon vs. de verwachtingen van
de rest van de wereld
De voordelen van onbeantwoorde
liefde
De eigenzinnigheden van Leah Burke

978 90 2067 888 8

world
€ 8,95 per stuk, set van 8
ISBN 978 90 206 9863 3

Dit is hoe het ging

978 94 6349 171 6

978 94 6349 308 6

SAMIRA AHMED

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

978 94 6349 155 6

EN DHONIELLE CLAYTON

© Design Marloes de Vries

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

ASTRID BOONSTOPPEL

€ 12,99
Smaragdgroen

CARLIE VAN TONGEREN

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

€ 19,99

LISA VAN CAMPENHOUT

978 90 2067 942 7

978 94 6349 125 9

€ 19,99

De verloren erfgenaam

978 94 6349 284 3

Edelsteentrilogie (jubileumedities)

978 90 2067 943 4

De erfenis

978 94 6349 277 5

ALEXANDRA BRACKEN

KERSTIN GIER
978 90 2067 941 0

978 94 6349 172 3

978 94 6349 138 9

Everless. Het meisje en de alchemist

978 94 634 9302 4

Shadow and Bone (tv-editie)

€ 15,-

978 94 6349 152 5

De Grisha. Schim en schaduw

€ 15,-

978 94 6349 153 2

De Grisha. Dreiging en duisternis

€ 15,-

978 94 63 49 189 1

Havenfall

€ 18,99

978 94 6349 154 9

De Grisha. Val en verlossing

€ 15,-

978 94 6349 268 3

Feniksvlam

€ 18,99

978 94 634 9247 8
978 94 634 9248 5

De kraaien. List & Leugens
De kraaien. Kraai & Koninkrijk

€ 15,€ 17,50

978 94 634 9291 1

De verminkte koning

€ 17,50

RIHANA JAMALUDIN

978 94 634 9275 1

Het oordeel van de wolf

€ 19,99

978 94 6349 122 8

De taal der doornen

€ 19,99

978 94 6349 208 9

Boek der heiligen

€ 19,99

TE ZIEN OP

(paperback)

978 94 6349 263 8

€ 15,-

Geheimen van het tuinhuis

€ 18,99

Een vloek zo eenzaam
Een hart zo vurig
Een eed zo duivels

€ 19,99
€ 19,99
€ 19,99

BRIGID KEMMERER
978 94 6349 173 0
978 94 6349 231 7
978 94 6349 305 5

Blossom Books backlist
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Backlist
CECILE KOREVAAR
978 94 6349 323 9

Thuis draag ik bij me

€ 18,99

KASS MORGAN & DANIELLE PAIGE

CHARLES DICKENS & MEREL LEENE

De sociëteit

978 94 6349 254 6

978 94 6349 332 1

De Raven

DANTE ALIGHIERI & LIES LAVRIJSEN
De grand tour van Henry Montague
De hartstocht van Monty en Percy

€ 19,99

JANDY NELSON

€ 9,99

978 94 6349 240 9
978 94 6349 241 6

Ik geef je de zon
De hemel begint bij je voeten

€ 12,99
€ 12,99

€ 19,99
€ 19,99
€ 19,99
€ 49,99

€ 10,€ 12,99
€ 12,99
€ 15,€ 15,€ 15,€ 15,-

De genadigen

€ 19,99

978 94 6349 081 8

De goddelozen

€ 19,99

978 94 6349 127 3

67 seconden

€ 17,50

978 94 6349 133 4

Toen ik de sterkste was

€ 18,99

978 94 6349 209 6

67 seconden: de graphic novel

€ 18,99

978 94 6349 156 3

Echte Amerikaanse jongens

€ 18,99

(met Brendan Kiely)

Zomerburen

€ 18,99

NEAL SHUSTERMAN
Een bijna eindeloze afstand
Een intens gelukkig gevoel

€ 19,99
€ 17,99

Verguld

€ 24,99

Nimona

€ 18,99

€ 14,99

978 94 6349 115 0

Alter ego

€ 20,99

978 94 6349 116 7

Aartsrivaal

€ 20,99

CARLIE VAN TONGEREN

978 94 6349 201 0

Apocalyps

€ 21,99

978 94 6349 159 4

Het meisjesmanifest

€ 18,99

978 94 6349 309 3

Het is hier helemaal (niet) perfect!

€ 18,99

The Lunar Chronicles (gebonden)
978 90 2067 887 1

Levana

€ 13,99

978 90 2067 883 3

Alle Sterren

€ 19,50

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

€ 12,99

978 94 6349 142 6
978 94 6349 143 3
978 94 6349 144 0
978 94 6349 145 7

Scarlet
Cress
Levana
Winter

€ 15,€ 15,€ 12,50
€ 17,50

978 94 6349 126 6

IKO. Opstand

€ 19,50

De 100
978 94 6349 217 1
978 94 6349 218 8
978 94 6349 219 5
978 94 6349 220 1

978 94 6349 256 0

€ 29,99

CARLIE VAN TONGEREN
978 94 6349 222 5

Het zusje van

€ 10,-

ELIN MEIJNEN
978 94 6349 221 8

De tweede stem

€ 10,-

€ 10,€ 10,€ 10,€ 10,-

Zorro. De vloek van Capistrano

€ 24,99

978 94 6349 251 5

978 94 6349 250 8

Lichtjaren
978 94 6349 330 7

Lichtjaren

€ 19,99

978 94 6349 331 4

Supernova

€ 19,99

Frankenstein

Romeo & Julia

Het vreemde verhaal van Dr. Jekyll
& de heer Hyde

Zestien

€ 19,99

MARIE LOTTE HAGEN & NYDIA VAN VOORTHUIZEN
978 94 6349 167 9

YES, BABY

€ 9,99

978 94 6349 224 9

QUEER BABY

€ 9,99

JANTINE JONGEBLOED
Wie zette mijn naaktfoto’s online?

€ 9,99

Het kleine-dingen-boek

€ 21,99

BONNIE NOTTROTH

978 94 6349 163 1

Help! Ik sta online

€ 12,99

978 94 6349 338 3

Francien laat je tieten nog eens zien

€ 16,99

€ 19,99

Er is geen dag meer te verliezen

€ 19,99

RENÉ OSKAM

978 94 6349 178 5

Sterke verhalen & hoe je ze schrijft

€ 18,99

Doe het!

€ 19,99

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

Goed werk

€ 19,99

978 94 6349 225 6

Volwassen worden is optioneel (pocket)

€ 9,99

MANDY WOELKENS & THORN DE VRIES
FAQ Gender

€ 9,99

Hoofdzaken
Een steekje los. Leven met angst.

€ 19,99

€ 19,99

FRANCIEN REGELINK
978 94 6349 118 1
Druks. Mijn (on)rustige leven met ad(h)d

€ 19,99

€ 19,99

AAFKE ROMEIJN
978 94 6349 321 5

Ga gewoon wat leuks doen

€ 19,99

€ 18,99

BIANCA TOEPS
978 94 6349 108 2

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

€ 12,50

Feministen dragen geen roze

Plantastic (paperback)

978 94 6349 265 2

€ 27,99
€ 15,99
€ 21,99
€ 25,99

KATHELIJN HULSHOF
978 94 6349 227 0
Gevalletje borderline

MANDY BOLLEGRAF
978 94 6349 307 9

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

IRIS TER HAAR
978 94 6349 271 3

Blossom Books bold
MEGAN JAYNE CRABBE
978 94 6349 226 3
Body Positive Power

CYNTHIA SCHULTZ
Structuurjunkie planners
978 94 6349 245 4
Businessplanner
978 94 6349 117 4
Deskplanner
978 94 6349 280 5
Planner datumloos (klein) (pastel)
978 94 6349 281 2
Planner datumloos (A4) (pastel)

978 94 6349 311 6

REBECCA STERN & GRANT FAULKNER

(en andere leugens)

€ 24,99

De anticonceptiebijbel

MARLOES DE VRIES

FRANCIEN REGELINK

978 94 6349 112 9

MARIE LOTTE HAGEN & NYDIA VAN VOORTHUIZEN
€ 24,99

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

CATHELIJNE BLOK & TATJANA ALMULI

SAMENSTELLING SCARLETT CURTIS

MARY SHELLEY & MARIA POSTEMA

€ 8,99

LOTTELUST & LAURA HIDDINGA

978 94 6349 151 8

978 94 6349 104 4

WILLIAM SHAKESPEARE & TINY FISSCHER

42

Trots en vooroordeel

HANNAH WITTON

Wereldklassiekers

TE ZIEN OP

De 100
De 100. Dag 21
De 100. Thuis
De 100. Rebel

Blossom Books Shorties

Waarom je niet zomaar moet stemmen

JOHNSTON MCCULLEY & KEVIN HASSING

978 94 6349 322 2
TBS

€ 18,50

waar je ouders op stemmen

978 94 6349 315 4

NATASZA TARDIO

978 94 6349 168 6

Renegades

€ 22,50

NOELLE STEVENSON
978 90 2067 611 2

MARISSA MEYER

Zeis

Let’s focus

JANE AUSTEN & LISETTE JONKMAN

978 94 6349 223 2

RIANNE ROBBEN

978 90 5934 842 7

978 94 6349 174 7

978 94 6349 203 4

978 94 6349 175 4

978 94 6349 202 7

978 94 6349 187 7

TITIA HOOGENDOORN & NIENKE SCHUITEMAKER
€ 27,99

JASON REYNOLDS

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

KASS MORGAN

Dantes goddelijke komedie. De hel

MARGARET OWEN

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
en Vertrouw me

978 94 6349 326 0

978 94 6349 253 9

978 94 6349 255 3

TAHEREH MAFI

Contemporary
978 94 6349 128 0
978 94 6349 292 8

MARIT HILARIUS
€ 19,99

€ 18,99

MACKENZI LEE
978 94 6349 169 3
978 94 6349 261 4
978 94 6349 336 9

Dickens’ Kerstverhaal

978 94 6349 802 9

DAMN, HONEY

978 94 6349 329 1

Shit waar je als vrouw mee moet dealen
- het handboek

€ 7,99
€ 17,99

978 94 6349 234 8

Damn horny

€ 19,99

€ 19,99

Blossom Books backlist
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Blossom Books is een zelfstandige uitgeverij met een
fonds voor lezers van ca. 15 tot 35 jaar. Blossom Books
geeft, onder leiding van Myrthe Spiteri, boeken uit
voor jongeren en levert daarnaast een bijdrage aan het
imprint Blossom Books bold. Het uitgeversbedrijf heeft
het doel om jongeren aan het lezen te krijgen en houden.
Daarnaast wil Blossom Books lezers activeren door sociale
thema’s bespreekbaar te maken.

Over deze catalogus
De genoemde prijzen zijn verkoopprijzen inclusief BTW.
Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
Levering geschiedt onder toepassing van de
leveringsvoorwaarden van Blossom Books B.V.
Kvk: 66954622
Btw / vat: 856768339B01
Iban: NL61 RABO 0313 1453 18

blossombooks
@blossombooks
@blossombooks
blossombookstv

Nederland
Blossom Books B.V.

België
L&M Books

Algemeen
Hof ter Weydeweg 10b
3451 ST Vleuten

Algemeen
Hessenstraatje 3 bus 6
2000 Antwerpen
België

030-20 80 994
info@blossombooks.nl
blossombooks.nl
Marketing en PR
Judith van Harten
judith@blossombooks.nl
Onderwijs
Myrthe Spiteri
myrthe@blossombooks.nl
blossombooks.nl/onderwijs
Verkoop
New Book Collective
Julia van Rij, Rutger Vos,
Tjamke van Hekken, Maarten Richel
Niasstraat 6d
3531 WP Utrecht
020-22 60 238
verkoop@newbookcollective.com
newbookcollective.com

+32 (0)3 293 68 14
info@lmbooks.be
lmbooks.be
Marketing en PR
Line Mariën
caroline@lmbooks.be
+32 (0)497 15 92 05

Karen Hoorelbeke
karen@lmbooks.be
+32 (0)477 68 37 14
Verkoop
Marc Grossen
marc@lmbooks.be
+32 (0)472 98 01 02

Ilse Schollaert
ilse@lmbooks.be
+32 (0)474 34 81 07

