Beste boekhandelaar,
Uitgeverij Willowtreez bestaat nog niet zo heel lang. Sinds 2016 staan
wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en pas dit jaar zijn wij
begonnen met het aannemen van meerdere titels en is ons bedrijf ook
ineens een stuk gegroeid.
Deze najaarsfolder is dan ook onze allereerste aanbiedingsfolder die wij
uitgeven.
Omdat wij u graag met ons laten kennismaken hebben wij een aantal
leuke aanbiedingen voor u verzonnen.
Heeft u zich ingeschreven om deze folder via de mail te ontvangen, krijgt u bij uw eerste bestelling een boekhandelskorting van
47%.
Bij verschillende boeken zijn er zijn er promotieacties die alleen
gelden bij deelnemende boekhandels. Deze zullen benoemd
worden in de Facebookcampagnes, samen met een link naar de
deelnemende boekhandels.
Bij tien boeken krijgt u één boek gratis.
Naast de promotiecampagnes die bij elk boek staan weergegeven,
werken wij ook samen met een streetteam.
Zij promoten onze boeken overal op social media en zo mogelijk daarbuiten.
Wilt u één van onze auteurs uitnodigen voor een evenement of om een
workshop te geven, is dit natuurlijk ook altijd mogelijk.
Wij hopen hiermee uw interesse te hebben gewekt en op een welvarende samenwerking!

Patricia Verlinde
Uitgeverij Willowtreez

KvK: 65634691 | btw NL142709074B01 | mail@willowtreez.nl
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‘Wie weet is hij vervloekt,’ zei de stem van
heer Schwarzfrost. ‘Wie weet sterf je wanneer
je hem aanraakt.’
Sieglinde bevroor in haar beweging en nam
een diepe teug adem.
‘Wie weet val je regelrecht naar de hel.’

’’Het verhaal zit goed in elkaar en houd je tot het
laast toe goed in zijn greep. Een mooi debuut
van een jonge auteur.’’
- Ans Stier, recensent bij Sophiamagazine

A dark Fairytale
That has never been told before

OVER
WEZENLOZE
ZIELEN

MEREL DE KEYZER

Merel De Keyzer is met haar 18 jaar een van de jongste schrijvers
bij uitgeverij Willowtreez, maar misschien ook wel een van de
tallentvolste.
Al veel van haar verhalen zijn online gepubliceerd en daarmee
ook in de prijzen gevallen.
Over Wezenloze Zielen is haar debuut in de fysieke boekenwereld.
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Een jaar na de zelfmoord van haar vader, lijken er
eindelijk weer wat lichtpuntjes in Melanies leven te
verschijnen wanneer ze Tristan ontmoet.
Dit is echter van korte duur. Al snel komt ze in een
aantal onverklaarbare situaties terecht, waardoor
ze achter het bestaan komt van een verborgen
wereld waarover je normaal gesproken alleen in
boeken leest.
Een wereld waarin haar vader klaarblijkelijk een
hoofdrol heeft gespeeld en waardoor zij nu doelwit
is geworden van twee partijen die zijn verwikkeld
in een eeuwenoude oorlog.
Samen met Tristan tracht Melanie de geheimen die
haar vader zo goed voor haar verborgen probeerde
te houden te ontrafelen en zo hun levens te redden.
Hierbij wordt hun ontluikende liefde zwaar op de
proef gesteld.

’’Het Antiserum is een Young Adult-verhaal dat beschikt over
een flinke dosis spanning, waardoor het boek moeilijk weg te
leggen is.’’ - Boekenvlinder.be

PROMOTIE
Bij aankoop van een boek een I’m proud
to be a book nerd - tas cadeau.
Poster en eventueel voorruitexemplaren
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Blogtour in november
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Aandacht op verschillende social media
platforms.
Betaalde Facebookcampagne in de
maanden: november en december,
samen met het vervolg Bloedband.

Bloedband
Het spannende vervolg op Het Antiserum

Krijg bij aankoop van Het Antiserum of Bloedband een
gratis proud to be a book nerd-tas cadeau!

’’Het is de hype
van dit najaar, met
een plot die je een
beetje verontwaardigd achterlaat en
doet reikhalzen
naar meer.’’
- SJM Schrijft
Titel: Bloedband
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Auteur: Patricia Verlinde
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Pagina’s: 280
Prijs: €18,95
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* Zolang de voorraad strekt.
De print kan variëren.

Tristan zat geknield voor een lichaam. Alleen
de arm was te zien, hij lag in een vreemde
hoek gebogen, levenloos op de grond.
De huid was spierwit en bevlekt met rode
vegen en aan de ringvinger zat een stalen ring
met een zwart gekerfde band erin…
‘Nee!’ schreeuwde ik.
Vrijwel meteen stond Tristan voor me en
duwde me terug de hal in.
‘Nee, laat me los!’ Ik krijste en gilde en probeerde me met alle macht los te trekken. Ik
had het verkeerd gezien. Dit kon niet waar
zijn...

Instinct

Meer dan 375.000 keer
gelezen op Wattpad

Je instinct kun je maar
beter niet negeren...
Rose Prescott is anders dan andere
meiden van haar leeftijd. Al zolang
ze zich kan herinneren beschikt ze
over vreemde gaven. Gaven die ze
niet altijd in de hand heeft en
angstvallig verborgen houdt voor de
buitenwereld.
Wanneer ze haar vriend op een feest
betrapt met een ander, besluit Rose
bij haar oma in Willits te gaan
wonen. Maar de rust en heling die ze
daar hoopte te vinden is momenteel
ver te zoeken.
Het kleine stadje wordt opgeschrikt
door een reeks moorden en haar
favoriete plek in het bos is hierdoor
verboden gebied geworden.
Als Rose tijdens een avond stappen
Dean White ontmoet, neemt haar
leven een vreemde wending. De
mysterieuze jongeman roept
tegenstrijdige gevoelens in haar op.
Al snel leert Rose dat ze Dean beter
zoveel mogelijk kan vermijden.
Maar waarom blijven hun paden
steeds kruisen?
En waarom krijgt Rose steeds vaker
het gevoel dat hij een groot geheim
met zich meedraagt?
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Promotie
Betaalde Facebookcampagne in de maanden:
oktober, november,
december,
met boektrailer
Auteur staat open voor
interviews en
winkelbezoeken

‘

Zo naïef,’ siste een stem links van haar.
‘Zo zwak.’ Rechts van haar.
‘Zo gemakkelijk te beïnvloeden.’ Overal om haar heen.
Gwen scheurde zich los uit de greep en deinsde buiten
handbereik. Welke idioot had er hier in hemelsnaam een
ziel losgelaten?
De fluisteringen vloeiden over in een zacht gegniffel. De
nevel werd compacter, begon menselijke vormen aan te
nemen. Hoofd, schouders, romp.
Iets wat leek op een stel handen reikte naar haar. Ze
dook eronderdoor, wankelde en stootte met haar schouder
tegen de kast. Een pijnscheut schoot door haar arm. Glaswerk rinkelde. De kast wiebelde krakend heen en weer.
Verschrikt greep ze naar de planken om te voorkomen dat
hij omver viel.
Ze hoorde het hout eerder breken dan dat ze het zag en
beroofd van haar houvast tuimelde ze voorover, omgeven
door een regen van zandlopers. De reservoirs sloegen in
honderden scherven kapot op de tegels. Levenszand
vloeide naar buiten. Blootgesteld aan de lucht loste het op
in het niets en wat achterbleef was een gebroken, leeg
omhulsel.

’Een heerlijk spannende, romantische paranormale YA met geheimzinnige gebeurtenissen
en een originele kijk op het dodenrijk.’
- De Perfecte Buren

zielverzamelaar

Merkteken
van
de dood
Mascha Schoonakker
(1990) is geboren in Delft en woont sinds een paar
MASCHA
SCHOONAKKKER
jaar op een van de mooiste plekjes in Rotterdam. Al is ze doordeweeks
voornamelijk in Leiden te vinden, waar ze als Research and Development analist op een laboratorium voor medicijnonderzoek werkt.
Juist door dat wetenschappelijke van alledag, duikt ze in haar vrije tijd
graag de fantasie in, zowel door het te lezen als door het zelf te
schrijven.
In haar debuut Merkteken van de Dood voorziet ze de personificatie van
de dood van een fulltime baan, twee kinderen en een handjevol
problemen om het interessant te maken, en de basis voor het verhaal is
gelegd.

Als iemand weet hoe je een ramp kunt ontketenen dan is dat de 17-jarige Gwen
Collins wel. Ze breekt per ongeluk dertien
van haar vaders zandlopers met daarin het
levenszand van stervelingen en maakt hen
daarmee ongemerkt onsterfelijk. De
Raadsheren eisen dat deze zielen binnen
afzienbare tijd worden opgehaald. Wanneer
Gwens vader als de verantwoordelijke
zielverzamelaar een beroep op haar doet,
voelt ze zich gedwongen zijn werk over te
nemen. Maar Gwen heeft vrijwel geen
ervaring met zielverzamelen en als ook de
ziel van haar klasgenoot Max onsterfelijk
blijkt te zijn, komt ze voor een onmogelijke
keuze te staan...

PROMOTIE
-Blogtour in Oktober
-Facebookcampagne
in de maanden oktober, november, december.
Deel 2; Dodenstad,
zal in het voorjaar
verschijnen.

Mascha Schoonakker (1990) is geboren in Delft en
woont sinds een paar jaar op een van de mooiste plekjes in Rotterdam. Al is ze doordeweeks voornamelijk in
Leiden te vinden, waar ze als Research and Development analist op een laboratorium voor medicijnonderzoek werkt. Juist door dat wetenschappelijke van
alledag, duikt ze in haar vrije tijd graag de fantasie in,
zowel door het te lezen als door het zelf te schrijven.
In haar debuut Merkteken van de Dood voorziet ze de
personificatie van de dood van een fulltime baan, twee
kinderen en een handjevol problemen om het interessant te maken, en de basis voor het verhaal is gelegd.
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Wanneer u gebruik wilt maken van onze aanbiedingen en promotiecampagnes, willen wij u vragen om uw bestellingen rechtstreeks bij
ons te plaatsen.
Dit kan op verschillende manieren.
- U kunt uw bestelling doorgeven door het online bestelformulier in te
vullen op: www.willowtreez.nl
- U kunt daar ook het bestelformulier downloaden en het naar ons
toesturen via de mail, post of Whatsapp.
Mail: mail@willowtreez.nl
Post: Uitgeverij Willowtreez, Axelsestraat 42, 4537AK Terneuzen.
Whatsapp: 0628059135

