
Soulmates scavenger hunt 
 

#Soulmatesisback! De hele maand juni staat in het teken van de vernieuwde Soulmates-serie van Joss 

Stirling. Doe je mee met de Soulmates scavenger hunt? Vervul deze maand zo veel mogelijk opdrachten 

en verdien op die manier punten. Leg alles vast op een foto of filmpje en deel alles met 

#Soulmatesisback. 

 

De winnaar is degene met de meeste punten en wint een Blossom Books-tegoedbon t.w.v. € 100!  

 

 
 

1. Maak een fan casting van de zeven Benedict-broers    5 punten 

2. Maak een selfie op de meest romantische plek in jouw omgeving  5 punten 

3. Zet de Soulmates-boeken op een prominente plaats in de boekhandel  10 punten 

4. Schrijf een recensie van een van de drie Soulmates-boeken op Bol.com, Libris.nl of Bruna.nl  

(maak een screenshot)        10 punten 

5. Stop een handgeschreven briefje in drie boeken in de bieb waarop je iets schrijft als ‘Als je dit 

boek leuk vindt, dan lees je ook graag de boeken uit de Soulmates-serie want…’ 20 punten 

6. Maak een foto met een leuke jongen op een snowboard.    40 punten 

 

Extra punten als hij door de lucht vliegt en jij erbij staat te kijken!   60 punten 

(Oké, vooruit: een skateboard mag ook gezien de huidige temperaturen, maar dat is vijf 

punten aftrek!) 

      

7. Schrijf een Soulmates fanfic-scène van maximaal 500 woorden    25 punten 

8. Maak een foto op Piazza San Marco in Venetië (en zorg dat je een telefoon/krant/iets hebt 

met de datum erop)        100 punten 

9. Maak een foto in de Londen Eye (ook hier met de datum duidelijk zichtbaar) 100 punten 



10. Bezoek een café waar een jazzband live speelt. Maak een goede foto van de saxofonist.  

25 punten 

11. Maak een foto van alle drie de boeken in je eigen boekenkast   10 punten 

12. Maak een foto met je Soulmate, plaats deze op één van de sociale media en vertel waarom 

hij/zij je leven aanvult.        15 punten 

13. Maak Soulmates fan-art en deel deze online     20 punten 

14. Maak een fan casting van de drie Soulmates-meisjes (Sky, Phoenix en Crystal)  5 punten 

15. Ga op de foto met een helikopter      40 punten 

16. Probeer een penalty tegen te houden op een echt voetbalveld, in een echte voetbalgoal, 

aangeschoten door een leuke jongen. Hier willen we een filmpje van!  60 punten 

17. Maak een Soulmates boektrailer      100 punten 

18. Schrijf – voor je deur, in een park, op straat – met stoepkrijt je favoriete quote uit Soulmates 

(en zet natuurlijk de titel van het boek + de auteur erbij)   20 punten 

19. Maak een foto waarop het lijkt alsof je één van de Savant-gaven uit de boeken hebt. 

Photoshop uiteraard toegestaan!      25 punten 

20. Bedenk en beschrijf een hoofdpersoon uit een verzonnen Soulmates-vervolg in 140 tekens 

(inclusief #Soulmatesisback)       15 punten 

21. Lees een stukje voor uit Soulmates en deel het filmpje met ons   40 punten 

22. Maak Crystals toetje: frambozencheesecake met chocoladesaus   30 punten 

23. Maak een foto met je book soulmate (dus je absolute lievelingsboek)  5 punten 

24. Maak een selfie met een Venetiaans masker op     25 punten 

25. Doe mee aan de Twitter-/Instagram-bom: plaats op 15 juni om precies 19.00 uur een foto óf 

een tweet over de Soulmatesboeken met #Soulmatesisback   25 punten 

26. Print het eerste hoofdstuk van Het verhaal van Sky uit en laat dit achter op een openbare plek 

(en vergeet niet de titel/hashtag erbij te schrijven!)    30 punten 

27. Maak een filmpje waarin je in twee zinnen uitlegt waarom anderen Soulmates zouden moeten 

lezen (als je dit met je telefoon filmt, houd hem horizontaal!) en stuur hem onbewerkt naar 

ons op. Wij maken van alle inzendingen een leuke trailer!    25 punten 

28. Maak een Bookstagram-waardige foto van je favoriete Soulmates-boek (en als je niet kunt 

kiezen van alle drie) en post die op Instagram of Twitter    20 punten 

29. Maak een fotostrip van een scène uit het boek     60 punten 

30. Geef een van de Soulmates-boeken cadeau op een verjaardag   50 punten 

 

Heel veel succes, en vooral heel veel plezier! Vergeet ons niet op de hoogte te houden en gebruik voor 

al je foto’s en resultaten #Soulmatesisback.  


