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Myrthe Spiteri
Eigenaar en uitgeefdirecteur Blossom Books
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Planningen zijn er om te wijzigen en dat hebben we dit jaar geweten. 
Vooral dit najaar werd er veel geschoven met titels: Amerikaanse 
uitgaven werden ineens verzet, deadlines werden niet gehaald en we 
kregen geweldige nieuwe titels aangeboden.

Het is onze taak om dan een perfecte samenstelling te maken, en dat 
is gelukt! Onze najaarscatalogus zit (gelukkig) niet zo vol als die van af-
gelopen zomer, maar bevat natuurlijk wel weer fantastische titels en een 
geweldige backlist-actie. Ook mochten we weer een nieuwe Nederlandse 
non-fictie-auteur aan ons fonds toevoegen en we weten zeker dat we 
meer van Francien gaan horen.

Welke titel is dit keer uw favoriet?

#spreadthebooklove

Uitgeefkalender

oktober  Heb je nou al een vriend?     18 - 19

  Lichtjaren #2. Supernova     14 - 15

  Dr. Jekyll & de heer Hyde         8 - 9

 

november  Help! Ik sta online       10 - 11

  Iskari. De piratendief        12 - 13

  Consumentenactie           4 - 5

  Omkeerboek Touching Juliette     16 - 17

  Silber boxset             22

januari  De Sociëteit          6 - 7

Paginanummer
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De sociëteit
Kass Morgan en Danielle Paige 

‘You don’t choose your sisters. The magic does.’

De boeken van Kass Morgan zijn verslavend door de liefde, actie en de plottwists. De boeken 
van Danielle Paige (m.n. bekend van de hitserie Dorothy must die) worden geroemd vanwege de 
magie, de humor en de spanning. Voor De sociëteit bundelden ze hun krachten. Het resultaat:  
een goede dosis glamour, valse vrouwen, roddels en een mysterieuze sociëteit – een recept voor 
een hitserie in de dop!

Als buitenbeentje Vivi begint op Westerly College, is ze onmiddellijk gefascineerd door de mys-
terieuze wereld van de Kappa-sociëteit, een eeuwenoude studentenvereniging. Deze studentes 
hebben meer te verbergen dan alleen hun ontgroeningsrituelen: het zijn allemaal heksen. Vivi 
kan haar geluk niet op als ze wordt toegelaten in hun glitterende wereld – totdat ze Scarlett 
Winter ontmoet. Zij is perfect, ambitieus en bereid tot het uiterste te gaan om de president van 
de studentenvereniging te worden, ook als ze daarvoor Vivi uit de weg moet ruimen.

• Onderzoek wees uit dat YA-lezers uitkijken 

naar een boek over heksen 

• Gossip Girl meets Sabrina. Chilling adven-

tures 

• Voor fans van De Selectie, Everless en The 

Jewel 

• Auteurs zijn makkelijk te benaderen voor 

samenwerkingen 

•  Online quiz: wat voor soort heks ben jij? 

•  Namen-generator: Wat is jouw heksen-

naam?

6
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€ 19,99
 
titel De sociëteit

auteur Kass Morgan en Danielle Paige

vertaler Mariella Manfré

isbn 978 94 6349 332 1

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering hardcover

aantal bladzijden ca. 352

nur 285

Verschijnt januari 2020

ebook 

€ 9,99

isbn 978 94 6349 062 7

Dit missen Young Adult-lezers nog: heksen!

7Blossom Books fantasy

OMSLAGONTWERP NOG NIET DEFINITIEF



8

Het vreemde verhaal van Dr. Jekyll & de heer Hyde
Robert Louis Stevenson en Bies van Ede 

Inmiddels hebben onze eerste twee boeken uit de YA-Wereldklassiekersreeks lovende woorden 
ontvangen van NRC, Het Parool, jaapleest.nl, vele boekhandelaren en natuurlijk lezers. In zijn 
recensie tikte Jaap Friso de spijker op de kop nadat hij vaststelde dat hij nooit geweten had 
dat het monster geen Frankenstein heette, maar zijn schepper: “Handig dat uitgeverij Blossom 
Books klassiekers in een nieuw jasje met ons deelt, zodat dit soort misverstanden worden op-
gehelderd.” 

Het derde boek uit deze serie werd aangedragen door auteur en vertaler Bies van Ede. Vol 
enthousiasme is hij in het macabere verhaal van Robert Louis Stevenson gedoken. Het vreemde 

verhaal van Dr. Jekyll & de heer Hyde is oorspronkelijk verschenen in 1886 als korte novelle, en 
zal vanwege de geringe omvang dan ook een aantrekkelijke, aangepaste prijs hebben. Natuur- 
lijk wordt hij wel geheel volgens traditie gebonden in linnen, met goudfolie, en heeft het boek 

diverse illustraties door Sophie Pluim. 

• Derde boek in een serie 

• Bewerking geschikt voor jongeren en  

volwassenen 

• Gothic vertellingen doen het goed bij  

jongeren

8

‘De Hulk, alle superHelDen uit De Marvel-filMs, tot aan De 

Mutant teenage ninja turtles toe … zonDer De klassieker  

Dr. Jekyll en Mr. HyDe zouDen ze niet Hebben bestaan.  

r.l. stevenson is De gronDlegger van een genre.’
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€ 19,99
 
titel Het vreemde verhaal van dr. Jekyll 

en de heer Hyde

auteur Robert Louis Stevenson 

vertaler Bies van Ede

isbn 978 94 6349 252 2

formaat 15 x 21 cm

uitvoering hardcover met linnen 

omslag en goudfolie

nur 285, 302

Verschijnt oktober 2019

De derde in de reeks: Jekyll & Hyde

9Blossom Books YA-Wereldklassiekers

Eerder verschenen:

isbn 978 94 6349 250 8 | € 24,99 

isbn 978 94 6349 251 5 | € 24,99 
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‘je bent niet De enige of De laatste Die Dit MeeMaakt.  

ik ben er voor je.’

10

Help, ik sta online!
De gids die je helpt als je ongewenst online staat
Francien Regelink

‘Daar sta je dan. Naakt. Online. En iedereen kan het zien. Je bent niet de enige of de laatste die 

het meemaakt. En ik ga je helpen met dit boek. ’

Help, je staat online! En je wilt er zo snel mogelijk weer vanaf. Maar hoe pak je dat aan?

Eén op de vijf jongeren doet aan sexting. En soms belandt die foto online, waar iedereen het 

kan zien. Dit overkwam Francien Regelink toen ze 15 jaar was. Ze had in die tijd graag iemand 

gehad die haar vertelde dat het goed zou komen, of een handleiding die haar uitlegde hoe ze 

die situatie moest aanpakken. Dat was er niet, en is er nog steeds niet. En dus schreef ze het zelf. 

 

In het boek geeft Francien, inmiddels mediacoach voor jongeren, praktische tips en advies 

zonder te oordelen, en helpt ze de lezer middels een helder stappenplan met de situatie om te 

gaan. Dit boek bestaat uit twee delen: één voor de puber, en één voor de ouders. 

• Pamflet-formaat zoals Damn, honey 

• Is regelmatig op tv te zien

• Francien Regelink was zelf ooit slachtoffer van 

sexting, en geeft op scholen trainingen en 

advies over mediaveiligheid 

• Van de auteur van Francien laat je tieten nog 

eens zien 

• Toegankelijk geschreven 

• Voor jongeren én ouders
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11Blossom Books non-fictie

Eerste hulp bij sexting  
voor jongeren én hun ouders

€ 9,99
 
titel Help, ik sta online!

auteur Francien Regelink

isbn 978 94 6349 163 1

formaat 13 x 19,8 cm

uitvoering paperback

aantal bladzijden ca. 128

nur 255

Verschijnt oktober 2019

ebook 

€ 7,99

isbn 978 94 6349 063 4
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Iskari. De piratendief
Kristen Ciccarelli

‘Eris was het gewend om alleen te zijn. Ze leefde nog. Daar had ze de eenzaamheid graag voor 

over.’

Tijdens YALFest 2019 bleek maar weer hoe populair Kristen Ciccarelli is bij het YA-publiek: de 

rij voor haar signeertafel was eindeloos! Dit najaar verschijnt het derde en laatste deel in haar 

Iskari-serie, met uiteraard weer een nieuwe hoofdpersoon.

Safire is soldaat en weet dat het haar taak is om de koning van Firgaard te dienen, en hem te 

helpen de vrede in het onrustige land te bewaren. 

Eris is een piraat zonder scrupules, en staat erom bekend de meest onmogelijke diefstallen te 

plegen en te kunnen ontsnappen uit elke situatie. Safire en Eris zijn gezworen vijanden, maar 

zullen toch moeten samenwerken in hun missie om Asha, de laatste Namsara, terug te vinden. 

‘ieDereen verDient Het oM zicHzelf te Herkennen in een boek.’

• Voor de fans van Julie Kagawa, Victoria Aveyard 

en Sarah J. Maas 

• Driedelige YA-fantasyserie, maar onafhankelijk 

van elkaar te lezen 

• Met terugkerende personages uit de eerste 

drie delen 

• De eerste druk van de serie wordt uitgevoerd 

met aan de binnenzijde een illustratie van de 

hoofdpersoon, gemaakt door Elsa Kroese 

• LHBTQ+-verhaallijn

©
 J

os
ep

h 
Ba

um
an



13Blossom Books fantasy

€ 19,99
 
titel Iskari #3. De piratendief

auteur Kristen Ciccarelli

vertaler Maria Postema

isbn 978 94 6349 132 7

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering hardcover met stofomslag

aantal bladzijden ca. 354

nur 285

Verschijnt november 2019

ebook 

€ 9,99

isbn 978 94 6349 065 8

Dit boek heeft alles: liefde, draken én piraten! 

Eerder verschenen:

isbn 978 94 6349 131 0 | € 19,99

isbn 978 94 6349 130 3 | € 19,99

-  DE PIRATENDIEF --  DE PIRATENDIEF -
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Supernova
Kass Morgan

Het superspannende vervolg op Lichtjaren, van De 100-auteur Kass Morgan! Levensgevaarlijke 

geheimen, sluw verraad en heimelijke intriges komen samen op een militaire kostschool – en dat 

in de ruimte. 

Terwijl in het sterrenstelsel een nieuwe oorlog dreigt, moeten Orelia, Arran, Cormak en Vesper 

bedenken waar hun loyaliteit ligt, en hoe ze elkaar kunnen helpen. Hun vriendschap zal op de 

proef worden gesteld als de vijand steeds dichterbij komt…

Net als De 100 en Lichtjaren is dit een boek vol adembenemende actie en fonkelende romantiek.

‘Deze serie is MinDer DraMatiscH Dan De 100, 

Maar wel een stuk grappiger.’ 

• Met sticker: Van de auteur van  

Netflix-hitserie The 100

14
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€ 19,99
 
titel Supernova

auteur Kass Morgan

vertaler Mariella Manfré

isbn 978 94 6349 331 4

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering hardcover

aantal bladzijden ca. 352

nur 285

Verschijnt oktober 2019

ebook 

€ 9,99

isbn 978 94 6349 061 0

15Blossom Books sci-fi

Tweede deel in serie van De 100-auteur!

Van de auteur 
van Netflix-hitserie 

Eerder verschenen:

isbn 978 94 6349 330 7 | € 19,99 
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‘Dit boek is soMs zo Duister Dat ik wenste Dat ik De 

HoofDpersonen Mee kon neMen voor een picknick, Maar… nee.’

16

• Voor de verzamelaars, die hun serie compleet 

willen maken 

•  Eindeloos populaire YA-serie

Omkeerboek Schaduw me / Onthul me
Tahereh Mafi

‘Hopeloosheid maakt je roekeloos. Ik kan het weten.’

Voordat aankomend voorjaar het zesde en écht laatste deel in de Touching Juliette-trilogie ver-

schijnt, bundelen we twee korte novelles in dit omkeerboek. Tahereh Mafi schreef twee korte 

verhalen vanuit het perspectief van lezers-lieveling Kenji, die zich afspelen tussen deel 4 en 5, 

en deel 5 en 6 in. 



€ 12,99
 
titel Schaduw me / Onthul me

auteur Tahereh Mafi 

vertaler Sandra Hessels

isbn 978 94 6349 164 8

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering paperback

aantal bladzijden ca. 120

nur 285

Verschijnt november 2019 

ebook 

€ 9,99

isbn 978 94 6349 064 1

17Blossom Books dystopisch

De fans vragen, wij maken!



18 Blossom Books

Wegens een iets te strakke deadline hebben we de planning van Heb je nou al een vriend? iets 

moeten aanpassen en verschijnt dit geweldige boek in oktober in plaats van augustus. Kwam 

eigenlijk wel goed uit; het gaf ons de kans om een mooie actie op te zetten waar zowel wij als 

u van kunnen profiteren!

Goed om te weten:

• Speldjes worden alleen verzonden naar de deelnemende boekhandels die de actie actief 

hebben gepromoot middels het actiepakket;

• We versturen evenveel speldjes als u boeken bij ons in bestelling heeft staan, en niet meer. 

• De speldjes worden vlak voor verschijnen naar u verstuurd via de CB verzendservice 

Zo werkt het:

1. Wij moedigen fans van de Damn, Honey-dames aan dit boek vóór verschijnen te bestellen 

bij de boekhandel. Voor iedereen die het boek vooraf bestelt, hebben we een cadeautje 

liggen!

2. U noteert de bestellingen van uw klanten en zet de boeken via CB bij ons in nota;

3. Wij sturen u gratis de cadeautjes voor uw klanten op

4. U maakt uw klant blij met een exclusief Damn, honey-speldje!

Deze actie wordt ondersteund met:

•  Flyers met uitleg over de actie

•  A4-posters

•  Online advertenties

•  Communicatie via nieuwsbrieven

•  Damn, honey – de podcast

Neem het actiepakket direct mee vanaf de beurs!

Heb je nou al een vriend?
50 reacties op shit waar je als vrouw mee moet dealen
Marie Lotte Hagen & Nydia van Voorthuizen



19Blossom Books non-fictie

Nieuwe actie: pre-order en ontvang een cadeau!

€ 17,99
 
titel Heb je nou al een vriend?

auteurs Marie Lotte Hagen & Nydia van 

Voorthuizen

omslagontwerp Kopfkino Illustration

isbn 978 94 6349 182 2

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering paperback met flappen

aantal bladzijden ca. 246

nur 740, 745

Verschijnt oktober 2019 

ebook 

€ 9,99

isbn 978 94 6349 059 7

Eerder verschenen:

isbn 978 94 6349 802 9 | € 6,50 
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Structuurjunkie
Cynthia Schultz

De Structuurjunkie-producten van Cynthia Schultz behoren tot onze best verkochte uitgaven. 

Door de ervaring van Cynthia waar een goede planner aan moet voldoen én en onze grote zorg 

om een mooi product af te leveren, hebben we al duizenden tevreden gebruikers. Dit najaar 

hebben we weer twee nieuwe kleuren!

20

isbn 978 94 6349 103 7 | € 24,99 isbn 978 94 6349 117 4 | € 14,99 isbn 978 94 6349 179 2 | € 19,99

Eerder verschenen:

Gebruikersrecensies:

“pracHtplanner Met alleen MaanD- en weekoverzicHten” 

– AnneroseM

“wat een fijne planner! top forMaat en De kleur is pracHtig! 

De inDeling is Heel fijn en twee lintjes er bij zijn Heel HanDig.” 

– Chalenzo

“voor Mij De fijnste planner Die ik tot nu toe Heb geHaD!” 

– LeoneClaudia

“ik ben ecHt ontzettenD blij Met Mijn aankoop, 

Het Helpt Me erg oM overzicHt te HouDen, ook als ik niet veel Doe.“ 

– Miepje123



21Blossom Books structuurjunkie

 
titel Structuurjunkie-planner

auteur Cynthia Schultz

formaat 17,7 x 21,4 cm

uitvoering integraal gebonden, folie, 

twee leeslinten, Moleskine envelop en 

A6-notitieboekje

nur 11
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De mooiste planners van 2019!

Structuurjunkie-planner 2019/2020
isbn 978 94 6349 183 9 | € 20,99

verschijnt augustus 2019

Structuurjunkie-planner light (panter)
isbn 978 94 6349 181 5 | € 19,99

verschijnt juli 2019

Structuurjunkie-planner light (petroll)
isbn 978 94 6349 180 8 | € 19,99

verschijnt juli 2019



Silber-box
Kerstin Gier

Heel veel jongeren hebben het plezier in lezen behouden door de boeken van Kerstin Gier. 

De Edelsteentrilogie en de Silbertrilogie zijn perfecte ‘brugboeken’ voor de kinderen die van 

de basisschool afkomen en ineens de weg moeten vinden in een heel nieuw boekenaanbod. 

Voor alle nieuwe jongeren die zich weer in deze situatie bevinden, hebben we een geweldige 

prijspakker gemaakt. Drie boeken van Kerstin Gier voor maar 25 euro!.

22 Blossom books Romantisch

Leesplezier houden met Kerstin Gier 

€ 25,-
 
titel De Silber trilogie (boxset)

auteur Kerstin Gier

vertaler Merel Leene

isbn 978 94 6349 1369

uitvoering paperback 

nur 284

Verschijnt oktober 2019
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Non-book backlist

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

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

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

Mok: Proud Bookjunkie
€ 8,95 per stuk, set van 8
ISBN 978 90 206 9864 0
© Design Poppy Red

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

Kussenhoes Bibliophile
€ 9,95 per stuk, set van 5
ISBN 871 37 910 2291 6

Kussenhoes Sleep less, read more
€ 15,- per stuk, set van 10
ISBN 978 90 206 9888 6

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

Tas: Allergic to reality
€ 4,50 per stuk, set van 10
ISBN 978 90 206 9853 4

Tas: My bookshelf brings… 
(luxe editie)
€ 7,50 per stuk, set van 10
ISBN 978 90 206 9854 1

Shopper: Books only
€ 2,50 per stuk, set van 5
ISBN 871 37 910 1500 0

Etuis in display 
€ 232,- set van 32 stuks
ISBN 978 90 206 9835 0
© Design Marloes de Vries

Etui small: book money
€ 4,50 per stuk, set van 8
ISBN 978 90 206 9832 9
© Design Marloes de Vries

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

Etui large: Books are portable 
magic
€ 12,50 per stuk, set van 8
ISBN 978 90 206 9834 3
© Design Marloes de Vries

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

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

Notitieboek: Fucking brilliant ideas 
& other notes
€ 6,99 per stuk, set van 5
ISBN 978 90 206 9824 4

Bullet journal: Get shit done
€ 6,99 per stuk, set van 5
ISBN 978 90 206 9822 0



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

Papieren tasje
ca. € 0,11 per stuk, set van 100
ISBN 978 90 206 9881 7

Bookish Blend: 
Beautea & the beast
€ 4,95 per stuk, per set van 10
ISBN 978 94 6349 551 6

Bookish Blend: 
Sense & Sensibilitea
€ 4,95 per stuk, per set van 10
ISBN 978 94 6349 553 0

Bookish Blend: 
Fairytale forest
€ 4,95 per stuk, per set van 10
ISBN 978 94 6349 555 4

Bookish Blend: 
Once upon a time
€ 4,95 per stuk, per set van 10
ISBN 978 94 6349 557 8

Bookish Blend: 
Midsummernight dream
€ 4,95 per stuk, per set van 10
ISBN 978 94 6349 559 2

Bookish Blend assorti
€ 4,95 per stuk, per set van 50
ISBN 978 94 6349 502 8

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

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

Blossom Books backlist

+
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Onderstaande producten zijn 
alleen te bestellen via info@
blossombooks.nl en liggen niet 
bij CB.

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

Pin: Proud book junkie
€ 8,95 per stuk, te bestellen 
vanaf 8 stuks



Nederland
Blossom Books B.V.
Algemeen
Jagerskade 17C
3552 TL Utrecht

030-20 80 994
info@blossombooks.nl
blossombooks.nl

Marketing en PR
Fleur Smid
fleur@blossombooks.nl

Onderwijs
Myrthe Spiteri
myrthe@blossombooks.nl
blossombooks.nl/onderwijs

Verkoop
New Book Collective
Niels Koemans, Rutger Vos, 
Dian van der Zande, Maarten Richel
Silodam 119
1013 AS Amsterdam

tel: 020-22 60 238
verkoop@newbookcollective.com
newbookcollective.com 

België
L&M Books
 
Algemeen
Hessenstraatje 3 bus 6
2000 Antwerpen
België
 
+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

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
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