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En dan besta je ineens 10 jaar. Ik weet nog zo goed dat ik werd gevraagd of ik 
tijdens mijn stage wilde helpen met het opzetten van een nieuw imprint. Ik was de 
jongste, dus ik wist vast het meeste van de doelgroep. Ik verdiepte me in blogs en fora, 
brainstormde me suf en verzon uiteindelijk de naam, bepaalde wat er op de website 
moest en welke kleuren die moest zijn. Wist ik veel dat Blossom Books tien jaar later 
een zelfstandige uitgeverij zou zijn, en ík daar de eigenaar van was… 

De afgelopen jaren heeft Blossom Books een fantastische ontwikkeling doorge-
maakt; van commercieel meisjesimprint naar een uitgeverij die jongeren alles te bieden 
heeft. Ook hadden we vele hoogtepunten: onze allereerste Bestseller-60 notering 
(Het Grote Dilemma op Dinsdag-boek), onze allereerste literaire titel (Ik geef je de zon 
van Jandy Nelson), onze eerste boekverfilming (Love, Simon van Becky Albertalli) 
en eerste Blossom Books bold titel (Werkboek voor een structuurjunkie in spe van 
Cynthia Schultz). Ik kijk ontzettend uit naar aankomende jaren, en ben benieuwd of 
een van de titels in deze catalogus het tot een nieuw hoogtepunt gaat schoppen. 

Welke titel is ditmaal uw favoriet?

#spreadthebooklove

Uitgeefkalender

januari  Structuurjunkie stationery        eigen catalogus
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10 jaar Blossom Books: onze missie!

In 2010 werd Blossom Books opgericht als YA-imprint van Uitgeverij Kluitman, met een focus op 

commerciële boeken voor meisjes. Myrthe liep destijds stage bij de uitgeverij en werd vrij snel 

daarna aangenomen om het imprint een gezicht te geven. Per 1 januari 2017 kocht ze het imprint 

en ging Blossom Books verder als zelfstandige uitgeverij. 

De focus op louter commerciële titels voor meisjes is er al een paar jaar niet meer. De eerste 

echte literaire titel die Myrthe acquireerde was Ik geef je de zon van Jandy Nelson - een instant 

succes, favoriet van vele boekhandelaren en inmiddels bijna een YA-klassieker. Ook werd het fonds 

steeds diverser; niet alleen qua aanbod maar ook qua hoofdpersonen. Inmiddels staan we bekend 

om ons beleid waarin diversiteit in zowel gender, religie, afkomst, seksualiteit en (mentale) bep-

erkingen een grote rol speelt. 

Myrthes doel is al die jaren niet veranderd: jongeren aan het lezen houden en krijgen. We vinden 

het vooral belangrijk dat de leeservaring die wij jongeren bieden een positief gevoel oplevert, want 

lezen hoort nou eenmaal leuk te zijn. Wij denken dan ook dat iedereen van lezen kan houden, zolang 

je maar het juiste boek vindt. Het is de missie van Blossom Books om juist díe boeken uit te geven!

Wij geloven erin dat het lezen van boeken een positieve bijdrage kan leveren aan de maat- 

schappij: door boeken te lezen kun je je verdiepen in andere perspectieven, culturen en verhalen. 

We voelen dan ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen (ook) boeken uitbrengen 

die jongeren aan het denken kunnen zetten. We schuwen grote thema’s niet en zien het als onze 

taak om hiermee een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. Boeken kunnen ervoor 

zorgen dat je weet wie je bent en waar je voor staat, en we willen jongeren helpen met het vormen 

van een open geest, een eigen mening en identiteit.

Onze toekomstdroom? Een wereld waarin íedereen weet hoe fijn lezen is en jongeren automa- 

tisch een boek oppakken omdat het leuk is (en niet alleen omdat de docent zegt dat dat moet)!
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DRUKS. Mijn (on)rustige leven met ADHD
Francien Regelink 

De meeste mensen kennen ADHD als ‘Alle Dagen Heel Druk’. En druk zijn is zeker een onderdeel 

van de Attention Deficit Hyperactivity Disorder, maar dat is wel een héél eenzijdig beeld. Auteur 

en ervaringsdeskundige Francien Regelink stelt dat beeld graag voor je bij — want hoewel ADHD 

misschien lastig klinkt, zitten er ook hele mooie kanten aan. 

Want wat is ADHD eigenlijk? Wat zijn de voordelen, nadelen en de vooroordelen? Helpen pil-

letjes, of juist helemaal niet? Hoe zorg je dat je om kunt gaan met alle prikkels van het dagelijks 

leven? Francien, succesvol sportmarketeer, mediacoach, auteur en hardloopblogger, vertelt je 

recht voor zijn raap over haar leven en ervaringen met ADHD.

Lotte over Druks van Francien Regelink:

“Ik ken niemand die zo snel praat, denkt en schrijft als Francien, en ik ken ook niemand die beter 

kan uitleggen wat het inhoudt om ADHD te hebben. Met dit boek willen we mensen een inkijkje 

geven in het leven van iemand met ADHD - of je het nou zelf hebt of iemand kent die het heeft, 

dit boek zal hoe dan ook herkenbaar zijn.”  

€ 19,99
 
titel DRUKS. Mijn (on)rustige leven 

met ADHD

auteur Francien Regelink

isbn 978 94 6349 118 1

formaat 14 x 20 cm

uitvoering paperback met flappen

aantal bladzijden ca. 288

nur 770, 863

Verschijnt april 2020

ebook 

€ 9,99

isbn 978 94 6349 072 6

• Francien beschikt dankzij haar werk over een 

groot netwerk van influencers 

•  Met bijdragen van o.a. Emma Wortelboer, 

Nienke Plas en Lize Korpershoek 

• Auteur is regelmatig te zien op tv 

• In dezelfde stijl als maar je ziet er helemaal 

niet autistisch uit, reeds meer dan 10.000 

exemplaren verkocht!

• Auteur beschikbaar voor boekhandels-

bezoek

Het boek dat alle vooroordelen over ADHD 
onderuit schopt

6 7Blossom Books non-fictie

‘Dat ik aDHD Heb kunnen mensen vaak Direct zien,

maar wat Het ecHt betekent weet bijna niemanD.’
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Havenfall
Sara Holland 

Sara Holland maakte met Everless een fantastische entree in de YA-wereld, en bond met de 

duologie vele lezers aan zich. Nu is ze terug met een nieuw boek: Havenfall! Net als Everless 

barst het van de magie, heeft het sterke world building en intrigerende personages. Wij kunnen 

niet wachten!

Maddie werkt elke zomer in de herberg van haar oom, een magische ontmoetingsplek op de 

grens van drie werelden. De vredige status van de herberg wordt abrupt verstoord door een 

brute moord. Als Maddie op onderzoek uitgaat, stuit ze op een aantal duistere geheimen over 

haar familie…

€ 18,99
 
titel Havenfall

auteur Sara Holland 

vertaler Mariella Manfré

isbn 978 94 6349 189 1

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering paperback met flappen

aantal bladzijden ca. 352

nur 285

Verschijnt maart 2020

ebook 

€ 9,99 

isbn 978 94 6349 067 2

•  Voor de lezers van Hazelwoud 

• Perfect voor Fans van Sarah J. Maas en  

Holly Black 

Duister, weelderig en gothic: 
de nieuwe Sara Holland!

8 9Blossom Books fantasy

‘mijn Hele leven was ik geobseDeerD Door 

fantasyboeken Die me DeDen geloven Dat magie acHter 

ieDere Deur gevonDen kon worDen.’

Eerder verschenen:

isbn 978 94 6349 135 8 | € 19,99

isbn 978 94 6349 134 1 | € 19,99

isbn 978 94 6349 138 9 | € 15,-

Lotte over Havenfall van Sara Holland:

“Toen ik de eerste vier hoofdstukken van Everless las, wist ik al dat ik de uitgever wilde worden 

van Sara Holland. Ze was een frisse nieuwe stem in YA-fantasy, met een originele wereld en kick 

ass personages. Met Havenfall bewijst ze dat ze het wéér kan: hoe geweldig is het idee van een 

magische herberg, die functioneert als doorgangspoort en ontmoetingsplek tussen drie magische 

werelden?”  
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Rosie hartje Jack
Mel Darbon

‘Ze kunnen je niet wegsturen. We hebben ons nodig. Ik stop jouw boos, Jack. En jij maakt mij 

sterk. Jij maakt mij Rosie.’

Rosie houdt van Jack. Jack houdt van Rosie. Dus als ze elkaar kwijtraken, doet Rosie er alles aan 

om de jongen die de zon in haar hoofd laat schijnen terug te vinden. Zelfs wegrennen van huis. 

Zelfs Londen doorkruisen en in haar eentje naar Brighton reizen, ook al sneeuwt het en rijden 

er bijna geen treinen. Een uitdaging voor ieder jong meisje, laat staan voor een meisje met het 

syndroom van Down. 

Rosie hartje Jack is een prachtig verhaal over vechten voor de vrijheden die we als vanzelfspre-

kend aannemen: onafhankelijkheid, tolerantie en liefde. 

€ 18,99
 
titel Rosie hartje Jack

auteur Mel Darbon

vertaler Merel Leene

isbn 978 94 6349 188 4

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering paperback met flappen

aantal bladzijden ca. 352

nur 302, 285

Verschijnt februari 2020

ebook 

€ 9,99

isbn 978 94 6349 069 6

‘toen ik eenmaal rosies stem HaD gevonDen, 

was Het alsof ik De werelD Door Haar ogen bekeek.’

• Voor de fans van In mijn hoofd en Het wonder-

baarlijke voorval met de hond in de nacht 

• Unieke hoofdpersoon 

• Leesexemplaren voor boekhandelaren  

beschikbaar 

• Winnaar Leeds Book Award 2019 

• Genomineerd voor Edinburgh International 

Book Festival’s First Book Award 

• Shortlisted voor: Branford Boase Award 2019, 

Crimefest Book Award 

• Longlisted voor Bristol Teen Book Award

Zie de wereld door andere ogen
met dit unieke verhaal

NEDERLANDS OMSLAG VOLGT

Myrthe over Rosie hartje Jack van Mel Darbon:

“Mel Darbon heeft mij met Rosie hartje Jack de kans gegeven om in het hoofd te zitten van een 

meisje met het Syndroom van Down. Ineens zag ik hoe ingewikkeld de wereld kan zijn, maar tegeli-

jkertijd hoe simpel en mooi wij die kunnen maken als we ons best doen. Een leeservaring die 

ontzettend veel indruk op me heeft gemaakt, en mij uiteindelijk tranen bracht van ontroering.”  
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Voorpublicatie Rosie hartje Jack

Het is een troep in de kamer. Overal liggen paps papieren op stapels. Zijn laptop 
zoemt op de tafel… Daarin kan ik Jack nooit vinden. Ik weet niet hoe ik daarin 
moet zoeken. Ik pak een mapje op en kijk onder een tijdschrift. Ze kunnen overal 
zijn. Ik word somber, maar ben streng tegen mezelf. Ik moet mijn schouders 
eronder zetten en sterk zijn.
      Ik trek laatjes open. Eentje gaat te snel, waardoor hij kiept. Er vallen allemaal 
pennen en paperclips uit. Ik weet zeker dat mam nu wakker wordt. Ze kan een 
speld horen vallen.
       Er gaat een deur open en ik hoor voetstappen op het plafond. Ze stoppen. Ik 
hou mijn adem in totdat mijn longen bijna knappen. Pap glimlacht op een vakan-
tie-in-Frankrijkfoto, boven op zijn bureau. Ik leg de foto plat neer, zodat ik zijn 
gezicht niet kan zien.
      Op de vloer heeft pap een toren gestapeld van een paar dozen. Ik scheur ze 
open en gooi alles wat ik niet zoek opzij. Het kan me niks schelen. Dan herinner 
ik me dat ik niet wil dat hij weet dat ik hier was. Ik leg alles terug.
      Het duurt allemaal te lang.
      In een doos in het midden vind ik een kaart met mijn naam erop. En daarna 
nog meer kaarten, allemaal met “Lievs Jack” en heel veel tekeningen van Jack op 
de voor- en achterkant. Ik heb ze gevonden. Ik knuffel ze.
      Ik ga op het kleed zitten en leg de kaarten voor me neer. Een, twee, drie, vier, 
vijf, zes. Zes kaarten. Jack heeft er bijna elke dag een geschreven.
      Om de beurt pak ik de kaarten op. Eerst kijk ik naar zijn tekeningen op de 
voorkant. Hij heeft de kaarten speciaal voor mij getekend. Zodat ik de plaatjes kan 
lezen. Om te helpen met de schrijfwoorden. Dat doet hij altijd om me te helpen 
met moeilijk huiswerk en zo.
      Ik zie zijn getekende hoofd met monsters die eruit springen. Jack schildert 
de monsters in zijn hoofd om al het boos eruit te gooien. Op één kaart staat een 
vliegje dat om het hoekje zoemt. Ik weet niet waarom dat erop staat. Dan zie ik 
een plaatje van Jack die huilt. Daar word ik nog verdrietiger van dan ik al ben.
Ik lees de woorden naast de plaatjes. Ik kan niet snel lezen, maar op elke kaart 
staat hoeveel Jack van me houdt.

Ik hep je nodeg Rosie. Ik hou van je.

Daardoor gaat de zon schijnen in mijn hoofd. En opeens zie ik waarom hij me 
niet heeft geappt of gebeld. Op één kaart staat een plaatje van zijn telefoon die 
ontploft.

Ik denk aan Jack in de sneeuw. Zijn zeer is mijn zeer. Diep vanbinnen. Ik veeg 
mijn ogen droog met een papieren zakdoekje. Daarna lees ik hoe eenzaam hij is.

War ben je? Warom sgrijf je niet? Ik kan geen dag mir sonder jouw.

En dan lees ik iets wat mijn hart in stukjes breekt.

Hou je nie mir vamme?

Ik huil om Jack en ik huil om mij. Ik verstop mijn gezicht in mijn kamerjas zodat 
niemand me kan horen. Ik huil helemaal leeg, zodat ik weer sterk kan worden.
Daarna veeg ik mijn neus af aan mijn mouw en leg de kaarten op volgorde. Eén, 
twee keer heeft Jack geschreven waar hij in Brighton woont.

Ik raap alle kaarten op en stop ze in de zak van mijn 
pyjama.
      Ik ben pijn-boos op pap. Hij probeerde mij en Jack 
uit te gummen.
      Ik ben verdrietig-boos op iedereen.
      In mijn hoofd maak ik een plan.
      Ik ga Jack zoeken. 
      Ik kan het.
      Ik ben Rosie. titel Rosie hartje Jack

auteur Mel Darbon

prijs €18,99
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Tiny Pretty Things
Sona Charaipotra en Dhonielle Clayton

‘Ik wil helemaal niet gelukkig zijn. Ik wil alleen de beste zijn.’

Een exclusieve balletschool in Manhattan, New York. Drie meisjes die er alles aan doen om de 

top te bereiken, ook als ze daarvoor moeten liegen, opofferen, manipuleren of bedriegen. Dom-

pel je onder in de wereld van spitzen, tutu’s en het gevecht om dé hoofdrol te mogen dansen 

in De Notenkraker. 

Op zoek naar een heerlijk boek dat wegleest als een kruising tussen Black Swan en Pretty Little 

Liars? Dan hoef je niet verder te zoeken: Tiny Pretty Things is hét boek waar je op gewacht hebt. 

Een boek dat leest als een thriller vol met valse meisjes, intriges, bedrog, prachtig ballet en zich 

afspeelt op een exclusieve elite school in New York. 

Ook Netflix is fan: medio 2020 zal een serie gebaseerd op de boeken op de streaming dienst 

te vinden zijn. 

€ 18,99
 
titel Tiny Pretty Things 

auteur Sona Charaipotra en  

Dhonielle Clayton

vertaler Elsbeth Witt

isbn 978 94 6349 158 7

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering paperback

aantal bladzijden ca. 400

nur 285

Verschijnt maart 2020

ebook 

€ 9,99

isbn 978 94 6349 071 9

‘Het is Het waarD om voor iets te vecHten Dat je Heel graag wilt 

Hebben. maar Deze meisjes geven Daar wel een Duistere Draai aan.’ 

Black Swan meets Pretty Little Liars

• Binnenkort te zien op Netflix 

• Black Swan meets Pretty Little Liars 

• Deel II verschijnt november 2020

NEDERLANDSE OMSLAGBELETTERING VOLGT

Fleur over Tiny Pretty Things van Sona Charaipotra en Dhonielle Clayton:

“Toen ik vroeger op ballet zat, wilde ik uiteraard ballerina worden maar toen ik dit boek las, was 

ik opgelucht dat ik een andere carrière had gekozen. Toch kreeg ik ook een soort heimwee naar 

de balletwereld: de meisjes zijn zo gracieus, zo perfect en zo… vals. De balletwereld is geweldig 

uitgewerkt door de auteurs en zelfs als je niks met ballet hebt, zul je hiervan smullen.”  
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Toen ik de sterkste was
Jason Reynolds

‘Ik voelde me goed. Ik voelde me alsof, op de een of andere manier, we allemaal aan het winnen 

waren.’

In Bed Stuy, New York, kan een klein misverstand al leiden tot het hebben van een prijs op je hoofd.

Met terugwerkende kracht brengen wij het fantastische oeuvre van Jason Reynolds naar Neder-

land, en ditmaal vertaalden we zijn debuut. Toen ik de sterkste was is een realistisch, grappig en 

rauw verhaal over wat het betekent om een tiener te zijn met goede bedoelingen in een stad die 

erop gebrand is om het slechtste in je naar boven te halen.

Needle, Noodle en Ali wonen in Bed Stuy, New York. In de zomer hangen ze graag rond op 

straat, kijken ze naar meisjes en fantaseren ze over hoe het is om toegelaten te worden tot de 

exclusieve feesten in de buurt. Als het ze op een dag lukt om uitgenodigd te worden, zetten ze 

alles op alles om geen slechte indruk te maken. Maar als je ineens met mensen bent die jou niet 

kennen, hoe kan je dan nog jezelf zijn?

€ 18,99
 
titel Toen ik de sterkste was

auteur Jason Reynolds

vertaler Maria Postema

isbn 978 94 6349 133 4

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering paperback met flappen

aantal bladzijden ca. 256

nur 285

Verschijnt april 2020

ebook 

€ 9,99

isbn 978 94 6349 071 9

•  Van de auteur van 67 seconden (genomi-

neerd voor Beste Boek voor Jongeren 2019) 

• Auteursbezoek Jason Reynolds in april 2020 

• American Library Association: pick Best 

Books For Young Adults  

• Coretta Scott King John Steptoe New 

Talent Award 

• NYPL Best Books for Teens 

• CBC Children’s Choice Book Award 

Finalist 

• James Cook Book Award Honor (OH)

“Jason Reynolds; de grootste aanwinst binnen de 
Afro-Amerikaanse jeugdliteratuur” - trouw

16 17Blossom Books contemporary

‘Het moeilijkste tijDens Het scHrijven van Toen ik de sTerksTe 

was, was om te vertrouwen op mijn eigen kunnen.’ 

NEDERLANDSE OMSLAGBELETTERING VOLGT

Eerder verschenen:

isbn 978 94 6349 156 3 | € 18,99

isbn 978 94 6349 127 3 | € 17,99 
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Myrthe over Toen ik de sterkste was van Jason Reynolds:

“Vroeger dacht ik wel eens dat als ík mezelf niet kon herkennen in een verhaal, dat er dan weinig 

lezers zouden zijn die dat wél zouden kunnen. Gelukkig houden jongeren mij scherp en weet ik 

inmiddels beter. Toen ik de sterkste was van Jason Reynolds heeft drie hoofdpersonen die in de 

verste verte niet op mij lijken, maar die alle drie fantastisch zijn en mijn hart hebben veroverd. En 

ik weet nu dat er heel veel jongeren zijn die dit boek nodig hebben, omdat de hoofdpersonen 

misschien wel net zo zijn als zij.”  

 GENO MINEERD
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Jason Reynolds komt naar Nederland
15 tot 21 april 2020

18 19Blossom Books contemporary

Geschreven door Jason Reynolds:

isbn 978 94 6349 156 3 | € 18,99 isbn 978 94 6349 133 4 | € 18,99

Verschijnt april 2020

isbn 978 94 6349 127 3 | € 17,99 

Jason Reynolds (Washington DC, 1983) raakte al op jonge 

leeftijd geïnspireerd door de rapteksten van Queen Latifah en 

schrijft sinds zijn negende gedichten. Toch las hij pas op zijn 

zeventiende voor het eerst een boek helemaal uit, omdat hij 

altijd dacht dat er geen boeken bestonden waarin hij zichzelf 

kon herkennen. Tijdens zijn bachelor Engels aan de Universi-

teit van Maryland bleef Jason poëzie schrijven en door zijn 

bijbaantje bij Karibu Books, een boekwinkel gespecialiseerd 

in Afro-Amerikaanse literatuur, maakte hij in korte tijd kennis 

met het genre en verslond hij alles wat hij vinden kon.

Vanwege zijn eigen geschiedenis weet Jason dat er een 

heleboel jongeren zijn die een hekel hebben aan lezen, waar-

van een heel groot deel jongens zijn. Hij is er echter van  

overtuigd dat deze jongens geen hekel hebben aan lezen, 

maar aan verveling. 

Reynolds schrijft over de realiteit van veel (gekleurde) jongeren 

 in Amerika en reist een groot deel van het jaar langs scho-

len en jeugddetentiecentra om te praten over wat boeken je 

kunnen brengen.

Jason Reynolds is zo’n druk bezet auteur dat we hem in 2018 alleen konden boeken voor een 

auteursbezoek in 2020. Nu is het bijna zover en we kunnen niet wachten om hem te ontvangen. 

In samenwerking met bibliotheken uit Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam is er een 

groot scholenevent opgezet waarbij we jongeren bij elkaar brengen om samen Echte Ameri-

kaanse jongens te lezen en te bespreken. Het weekend is gereserveerd voor boekhandels-

bezoeken, waarvan Jason er maximaal twee per dag kan doen. We zullen ook een bezoek aan 

Vlaanderen proberen te plannen.

Ontvang Jason Reynolds in de winkel!

Wilt u Jason Reynolds bij u in de boekhandel ontvangen? Stuur dan een mail naar Myrthe met 

daarin een korte uitleg over hoe u scholen/jongeren enthousiast wil krijgen voor het bezoek. 

Van de aanmeldingen zullen wij boekhandels selecteren op basis van locatie (niet alleen in de 

randstad), plan van aanpak en de omzet van zijn titels.

 GENO MINEERD
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15 ¾ 
Dave Goldstein

‘Ik zit, voor het eerst en hopelijk voor het laatst in mijn leven, op de achterbank van een politie- 

auto en ik weet niet goed hoe ik me moet voelen.’

Dave Goldstein weet met het verhaal van Lina en Melvin op humoristische wijze een twist te 

geven aan een jonge, onbezonnen liefde. Met korte rake zinnen, krachtige dialogen en twee 

hele leuke hoofdpersonen, weet Dave in een mum van tijd de aandacht van de lezer te grijpen. 

Dit boek van Nederlandse bodem zal lezers niet alleen doen lachen, maar ook doen inzien dat 

de wet misschien niet altijd even eerlijk is.

Wanneer is houden van illegaal?

Melvin en Lina. Lina en Melvin. Als het aan Lina ligt bestaat er geen beter paar. Vergeet Jay Z en 

Beyoncé of zelfs Kate Middleton en Prince William. Beter dan dit wordt het niet. Er is alleen één 

klein probleempje: Lina is vijftien en Melvin is negentien. Ze zijn tot over hun oren verliefd, maar 

ook strafbaar volgens de wet.

€ 17,99
 
titel 15 ¾ 

auteur Dave Goldstein

isbn 978 94 6349 300 0

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering paperback met flappen

aantal bladzijden ca. 224

nur 285

Verschijnt februari 2020

ebook 

€ 9,99

isbn 978 94 6349 073 3

‘als puber DacHt ik Het leven Door te Hebben.  

naarmate ik ouDer worD besef ik steeDs meer Dat ik gelijk 

HaD. Het enige voorDeel van ouDer worDen is Dat ik nu een 

boek kan scHrijven over jongeren.’

• IJzersterke dialogen 

• Op humoristische wijze gebracht 

• Mag gelezen worden in het voortgezet  

onderwijs 

• Auteur beschikbaar voor scholenbezoeken 

• Auteur beschikbaar voor boekhandels-

bezoeken 

• Scootertour langs boekhandels op dag van 

verschijnen

Volg je de wet of volg je je hart?

Anouk over 15 ¾ van Dave Goldstein:

“15 ¾ was een van de eerste manuscripten die ik mocht beoordelen voor Blossom Books en wat 

werd ik verrast! Het verhaal van Lina en Melvin zit vol droge humor en hilarische dialogen. Dave 

Goldstein weet als geen ander hoe je je personages goed neer moet zetten. Dit boek zal maar weer 

eens bewijzen dat er meer dan genoeg geweldige auteurs bestaan, gewoon hier in Nederland.”  

OMSLAG BINNENKORT BEKEND
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€ 19,99
 
titel Verbeeld me

auteur Tahereh Mafi 

vertaler Sandra C. Hessels

isbn 978 94 6349 190 7

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering hardcover

aantal bladzijden ca. 352

nur 285

Verschijnt mei 2019 

ebook 

€ 9,99

isbn 978 94 6349 068 9

‘als ik cHagrijnig ben vraagt mijn moeDer of ik al iemanD 

vermoorD Heb in mijn boek, omDat ik Daar Dan vast van opknap.’

22 23Blossom Books fantasy

Het aller-allerlaatste deel in de Vrees me-serie!

• Wobblers beschikbaar

Verbeeld me
Tahereh Mafi

‘Hallo wereld. Je zult me niet vergeten.’

Het explosieve einde in de Vrees me-serie is hier! Na vijf boeken en vier novella’s is dit dan toch 

echt het laatste deel van de serie die bijna zeven jaar geleden begon. 

Nu Ella weet wie Juliette is en waarvoor ze gecreëerd is, is alles alleen maar ingewikkelder ge-

worden. Terwijl ze worstelt met haar verleden en haar toekomst onzekerder is dan ooit, vervagen 

de lijnen tussen goed en kwaad. Met oude vijanden op de loer, lijkt zij niet de enige die kan 

beslissen over haar lot...

NEDERLANDSE OMSLAGBELETTERING VOLGT

©
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a 
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i

• Meer dan 30.000 exemplaren in de serie 

verkocht

Fleur over Verbeeld me van Tahereh Mafi:

“Toen ik vijf jaar geleden Vrees me las had ik het in één adem uit. Nu vijf boeken later kan ik er 

nog steeds niet genoeg van krijgen. Tahereh Mafi is de koningin van de plotwendingen, ze laat je 

verliefd worden op personages en breekt vervolgens je hart in duizend stukjes. Maar ik beloof dat 

het het waard is!”  

Eerder verschenen:

isbn 978 94 6349 216 4
€ 19,99

isbn 978 94 6349 215 7
€ 19,99

isbn 978 90 2067 973 1 
€ 19,99

isbn 978 94 6349 210 2 
€ 19,99

isbn 978 94 6349 211 9 
€ 19,99
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TBS 
Natasza Tardio

‘Ik geloof niet dat dat soort mensen ooit echt kan veranderen. Maar dat is volgens mijn moeder 

kortzichtig. Iedereen heeft recht op een tweede kans, zegt ze.’

Natasza Tardio maakte haar debuut met het veelgeprezen boek Moordvrienden en bleef daarna 

bouwen aan haar indrukwekkende thriller-oeuvre die qua thematiek altijd dicht bij de actualiteiten 

bleven. Haar boeken zijn erg geliefd onder middelbare scholieren en van Afgesloten werd 

zelfs een theaterproductie gemaakt. Nu is Natasza terug met een nieuwe thriller die weer veel 

zweethanden zal veroorzaken. 

De moeder van Maya werkt in een tbs-kliniek en het was daar altijd al druk, maar opeens maakt 

ze veel meer overuren dan vroeger — en waarom gedraagt ze zich zo raar? Als Maya op een dag 

het nieuws zit te kijken, krijgt ze antwoord: In het nieuws wordt gesproken over grensoverschrij- 

dend gedrag bij het personeel van tbs-klinieken — en Mayas moeder wordt hier als voorbeeld 

gebruikt.

Haar moeder heeft een affaire met een tbs’er.

Dit is al erg genoeg, maar als Nico vrijkomt en haar moeder doodleuk verkondigt dat hij bij hen 

komt wonen, is de maat voor Maya vol. Er zit maar een ding op: ze moet haar moeder zien te 

overtuigen dat Nico gevaarlijk is. Koste wat het kost.

€ 17,99
 
titel TBS

auteur Natasza Tardio

isbn 978 94 6349 168 6

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering paperback met flappen

aantal bladzijden ca. 252

nur 285

Verschijnt april 2020

ebook 

€ 9,99

isbn 978 94 6349 074 0

• Mag gelezen worden in het Voortgezet  

Onderwijs 

• Auteur bezoekt jaarlijks vele middelbare 

scholen 

• Auteur beschikbaar voor boekhandels-

bezoeken

Spannend tot de laatste pagina 

‘ik las een interview met een vrouw Die een affaire HaD met een  

tbs’er en besloot Haar man voor Hem te verlaten. Hoe Dit voor Haar 

kinDeren was kwam niet ter sprake, maar liet mij niet meer los.  

ik besloot Het uit te werken in een boek, Dat is TBS geworDen.’

Lotte over TBS van Natasza Tardio:

“Natasza Tardio is hartstikke populair bij lezers van het VMBO en MBO en bezoekt jaarlijks enorm 

veel scholen. Tel daar de populariteit van thrillers én semi-waargebeurde verhalen bij op en je hebt 

een gouden combi. We kijken ernaar uit om met de boeken van Natasza weer heel veel jongeren 

aan het lezen te krijgen (en te houden).”  
OMSLAG BINNENKORT BEKEND
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Non-book backlistNon-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 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

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

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

+

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

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

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

Backlist

Blossom Books 13+

KERSTIN GIER
Edelsteentrilogie (jubileumedities)  € 12,99
978 90 2067 941 0 Robijnrood
978 90 2067 942 7 Saffierblauw
978 90 2067 943 4 Smaragdgroen
  
Silber (paperback) 
978 90 2067 931 1 Het eerste boek der dromen     € 15,-
978 90 2067 932 8 Het tweede boek der dromen   € 15,-
978 90 2067 933 5 Het derde boek der dromen   € 15,-
978 94 6349 136 9 Silber-box  € 25,-

CARLIE VAN TONGEREN
978 94 6349 125 9 Heerestraat & Rozenlaan  € 18,99
 

Blossom Books 15+

SAMIRA AHMED
978 94 6349 009 2 Ingesloten  € 18,99

BECKY ALBERTALLI  
978 94 6349 121 1 Love, Simon (filmeditie)  € 12,99
978 90 2067 994 6 Simon vs. de verwachtingen van 
 de rest van de wereld   € 17,99

978 90 2067 888 8 De voordelen van onbeantwoorde 
 liefde  € 17,99
978 94 6349 123 5 De eigenzinnigheden van Leah Burke € 17,99
978 94 6349 129 7 Wat als dit het is (met Adam Silvera) € 18,99

BENJAMIN ALIRE SÁENZ
978 94 6349 124 2 Aristoteles & Dante ontdekken de 
 geheimen van het universum (paperback)  € 15,-
978 94 6349 111 2  De onverklaarbare logica van mijn leven € 19,99

SANNA ANNUKKA & E.T.A. HOFFMAN 
978 94 6349 102 0 De Notenkraker  € 18,99

DAVID ARNOLD
978 90 2067 893 2 De Kids of Appetite   € 18,50
978 94 6349 120 4 Muggenland  € 18,50

LEIGH BARDUGO  
De Grisha  
978 90 2067 974 8  Schim en Schaduw  € 12,99
978 90 2067 976 2  Dreiging en Duisternis   € 12,99
978 90 2067 978 6  Val en Verlossing    € 12,99
978 90 2067 927 4  De Grisha trilogie (geseald)    € 29,99
  
978 94 6349 153 2 De Grisha. Dreiging en duisternis  € 15,-
978 94 6349 154 9 De Grisha. Val en verlossing  € 15,-

978 94 6349 170 9 De verminkte koning  € 19,99
  



ROBERT LOUIS STEVENSON & BIES VAN EDE
978 94 6349 252 2 Het vreemde verhaal van Dr. Jekyll 
 & de heer Hyde  € 19,99

Blossom Books Non-fictie

CAROLINE CRACCO  
978 90 2067 898 7 Het Boekendagboek   € 15,-

FRANCIEN REGELINK
978 94 6349 165 1 Help! Ik sta online  € 12,99

GUUSJE SLAGTER
978 94 6349 114 3 Het kleine grote frustratieboek  € 13,99 

REBECCA STERN & GRANT FAULKNER
978 94 6349 178 5 Sterke verhalen & hoe je ze schrijft  € 18,99 

HANNAH WITTON
978 94 6349 104 4 Doe het!  € 19,99
 

Blossom Books bold

MEGAN JAYNE CRABBE  

978 94 6349 107 5 Body Positive Power  € 19,99

SAMENSTELLING SCARLETT CURTIS
978 94 6349 112 9  Feministen dragen geen roze 
 (en andere leugens)  € 19,99

DILEMMA OP DINSDAG
978 90 2067 998 4 Dilemma op Dinsdag-verjaardagskaarten 
 (€ 3,50 per stuk; set van 2x5)   € 35,-

MANDY BOLLEGRAF  
978 94 6349 109 9 Plantastic! Groene vingers kun je kweken € 21,99

MARIE LOTTE HAGEN & NYDIA VAN VOORTHUIZEN 
978 94 6349 802 9 Damn, Honey   €   6,50
978 94 6349 182 2 Heb je nou al een vriend?  € 17,99

MARIT HILARIUS 
978 94 6349 187 7 Let’s focus   € 18,50

RENÉ OSKAM
978 94 6349 151 8 Er is geen dag meer te verliezen  € 19,99

BROOKE SAWARD
978 90 2067 878 9 World of wanderlust  € 22,99

CYNTHIA SCHULTZ
978 94 6349 117 4 De Structuurjunkie-deskplanner  € 14,99

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 Scarlet  € 15,-
978 94 6349 143 3 Cress  € 15,-
978 94 6349 144 0 Levana  € 12,99
978 94 6349 145 7 Winter  € 17,50
  
978 94 6349 017 7 IKO  € 19,50
978 94 6349 126 6 IKO. Opstand  € 19,99

KASS MORGAN     
De 100 (hardcover)     
978 90 2067 979 3 De 100. Dag 21  € 10,-
978 90 2067 982 3 De 100. Rebel  € 15,-
   
De 100 (tv-omslagen)
978 94 6349 217 1 De 100  € 10,-
978 94 6349 218 8 De 100. Dag 21  € 10,-
978 94 6349 219 5 De 100. Thuis  € 10,-
978 94 6349 220 1 De 100. Rebel  € 10,-
  
Lichtjaren
978 94 6349 330 7 Lichtjaren  € 19,99
978 94 6349 061 0 Supernova  € 19,99

JANDY NELSON     
978 94 6349 240 9 Ik geef je de zon (mass market)  € 12,99

MARGARET OWEN

978 94 6349 175 4 De genadigen  € 19,99

JASON REYNOLDS 
978 94 6349 127 3 67 seconden  € 17,50

JASON REYNOLDS & BRENDAN KIELY
978 94 6349 156 3 Echte Amerikaanse jongens  € 18,99

NOELLE STEVENSON  
978 90 2067 611 2 Nimona  € 18,99

CARLIE VAN TONGEREN ( BIJ 15+)

978 94 6349 159 4 Het meisjesmanifest  € 18,99

APRIL GENEVIEVE TUCHOLKE  
978 90 2067 947 2  Wink, Poppy en Midnight  € 15,- 
 

Wereldklassiekers

SHAKESPEARE & TINY FISSCHER
978 94 6349 250 8 Romeo & Julia  € 24,99

MARY SHELLEY & MARIA POSTEMA
978 94 6349 251 5 Frankenstein  € 24,99

De Kraaien   

978 90 2067 984 7 List & Leugens   € 19,99
978 90 2067 946 5 Kraai & Koninkrijk  € 19,99
978 94 6349 160 0 De Kraaien. Giftbox  € 35,-
978 94 6349 161 7 De Kraaien. Giftbox (limited edition) € 45,-
   
978 94 6349 122 8 De taal der doornen  € 19,99

ASTRID BOONSTOPPEL  
978 94 6349 155 6 Dit is hoe het ging   € 18,99

JESSICA BRODY  
978 90 2067 928 1 Elke dag maandag  € 17,99

KRISTIN CICCARELLI
Iskari
978 94 6349 130 3 Iskari. De laatste Namsara  € 19,99
978 94 6349 131 0 Iskari. De gevangen koningin  € 19,99
978 94 6349 132 7 Iskari. De piratendief  € 19,99

SHARON DRAPER

978 94 6349 157 0 In mijn hoofd  € 18,99

NEIL GAIMAN
978 94 6349 010 8  De slaapster en de spintol  € 22,99

MARINA GESSNER  
978 90 2067 995 3  De afstand tussen jou en mij  € 17,99

MIRJAM GIELEN
978 94 6349 136 5 Grondvuur  € 17,99

SARA HOLLAND  
978 94 6349 134 1 Everless. Het meisje en de alchemist € 19,99
978 94 63491 35 8 Evermore. De tovenares en de alchemist € 19,99
978 94 6349 138 9  Everless. Het meisje en de alchemist
 (paperback)  € 15,-

TAHEREH MAFI
Touching Juliette-trilogie (gebonden)
978 94 6349 215 7 Vrees me + Verwoest me  € 19,99
978 94 6349 216 4 Breek me+ Versplinter me  € 19,99
978 90 2067 973 1 Vertrouw me   € 18,99
978 94 6349 210 2 Heel me  € 19,99
978 94 6349 211 9 Weersta me  € 19,99
978 94 6349 214 0 Boxset Vrees me, Breek me 
 en Vertrouw me  € 49,99
978 94 6349 164 8 Schaduw me + Onthul me  € 12,99

Sprookjes
978 94 6349 150 1 Welkwoud  € 19,99

Contemporary
978 94 6349 128 0  Een bijna eindeloze afstand  € 19,99

MARISSA MEYER  
978 90 2067 896 3 Harteloos   € 19,99

Renegades

978 94 6349 115 0 Alter ego   € 20,99
978 94 6349 116 7 Aartsrivaal    € 20,99
 

Backlist

978 94 6349 179 2 Structuurjunkie wijnnotities  € 20,00
978 94 6349 194 5 Structuurjunkie-planner light - lichtblauw  € 19,99
978 94 6349 195 2 Structuurjunkie-planner light - saffraan € 19,99
978 94 6349 191 4 Structuurjunkie to do-lijstjes  €   8,99
978 94 6349 193 8 Structuurjunkie-planner extra’s  € 16,99
978 94 6349 192 1 Structuurjunkie notitieboek  € 14,99

BIANCA TOEPS
978 94 6349 108 2 maar je ziet er helemaal niet autistisch uit € 19,99

MARLOES DE VRIES
978 94 6349 113 6 Volwassen worden is optioneel  € 15,-
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