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Deze catalogus bevat een unicum: voor het eerst bieden we meer boeken aan van 
Nederlandstalige auteurs dan vertaald werk. Hoewel het ook veel meer tijd kost, is 
het zó ontzettend leuk om samen met een auteur iets op te bouwen. Brainstormen, 
redigeren, op zoek naar de beste titel en het beste coverontwerp en dan uiteindelijk 
een boek in handen hebben waar je vanaf het allereerste begin samen aan gewerkt 
hebt. Dat blijft toch iets magisch. 

Ondertussen is Blossom Books bold uitgegroeid tot een serieus imprint, waar we 
elke catalogus nieuwe titels aan toe zullen voegen. Bold is niet meer weg te denken uit 
ons fonds en hoewel Young Adult in ons DNA blijft en we altijd voor jongeren zullen 
blijven uitgeven, heeft deze nieuwe doelgroep ook ons hart gestolen. 

Welke titel is uw favoriet?

#spreadthebooklove
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#BB10jaar

Het hele jaar vieren we dat Blossom Books tien jaar bestaat. In de zomer 
laten we bijvoorbeeld de boekhandelsspecial terugkomen, maar natuur- 
lijk organiseren we ook weer twee acties waarvan de boekhandel mee kan 
profiteren.

Deel cadeautjes uit aan uw klanten!

Inmiddels zijn de pins die we laten maken beroemd en berucht. Het zijn col-
lector’s items geworden waar lezers graag voor naar de boekhandel gaan. 
Tijdens de Boekenweek voor Jongeren mag u aan uw klanten deze pin mee-
geven bij aanschaf van een van de vier actietitels (wij regelen een combinatie-
prijs bij het Commissariaat van de Media). Om het deze keer zo makkelijk 
mogelijk te maken, zorgen wij dat u voor aanvang van de Boekenweek voor 
Jongeren evenveel pins krijgt opgestuurd als u boeken heeft besteld. U hoeft 
hier verder niets voor te doen! 

De titels waarbij u een pin kunt weggeven zijn:

ACTIE 1

isbn 978 94 6349 175 4 | € 19,99 isbn 978 94 6349 152 5 | € 15,- isbn 978 94 6349 158 7 | € 18,99 isbn 978 94 6349 133 4 | € 18,99 

Vier de Boekenweek voor Jongeren! 

Weet u nog die allereerste YA-week toen er nog geen officiële Boekenweek voor Jongeren was? 
Wij maakten toen voor u materiaal waar u de winkel feestelijk mee kon versieren - in sommige 
winkels zien we de vlaggetjes nog steeds hangen. 

Om meer aandacht te vragen voor de Boekenweek voor Jongeren, staan we ook dit jaar weer 
voor u klaar! Bij bestelling van minstens 35 exemplaren uit deze aanbieding (er mag uiteraard 
gecombineerd worden) krijgt u het POS-pakket direct gratis mee op de beurs! 

Het pakket bevat:

•  Herbruikbare vlaggetjes
•  Designposter met een van onze quotes
•  Bedrukte ballonnen
•  POS-materiaal voor de pin-actie
•  Boekenleggers om uit te delen

ACTIE 2
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Aristoteles & Dante ontdekken de geheimen van 
het universum
Benjamin Alire Sáenz 

‘De zomerzon was niet bedoeld voor jongens zoals ik. Jongens zoals ik waren bedoeld voor de 

regen.’

In de zomer van 2017 werd online gesproken over de goedkope specials voor grote ketens en 
hoe de boekhandel hierbij altijd aan het kortste eind trekt. Uitgever Myrthe bood de oplossing: 
ze zou speciaal voor de boekhandel een special laten maken van Ik geef je de zon, mits er vol- 
doende besteld zou worden. Er gebeurde iets geweldigs: de actie was een ongelooflijk succes 
en samen werd ervoor gezorgd dat het benodigde aantal werd gehaald. 

Nu Blossom Books tien jaar bestaat, willen we dat natuurlijk ook graag met de boekhandel 
vieren. En hoe kan dat beter dan met een nieuwe boekhandelsspecial? We kozen opnieuw een 
boekhandelslieveling uit die door de jaren heen veel fans heeft gekregen. Hopelijk zal hij in deze 
editie voor meeneemprijs nog veel meer harten stelen.

€ 5,99
 
titel Aristoteles & Dante ontdekken 

de geheimen van het universum 

auteur Benjamin Alire Sáenz

isbn 978 94 6349 350 5

formaat 13 x 20 cm

uitvoering paperback

aantal bladzijden 352

nur 285

Verschijnt juli 2020

6 7Blossom Books contemporary

‘Waarom ik schrijf? omdat ik een halve eeuW getuige  

ben geWeest van Wreedheid en geWeld en ik Weiger om  

mezelf over te geven.’

De boekhandelsspecial is terug! 

€ 5,99

Bestel nu deze boekhandelsspecial!

•   Alléén verkrijgbaar bij de stenen boekhandel

•   Groot succes in 2017

Voorwaarden

10 stuks  45% korting

25 stuks  50% korting

•   Geen recht van retour

•   Beperkte oplage, op = op

•   Niet na te bestellen

•   Alleen direct te bestellen bij uw vertegenwoordiger
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Bijna echt
Lisa van Campenhout 

‘Het begon zachtjes te regenen op de Herengracht en ik had een creditcard, een rijbewijs, 250 

euro en een kunstnagel in de zakken van mijn spijkerbroek. Geen van deze dingen was van mij.’

In 2018 stonden de kranten vol met het verhaal van een New Yorkse erfgename, die voor de 
rechter moest komen omdat ze zo’n beetje al haar vrienden had opgelicht. Geïnspireerd door 
deze intrigerende berichten schreef Lisa van Campenhout Bijna echt. Met haar charmante, origi-
nele stijl is ze een fantastische toevoeging aan onze lijst met Nederlandse auteurs. 

Brenda weet heel goed hoe het is om niet mee te tellen. Ze is vastbesloten om zichzelf opnieuw 
uit te vinden tijdens haar studie, maar valt al op de eerste dag door de mand. In een opwelling 
steelt ze de creditcard van een huisgenoot en vlucht ze. Als ze vervolgens op een feestje een 
beroemde Instagrammer ontmoet, verliest ze zichzelf helemaal in haar wereld – vooral als haar 
nieuwe vrienden denken dat ze een Nederlands-Franse erfgename is.

€ 18,99
 
titel Bijna echt

auteur Lisa van Campenhout 

isbn 978 94 6349 199 0

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering paperback met flappen

aantal bladzijden ca. 320

nur 285, 301

Verschijnt juni 2020

ebook 

€ 9,99 

isbn 978 94 6349 080 1

• Voor de fans van Dit is allemaal waar en 

Pretty Little Liars 

• Actueel onderwerp: hoe echt is je sociale- 

mediapersoonlijkheid? 

• Gebaseerd op een waargebeurd verhaal 

• Voor de lezers van Lisette Jonkman

8

‘mijn hoofdpersoon vertelde zo veel leugens, dat zelfs ik soms 

niet meer Wist Wat echt Was en Wat niet.’

Lotte over dit boek:

“Ik ben echt Lisa-fan. Bijna echt is zo’n boek dat niet eens aanvoelde als werk – ik kon niet meer 

stoppen met lezen, en deed even een stiekem vreugdedansje op mijn stoel als Lisa weer nieuw 

materiaal stuurde. Ik ben ook heel trots op ons steeds maar groeiende fonds van Nederlandse 

auteurs, en denk dat we met Bijna echt weer veel nieuwe lezers blij zullen maken.”  
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Wie ben jij als je hele leven een leugen is?

99Blossom Books contemporary
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Buurmeisje
Rianne Robben

‘Haar vriendje is naar Verweggistan vertrokken. Dan ga je ijs eten en niet op bezoek bij je 

grootouders, toch?’

Het uitgestrekte Drentse landschap, twee buurmeisjes die hun verwaterde vriendschap opnieuw 
ontdekken en de frisse nieuwe vertelstem van Rianne Robben blijken de ideale ingrediënten 
voor een romantische, nieuwe Young Adult.

Olivia zag haar ideale zomer met haar vriendje Mark helemaal voor zich. Maar als hij het plotse- 
ling uitmaakt en naar Australië vertrekt, gaan al haar plannen in rook op. Ze besluit bij haar opa 
en oma in Drenthe te gaan logeren, en komt daar haar buurmeisje van vroeger tegen. Ilse is niets 
veranderd, maar toch ziet Olivia haar opeens heel anders waardoor haar zomer wéér een totaal 
andere wending lijkt te nemen. 

€ 18,99

titel Buurmeisje

auteur Rianne Robben

isbn 978 94 6349 202 7

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering paperback met flappen

aantal bladzijden ca. 352

nur 285

Verschijnt september 2020

ebook 

€ 9,99 

isbn 978 94 6349 083 2

‘ik hoop dat dit boek Ya-lezers vertelt dat tWijfelen oké is. 

over je toekomstige studie, je relaties,  

maar ook je seksualiteit.’

• Een boek over de vaak vergeten letter B in 

LHBTQ+ 

• Verschijning op Bi-visibility Day: 23 september 

• Speelt zich af buiten de Randstad (en dat is ook 

wel eens leuk!)

Fleur over dit boek:

“Al sinds mijn stage bij Blossom Books zoek ik een boek met een biseksuele hoofdpersoon. Drie 

jaar later vond ik er eindelijk een in mijn inbox waar ik écht verliefd op werd. Buurmeisje is een 

boek dat ik zelf op mijn zestiende maar al te graag had willen lezen.”  

Blossom Books contemporary

Liefde op het Drentse platteland

RUWE EERSTE SCHETS, 
DEFINITIEF OMSLAG BINNENKORT BESCHIKBAAR
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Blossom Books Shorties

‘Als je bang bent voor honden, is de oplossing ook niet het aaien van een pitbull. Dan begin je 

met spelen met een puppy.’ – Jason Reynolds

Er zijn een heleboel leerlingen van het VMBO die graag willen lezen, maar schrikken van de dikte 
van een boek. Speciaal voor deze lezers komen wij met Blossom Books Shorties: korte, toegan-
kelijk geschreven novelles van onze eigen auteurs, voor een fijne prijs.

Zusje van gaat over Liv: een gewoon meisje op een gewone school, waar ze gewoon gelukkig is. 
Maar als haar broer een ongeluk veroorzaakt waarbij een meisje uit de vijfde om het leven komt, 
weet iedereen ineens wie ze is. Terwijl Liv er niets mee te maken geeft, wordt ze lastiggevallen, 
genegeerd, nageroepen en bedreigd. En dan heeft ze thuis ook nog haar broer, die moet dealen 
met de gevolgen van het ongeluk. 

In Opgesloten lezen we over Daan die van het ene op het andere moment niet meer kan bewe-
gen en praten. Hij heeft het locked in-syndroom en kan de wereld alleen nog maar bekijken als 
toeschouwer. Gelukkig is verpleegkundige Jonah er om hem te helpen en lijkt alles iets beter te 
worden. Totdat blijkt dat Jonah zijn eigen definitie van ‘helpen’ heeft…

€ 10,-
 
formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering hardcover

aantal bladzijden 160

nur 285

Verschijnt augustus 2020

Speciaal voor het VMBO: Blossom Books Shorties!

• Speciaal geschreven voor het VMBO 

• Meeneemprijs voor een volwaardig verhaal 

• Wordt uitgegeven i.c.m. gratis lesbrief  

geschreven door Caroline Wisse 

• Format is getest binnen het onderwijs

Gratis lesbrieven beschikbaar!

Om de titels zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor het onderwijs, stellen we lesbrieven beschik-

baar voor de docenten van het VMBO. Deze lesbrieven, die gratis van onze site te downloaden 

zijn, zullen worden geschreven door VMBO-expert en leesbevorderaar Caroline Wisse. Caroline 

is docent, schrijft voor Didactief online, werkt mee aan de lesmethode Plot 26! en is lid van het 

ontwikkelteam Nederlands voor Curriculum.nu.

Opgesloten
auteur Bies van Ede

isbn 978 94 6349 221 8

ebook 

€ 7,99 

isbn 978 94 6349 084 9

Zusje van
auteur Carlie van Tongeren

isbn 978 94 6349 222 5

ebook 

€ 7,99 

isbn 978 94 6349 087 0

Met gratis lesbrieven!
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Dantes goddelijke komedie: de hel
Dante Alighieri & Lies Lavrijsen

‘Hij die hier binnenkomt, laat alle hoop varen!’

Na Romeo & Julia, Frankenstein en Jekyll & Hyde vullen we ons rijtje wereldklassiekers aan met De 

goddelijke komedie: de hel, van Dante Alighieri. 

De hel is een verslag van een reis door één van de drie rijken van het hiernamaals en geldt als een 
van de hoogtepunten uit de (Italiaanse) literatuur. Lies Lavrijsen bewerkte de poëtische tekst uit 
de veertiende eeuw tot een prettig leesbaar verhaal. Ze geeft met voetnoten bovendien extra 
toelichting bij de verschillende personages.

De hel is geïllustreerd door Sophie Pluim en uitgegeven met linnen omslag, folieopdruk en geïllus-
treerde beginkapitalen. 

€ 24,99
 
titel Dantes goddelijke komedie: de hel

auteur Lies Lavrijsen

isbn 978 94 6349 253 9

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering hardcover met linnen 

omslag en rode folie

aantal bladzijden ca. 158

nur 302

Verschijnt september 2020

• Geschikt voor jongeren én volwassenen 

• Vierde deel in een unieke serie 

• Auteur is beschikbaar voor lezingen

14 15Blossom Books wereldklassieker

Myrthe over dit boek:

“Het werken aan de Wereldklassiekers is altijd een van mijn lievelingsprojecten geweest. Ik vind 

het fantastisch om oude literatuur weer toegankelijk te maken voor de hedendaagse lezer en 

dat we daar zo’n prachtige uitvoering voor hebben gekozen, maakt het helemaal tot een feest. 

Ontzettend trots was ik dan ook om te zien dat alle drie de titels in de Top 100 Best verkochte 

YA-titels van 2019 (cijfers via GFK) stonden. Ik kan niet wachten om de serie uit te breiden met 

meer!”  

Zo mooi was de hel nog nooit

Bestel ook:

isbn 978 94 6349 250 8 | € 24,99 

isbn 978 94 6349 251 5 | € 24,99 isbn 978 94 6349 252 2 | € 19,99 
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De goddelozen (De genadigen #2)
Margaret Owen

‘Ze zou hem absoluut vermoorden aan het einde van de week.’

Margaret Owen knalde vorig jaar de YA-community binnen met De genadigen, dat behoorlijk wat 
stof deed opwaaien. Niet iedereen kon overweg met haar rauwe stijl, maar het merendeel van de 
lezers werd onmiddellijk fan van Fie en haar bende Kraaien.

Fie is na haar queeste om de kroonprins te beschermen de nieuwe baas van haar Kraaien ge-
worden. Ze hoopt dat prins Jasimir ook zijn deel van de belofte nakomt, maar inmiddels weet ze 
ook wel dat mensen met koninklijk bloed niet te vertrouwen zijn. Als zwarte rook de dood van 
koning Surimir aankondigt, bestijgt de meedogenloze koningin Rhusana de troon en is niets meer 
zeker – helemaal niet voor de laagste kaste van Sabor, de Kraaien.

€ 19,99
 
titel De goddelozen

auteur Margaret Owen

vertaler Tine Poesen

isbn 978 94 6349 081 1

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering hardcover

aantal bladzijden ca. 404

nur 285

Verschijnt juli 2020

ebook 

€ 9,99 

isbn 978 94 6349 082 5

• Fantasy die zowel YA als volwassenen 

aanspreekt 

• Uniek in zijn soort door het sterk uitgewerkte 

kastensysteem

•  Voor de fans van Leigh Bardugo

16 17Blossom Books fantasy

Myrthe over dit boek:

“Het is zo leuk om nieuwe fantasy-auteurs te ontdekken, die er in hun boeken in slagen een 

compleet verzonnen wereld helemaal tot leven te laten komen. Margaret Owen doet niet alleen 

dat, maar laat haar personages ook een plek in je hart veroveren – ik miste ze oprecht toen ik de 

laatste bladzijden had gelezen.”  

‘soms vragen mensen me of ik personages baseer op mensen 

die ik ken. het antWoord is altijd nee, maar ik steel Wél 

schaamteloos hun huisdieren voor mijn verhaal.’

De brutaalste, meest meedogenloze en leukste  
hoofdpersoon die we hebben

Bestel ook:

isbn 978 94 6349 175 4 | € 19,99 

NEDERLANDSE OMSLAGBELETTERING NOG NIET DEFINITIEF
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Het anticonceptieboek
LotteLust & Laura Hiddinga

Bij het woord anticonceptie denk je meteen aan de pil, want iedereen kent het (en gebruikt ‘m, 
zo lijkt het). Iedereen die wel eens naar de alternatieven heeft gegoogeld weet echter ook dat dit 
een wirwar van informatie oplevert. Anneloes Nieuwenhuijse, het brein achter LotteLust.nl, zag dit 
ook en besloot zelf een helder en duidelijk boek te schrijven over alles wat je wilt weten van elke 
vorm van anticonceptie. 

Door praktische informatie (o.a. de werking, effect op je hormoonhuishouding, kosten) te combi-
neren met ervaringen van andere vrouwen en een toelichting van gynaecologen en huisartsen, is 
dit een complete en toegankelijk geschreven informatiegids – in een stijlvol jasje. 

€ 15,-
 
titel Het anticonceptieboek

auteur Anneloes Nieuwenhuijse

isbn 978 94 6349 203 4

formaat 16 x 20 cm

uitvoering paperback, full colour binnenwerk

aantal bladzijden ca. 184

nur 865, 860, 863

Verschijnt september 2020

• Van de makers van LotteLust.nl en de auteurs 

van Kom je ook?  

• Ook bekend van o.a.: LINDA, Amayzine, 

VIVA, ze.nl  

• Actueel onderwerp, maar nog niet zo gebun-

deld in een boek 

• Verschijnt op Internationale Anticonceptie- 

dag (26 september)

• Wordt breed uitgestuurd naar  

vrouwelijke bloggers en influencers 

• Samenwerking met Damn, Honey

18 19Blossom Books bold

Myrthe over dit boek:

“Een klein onderzoekje onder mijn vriendinnen wees uit dat zij hun anticonceptie hadden gekozen 

op basis van wat algemene kennis, een voorstel van de dokter, omdat ‘anderen het ook hadden’ 

of omdat ze hier jaren geleden ooit mee waren begonnen en nooit hadden gewisseld (het lijkt 

godbetert wel een zorgverzekering). Toch was iedereen benieuwd naar de alternatieven, maar 

niemand wist waar te beginnen met zoeken. Welke vrouw ik ook sprak; ik hoorde steeds weer dit 

verhaal. Het lijkt mij tijd om daar met dit boek verandering in te brengen!”  

‘boeken over anticonceptie zijn er eigenlijk alleen voor 

hulpverleners, of geschreven voor een heel specifieke doel-

groep. dit boek is voor iedereen met een baarmoeder!’

LotteLust is een online magazine voor vrouwen over seksualiteit, liefde en gezondheid. Maandelijks 
bezoeken ca. 300.000 mensen samen 1,8 miljoen pagina’s van de site. 

Een sexy boek over anticonceptie: het kan!

DEFINITIEF OMSLAG BINNENKORT BESCHIKBAAR
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Succes met StructuurjunkieStructuurjunkie
Cynthia Schultz

In 2018 kwam het eerste Structuurjunkie-boek uit, in 2019 verschenen de eerste planners en dit 

voorjaar hebben we de lijn uitgebreid met meerdere stationery-producten. De planners behoren 

tot de bestverkochte van Nederland en Cynthia blijft haar lijn verbeteren en perfectioneren. 

In mei verschijnt een planner met data voor het academisch jaar (september tot september), in 

augustus verschijnt een planner voor een kalenderjaar (januari tot januari). Beide planners heb-

ben twee leeslinten, een moleskine-envelop en een klein notitieboekje op A6-formaat.

 
titel Structuurjunkie-planner

auteur Cynthia Schultz

uitvoering integraal gebonden, folie, 

twee leeslinten, Moleskine-envelop en 

A6-notitieboekje

nur 11

 

Structuurjunkie planner (klein) - perzik
isbn 978 94 6349 147 1 | € 20,99

formaat 17,7 x 21,4 cm

Structuurjunkie planner (groot) - perzik
isbn 978 94 6349 148 8 | € 25,99

formaat 21 x 29,6 cm

Structuurjunkie academische planner 2020/2021 (groot)
isbn 978 94 6349 198 3 | € 25,99

formaat 21 x 29,6 cm

verschijnt augustus 2019

Structuurjunkie academische planner 2020/2021 (klein)
isbn 978 94 6349 162 4 | € 20,99

formaat 17,7 x 21,4 cm

Gebruikerservaringen:

• Goede kwaliteit

• Duurzaam

• Mooie kleuren

• Overzichtelijk

• Papier drukt niet door

• Fijn formaat

• Genoeg schrijfruimte

• Makkelijk in gebruik
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Blossom Books wordt steeds duurzamer!

Als je ondernemer bent, dan ben je vaak niet alleen bezig met wát je doet maar ook met hóe je dat 
doet. Nu Blossom Books de eerste drie zelfstandige jaren heeft gehad en ik heb geleerd hoe dat 
ondernemen nou moet, kan ik mij richten op andere zaken die ik belangrijk vind.

Als ondernemer wil ik graag een maatschappelijke bijdrage leveren. Dat doe ik natuurlijk voor het 
grootste deel met de boeken die we uitgeven, maar daarnaast probeer ik ook een steeds duur-
zamer bedrijf te creëren. Dit zijn vier pijlers waarmee Blossom Books probeert zo bewust mogelijk 
probeert te ondernemen.

Lokaal drukken

In de eerste jaren lieten wij veel van onze boeken in het buitenland drukken. Een groot deel 
werd uitbesteed aan drukkers binnen Europa, maar ook China behoorde tot de mogelijkheden 
in verband met de concurrerende prijzen en de vele beschikbare technieken. 

Vanaf 2020 laten we bijna al ons drukwerk lokaal produceren, bij Drukkerij Wilco. Dit is niet alleen 
goed voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid; de groene voetafdruk per boek is 
hierdoor minimaal. Helaas ontkomen we er niet aan om bepaalde projecten aan buitenlandse 
drukkers uit te besteden, maar dit zal voortaan altijd binnen de grenzen van de EU gebeuren.

Productie linnen tassen

Hoewel de Blossom Bags al jaren goed verkopen, hebben wij besloten om de productie van dit 
product te wijzigen. In plaats van de tassen gedrukt en wel te importeren uit India, zullen wij 
deze lokaal laten bedrukken met milieuvriendelijke watergedragen inkt, en daarna ook binnen 
Nederland laten verpakken. Ook het katoen zelf wordt onder de loep genomen: we zullen alleen 
nog maar gebruikmaken van biologisch fairtrade katoen.  

Dit heeft een onvermijdelijke prijsstijging tot gevolg, maar onze behoefte om verantwoordelijk 
en bewust te ondernemen weegt voor ons zwaarder dan het belang om goedkope tassen in de 
markt te kunnen zetten.

In de loop van dit jaar zullen de oude designs zijn uitverkocht en kunt u de nieuwe productie 
verwachten. 

Op kantoor

Ook op kantoor doen wij zoveel mogelijk om de groene voetafdruk te verkleinen. Niemand komt 
met de auto naar kantoor (we hebben zelfs geen bedrijfsauto), we scheiden zoveel mogelijk ons 
afval, drukken het POS-materiaal altijd op gerecycled papier, hebben sjaals op kantoor liggen 
voor als het iets te koud wordt maar we de kachel niet aan willen steken, gebruiken ecologische 
schoonmaakmiddelen, zijn we bijna allemaal vegetariër (oké, alleen Myrthe haalt heel soms een 
stukje vlees bij de biologische slager om te slow cooken op de Green Egg) en zijn we bezig met 
een overstap om groener te bankieren. Alle kleine beetjes helpen! 

Papierkeuze

Pas toen ik zelf de producties van onze boeken ging doen, leerde ik over het enorme aanbod van 
verschillende soorten papier. Wij vragen al onze offertes aan op de Munken-papierlijn van Arctic 
Paper – niet alleen omdat het heel mooi papier is, maar ook vanwege hun duurzaamheidsbeleid. 
Enkele redenen waarom het Zweedse bedrijf Arctic Paper zo goed scoort:
• Al het hout dat gebruikt wordt voor de papierproductie komt uit Zweden, en wordt dus 

lokaal gekapt. En door overheidsmaatregelen stijgt de bebossing in Zweden waardoor de 
papierkap geen negatieve invloed heeft op het milieu;

• Munken-papier heeft het EU Ecolabel;
• Arctic Paper maakt voor de papierproductie geen gebruik meer van Eucalyptus-pulp, 

dat geïmporteerd moet worden uit Portugal. Ze zien hier niet alleen vanwege de groene 
voetafdruk vanaf, maar ook omdat Eucalyptus geen inheemse boomsoort is en de Portu- 
gese bodem daardoor onvruchtbaar wordt. Arctic Paper streeft er nu naar zo veel mogelijk 
lokale pulp te gebruiken.

• 50% van de energie die de papierfabriek in Munkendal gebruikt, is CO²-neutraal. Ze stre-
ven ernaar om binnen 15 jaar 100% CO²-neutraal te zijn.

Wilco
BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN



25Blossom Books backlist2424

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 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

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 152 5 De Grisha. Schim en schaduw  € 15,-
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
  



CARLIE VAN TONGEREN

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

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

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
 
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     
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
978 94 6349 133 4 Toen ik de sterkste was         € 18,99

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

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

NATASZA TARDIO

978 94 6349 168 6 TBS  € 17,99

De Kraaien   

978 90 2067 900 7 List & Leugens   € 25,00
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

SONA CHARAIPOTRA EN DHONIELLE CLAYTON
978 94 6349 158 7 Tiny pretty things  € 18,99

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

MEL DARBON
978 94 6349 188 4 Rosie hartje Jack       € 18,99

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

DAVE GOLDSTEIN
978 94 6349 300 0 15 ¾   € 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,-

978 94 63 49 1891    Havenfall      € 18,99

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 190 7 Verbeeld 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

Backlist

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

FRANCIEN REGELINK
978 94 63 49 118 1 Druks mijn (on)rustige leven met adhd      € 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
978 94 6349 179 2 Structuurjunkie wijnnotities  € 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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Verkoop
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De genoemde prijzen zijn verkoopprijzen inclusief BTW.
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