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Afgelopen jaar bestond Blossom Books 10 jaar – een prachtige leeftijd. Vooraf maakten we vele 
plannen bekend hoe we dit gingen vieren, maar helaas gooide Corona roet in het eten en hebben 
we veel moeten schrappen. Een van de mooiste wensen kwam gelukkig wel uit: we verhuisden 
naar een zelfstandig pand. Vanuit deze prachtige nieuwe plek, midden in het groen, met peren-
bomen langs de oprijlaan en fazanten en haasjes in de aangrenzende tuin, zullen wij voortaan 
onze nieuwe boeken maken. Het is een superinspirerende omgeving, dus u bent nog lang niet 
van ons af!

Aankomende periode bieden we weer een mooie mix aan van (non-)fictie voor zowel 
jongeren als volwassenen. Assepoester en het glazen plafond zal onze eerste fictietitel voor 
Blossom Books bold worden, maar vast niet de laatste. Ook verschijnt er een nieuw deel in 
de soon-to-be Netflix: de Grishaverse. Tot slot hebben we een paar geweldige projecten van 
Nederlandse bodem, zoals de kindereditie van maar je ziet er helemaal niet autistisch uit van 
Bianca Toeps, die voor de gelegenheid is omgedoopt tot Ik ben autastisch!. Binnen deze serie 
verschijnt ook weer de nieuwe, zeer sterke titel Gevalletje borderline. En ook de fantastische 
projecten Zestien en Damn, horny verdienen een extra vermelding. 

Ik kijk ernaar uit om u te spreken over al deze boeken, en ze samen met u tot een succes te 
maken. 

 
#spreadthebooklove

Myrthe Spiteri
Eigenaar en uitgeefdirecteur Blossom Books
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Bianca Toeps schreef maar je ziet er helemaal niet 

autistisch uit in 2019 en inmiddels zijn er al 15.000 
exemplaren verkocht! Waarom het boek zo graag 
gelezen wordt, blijkt wel uit de recensies en reacties.

‘Superinformatief, vol eyeopenerS en humor 

en nergenS belerend.’ – women’s health mag

‘geregeld zat ik met een glimlach op mijn gezicht of zat ik 

te giebelen op de bank. ze Schrijft heerlijk en zonder dat ik 

het in de gaten had waS ik zomaar 50 bladzijden verder.’ 

– wereldvanmama.nl

‘dit boek waS ongelooflijk herkenbaar voor mij alS 

autiStiSche lezer. ik heb niet vaak boeken gelezen waarin ik 

mezelf zo terugzag, en ik hoop dat dit ook zal gelden voor 

andere autiStiSche lezerS. want ook wij verdienen het om 

onSzelf vertegenwoordigd te zien in media!’ 

– anniek’s library

‘bianca Schrijft op een erg eigentijdSe 

en humoriStiSche manier over hoe het iS om autiStiSch 

(en vrouw en ondernemer) te zijn, hoe daar door de 

buitenwereld op gereageerd wordt en welke invloed dat 

heeft op autiStiSche menSen.’ – a-typist

‘in haar boek maar je ziet er helemaal niet autistisch uit 

haalt bianca op perSoonlijke en komiSche wijze vooroor-

delen en onzintheorieën over autiSten onderuit, benoemt 

ze dingen die autiSten niet meer willen horen en geeft ze 

tipS over hoe je dan wél met autiSten kunt omgaan. een 

aanrader voor iedereen die autiSme echt wil begrijpen.’ 

– flair 

5Blossom Books non-fictie

Ruim 15.000 exemplaren verkocht!

W aarom Bianca dit boek wilde schrijven? 
‘Ik wilde niet meer doen alsof ik normaal ben’, 
legt ze uit. ‘En ik wilde duidelijkheid geven over 

autisme, omdat niet iedereen een correct beeld heeft. 
Heel veel mensen denken bij autisme aan de � lm 
Rain Man, over een man die gebukt gaat onder autisme en 
die als er lucifers vallen meteen weet hoeveel het er zijn. 
Ze denken dat je als autist een wondertalent moet 
hebben, maar dat zijn er maar een paar. Een ander 
misverstand is dat mensen met autisme zich niet kunnen 
inleven, dat ze gevoelloos zijn. Maar als je je emoties 
anders toont, betekent het niet dat je ze niet hebt!’ 

Onvoorspelbaarheid
Zelf kwam Bianca er negen jaar geleden achter dat ze 
autisme heeft. ‘Ik liep vast in de onvoorspelbaarheid van 
mijn werk als fotograaf, maar achteraf waren er al eerder 
signalen. Ik ben behandeld voor een eetstoornis. Die had 
ik óók wel, maar waarom was onbekend. Nu denk ik dat 
ik prikkels probeerde te reguleren door het eten te 
controleren. Net na de diagnose autisme dacht ik: ik los 
dit wel even op. Daarna kwam het rouwproces: ik word 
hier nooit goed in. Maar in sommige dingen ben ik wel 
beter geworden. In plannen, inschatten wat ik aan kan en 
wat ik wel of niet moet doen. Bijvoorbeeld toen ik laatst 
naar Captain Marvel zou gaan. Die dag had ik een shoot en 
de dag erna ook iets waar ik scherp voor moest zijn. Dan 
moet ik kiezen en gaat werk voor. Zo’n � lm maakt op mij 
zó veel indruk, dat zou te veel prikkels betekenen. Dan 

zou ik de volgende dag ziek zijn of helemaal niet scherp.’ 

Het leven hacken
‘Ik zeg altijd: je kunt het leven hacken. Zoek wat werkt 
voor jou, ook al vinden anderen het raar. Als je bepaalde 
interesses hebt, maar moeite hebt met vrienden 
maken, kun je op internet fora vinden waar je op een 
laagdrempelige manier anderen kunt ontmoeten. Dwing 
jezelf niet om iets te doen wat je niet wilt. En zorg voor 
uitwegen. Als je een dagje weg gaat, of met school op 
werkweek, is het � jn als je eerder naar de hotelkamer of 
herberg kunt gaan om even bij te komen. Dan kun je 
’s avonds weer meedoen. 

Heb je een klasgenoot met autisme? Probeer dan rekening 
met die persoon te houden. Luister als die persoon 
aangeeft dat-ie het niet � jn vindt als je schreeuwt. Wil je 
iemand met autisme uitnodigen voor een feestje? Zeg dan 
dat hij ook een uurtje eerder mag komen of, korter kan 
blijven. En maak duidelijke afspraken, die je ook nakomt.’ 

Gedetailleerde landweggetjes
‘De DSM (het handboek voor de classi� catie van psychische 
stoornissen, red.) heeft het over dingen die je als 
buitenstaander ziet. Maar ik vind vooral de verwerking van 
prikkels het moeilijkste. Autisten zien alles. Waar een 
neurotypisch persoon (iemand zonder autisme, red.) de 
snelweg neemt, nemen wij autisten de landweggetjes, 
waardoor we alle details zien. Het jammere voor ons is dat 

de wereld is ingericht op neurotypische mensen. 
Ik hoop dat lezers van mijn boek zien dat mensen met 
autisme personen zijn met een eigen persoonlijkheid. 
Ze zijn wel anders, maar niet minder.’

175 april 2019  LIFESTYLE 7days

Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit
Bianca Toeps, Blossom Books, € 19,99, 224 blz. 

Waar fotograaf Martijn van de Griendt ook komt, overal zet hij jongeren op de foto. Die 
vallen op door hun eigen stijl, houding of blik. In deze rubriek vragen we hen het hemd van 
het lijf. Deze week: Sanne (14) uit Arnhem. Door Charlotte Goldhoorn

Voor de 
camera

‘Ik ben 
wel een beetje 

een dromer’

‘Ik houd van de natuur en van 
dieren. In de zomer wandel ik 
graag buiten. Ik geniet ook heel 

erg van naar huis � etsen over de dijk. 
Bij mooi weer ga ik graag naar de 
paarden in het gebied tussen de dijk 
en de rivier. Ik zit nu twee jaar op 
paardrijden. Ik vind paarden heel leuke 
dieren. Ze kunnen je goed aanvoelen, 
of je bang bent of blij.’

Dungeons and Dragons
‘Op school speel ik elke maandagmiddag 
met een docent en andere leerlingen 
Dungeons & Dragons. Dat is een fantasie-
spel waarbij één persoon vertelt en 
iedereen een personage is. Jij bedenkt 
wat je gaat doen in een bepaalde situatie 
en als je daarna hoog met de dobbelsteen 
gooit, lukt wat jij bedenkt heel goed. Als 
je laag gooit, lukt het helemaal niet. Ik 
ben er nog maar net mee begonnen, 
maar ik vind het heel erg leuk. Ik houd 
heel erg van fantasie en ben wel een 
beetje een dromer. Ik ben ook dol op 
verhalen en personages verzinnen.’

Club
‘Op zondag ga ik naar de kerk en op 
dinsdag hebben we club. Dan lees ik met 
leeftijdsgenoten uit de bijbel en praten 
we daarover. Ik vind het christelijke 
geloof heel erg mooi. Het is � jn om te 
geloven. Andere mensen zijn misschien 
bang voor de dood, maar het christelijke 
geloof zegt dat er iemand is, die je helpt 
en altijd bij je is. Als je doodgaat, hoef je 
daar niet bang voor te zijn, want je gaat 
naar de hemel. Ik vind dat iets hoopvols 
in deze wereld waarin zoveel nare 
dingen gebeuren.’

‘Ik wilde niet meer doen alsof
 ik normaal ben’ 

Autisme wordt vaak verkeerd begrepen. Fotograaf, websitebouwer en auteur Bianca Toeps (34) 
schreef er het boek Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit over. ‘Ik wilde duidelijkheid geven 

over autisme.’ Door Charlotte Goldhoorn

‘een friSSe en luchtige kijk op autiSme.’ – autisme magazine 

Uit: Autisme magazine
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Ik ben autastisch!
Bianca Toeps en Esther Walraven

‘In dit boek ga ik je uitleggen wat het betekent als je autisme hebt. Dat doe ik samen met mijn 

vrienden Daan, Robin en Sam. Laat ik ze even aan je voorstellen.’

Op 2 april 2019, Wereld Autisme Dag, verscheen maar je ziet er helemaal niet autistisch uit van 
Bianca Toeps. Het boek belandde direct in de Bestseller 60, kreeg ontzettend veel media-aan-
dacht én lovende recensies. Van het boek zijn inmiddels ruim 15.000 exemplaren verkocht.

Het mooiste van dit succes was dat veel mensen zich geholpen en gehoord voelden door 
dit boek. Een bijzondere reactie: de handgeschreven kaart van een moeder naar de uitgeverij, 
omdat ze dankzij dit boek haar autistische kinderen zoveel beter begreep. Dit zette ons aan het 
denken: zijn er niet ook heel veel kinderen die dit boek zouden moeten lezen?

Voor het bewerken van het boek tot een editie speciaal voor kinderen, vroegen we non-fic-
tieauteur Esther Walraven, bekend van haar succesvolle weetjesboeken. Esther en Bianca vulden 
elkaar perfect aan en met de geweldige illustraties van Roozeboos erbij, is Ik ben autastisch! een 
prachtige kinderversie geworden van het boek dat door de autistische community zo is omarmd.

Linda over dit boek:

“Bianca en Esther zijn een geweldig team. Met Bianca’s kennis en ervaring en Esthers vlotte pen is 

Ik ben autastisch! een waardige kindereditie geworden van maar je ziet er helemaal niet autistisch 

uit. Bianca legt de lezer precies uit wat autisme is en hoe het zich uit, tijdens het sporten bijvoor-

beeld, of op een kinderfeestje. De illustraties van Roozeboos zijn spot on en geven een kleurrijk 

inkijkje in het leven van de jonge Bianca en haar vrienden Daan, Robin en Sam.” 

‘Meer begrip voor autisMe, dat is wat wij willen. Zodat geen 

kind Meer hoeft te horen: stel je niet Zo aan.’

• Verschijnt op Wereld Autisme Dag 2021

• Ruim 15.000 exemplaren verkocht van ‘volwas-

sen editie’, die meerdere weken in de Besteller 

60 stond

• Boek van top auteursduo 

•  Samenwerking met Nederlandse 

Vereniging voor Autisme
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7Blossom Books non-fictie

€ 18,99
 
titel Ik ben autastisch!

auteur Bianca Toeps en Esther Walraven

illustrator Roozeboos

isbn 978 94 6349 207 2

formaat 15 x 21 cm

uitvoering gebonden, dubbelzijdig 

stofomslag, gekleurd binnenwerk

aantal bladzijden ca. 176

nur 210

Verschijnt april 2021

isbn 978 94 6349 108 2 | € 19,99

Bestseller nu ook verkrijgbaar als kindereditie

Bestel ook:

Vanaf 
8 jaar

15.000
verkocht

Bianca Toeps en Esther Walraven

Bianca Toeps en Esther Walraven

Nam volenis quibusd anihil et vendae 
eos quid unt mi, vollestior mi, offic 
tem ercipsum sim quas quaturio cul-
lecus.
Tium, nusandis iunt et alit, tem faces-
tia si atectem. Aribus iur aliqui incia 
quamus nullecea corehent officia pla-
bore rem. Itatistem nonsequi ut fac-
cab id maximillaces aditatum nectam 
velesto volupta quibus plibusae a niti-
is quam dollore quo digent.

Nam volenis quibusd anihil et vendae 
eos quid unt mi, vollestior mi, offic 
tem ercipsum sim quas quaturio cul-
lecus.
Tium, nusandis iunt et alit, tem faces-
tia si atectem. Aribus iur aliqui incia 
quamus nullecea corehent officia pla-
bore rem. Itatistem nonsequi ut fac-
cab id maximillaces aditatum nectam 
velesto volupta quibus plibusae a niti-
is quam dollore quo digent.

Met illustraties van  
Roozeboos

Met illustraties van  
Roozeboos

MET OMKEERBAAR 

STOFOMSLAG
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Boek der Heiligen
Leigh Bardugo

‘Misschien heb je weleens op de kade van Os Kervo gestaan en vol ontzag naar de beroemde 

vuurtoren en de massieve muur die hem beschermde gekeken. Ze zouden er echter helemaal niet 

zijn geweest zonder de moedige jongen Vladimir.’

Wat doe je als in de wereld die jij geschapen hebt een bepaald boek als een soort bijbel op íéders 
nachtkastje ligt, en die wereld vervolgens tot leven komt in een Netflix-serie? Als je Leigh Bardugo 
heet, dan schrijf je dat boek vervolgens zelf en maak je er samen met je team zo’n mooie uitgave 
van dat hij in de serie gebruikt kan worden.

Boek der heiligen is dat boek. Al in Schim en schaduw gebruikt Alina het boek als een leidraad 
bij haar queeste om informatie op te zoeken over oude heiligen, en het boek blijft daarna in de hele 
serie terugkomen. Nu kunnen fans van de Grishaverse het boek zelf in handen houden en meelezen 
met de personages van hun lievelingsserie. 

• Prachtig uitgevoerd met full colour-illustraties 

van Dan Zollinger

•  Is te zien in de Netflix-serie Shadow and 

Bone 

• Speelt in de hele Grishaverse een grote rol

• Onderdeel van achtdelige serie

•  Onderdeel van grote marketing- 

campagne 

8

Myrthe over dit boek:

“Ruim 8 jaar geleden las ik het eerste boek van Leigh Bardugo, en ik ben eigenlijk alleen maar 

meer fan geworden van haar werk. Ze is als auteur enorm gegroeid en de wereld die ze heeft 

geschapen zit zó goed in elkaar – daar wil je nu eenmaal alleen maar meer van. Deze prachtige 

uitgave geeft weer een extra laag aan de Grishaverse en ik weet zeker dat het een pronkstuk van 

de boekenkast wordt van elke fan.”  

‘Vanaf het moment dat ik IstorII sankt’ya in schIm en 

schaduw schreef, droomde ik erVan om het boek ook echt te 

maken. ik had nooit kunnen bedenken dat het zelfs als prop 

gebruikt zou worden in de netflix-serie!’

9

€ 20,-
 
titel Boek der heiligen

auteur Leigh Bardugo

vertaler Merel Leene

isbn 978 94 6349 208 9

formaat 16 x 21,5 cm

uitvoering gebonden, full colour

aantal bladzijden ca. 144

nur 285

Verschijnt januari 2021

9Blossom Books fantasy

Bestel ook:

isbn 978 94 6349 153 2 isbn 978 94 6349 154 9

isbn 978 94 6349 152 5 | € 15,00

Een must-have voor iedere Grisha-fan!

sankt ilya  in chains
here was a gifted healer and inventor who lived on the outskirts of a farming village. Ilya was a recluse, happi-est to remain in his workshop and keep to himself, but he could be counted on for a tonic or help with a plow when asked. He was only seen in the village when trading his cures or the pelts of animals he had trapped for food. On these rare occasions, he was usually scribbling away franti-cally in an old leather book.

Once a man asked him, “Ilya, what great wonders are you imagining in those pages?” But Ilya only scowled and continued down the road, eager to return to his experi-ments. What he hoped to accomplish in his workshop was a mystery, and many suspected that Ilya had long since passed from ambition to madness.
Then, one day, deep in his books and potions, Ilya heard screaming from the �elds beyond his home. He followed the terrible sound and found a farmer and his wife wailing over the body of their young son. The child had been nearly cut in half by a plow blade and his blood had soaked into the soil, making a red halo around his body. His eyes were gray and glassy; no breath stirred his chest. No one could recover from such a wound.

But Ilya knelt and, head bent, placed his hands upon what should have been a corpse. To the shock of all who stood watching, the wound seemed to knit together. Moments later the boy’s eyes cleared. He blinked. His chest 



but if the blood 
inside you is on the inside
of someone else,

you never want to
see it on the outside of
them.

I don’t know you,
don’t know 
your last name,

if you got 
brothers
or sisters
or mothers
or fathers 
or cousins
        that be like

brothers
and sisters
or aunties
or uncles
        that be like

mothers 
and fathers,
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67 seconden: de graphic novel
Jason Reynolds en Danica Novgorodoff

‘Niemand gelooft niks meer tegenwoordig,

maar ik zeg het je, 

het is waar.’

Direct na het verschijnen werd 67 seconden van Jason Reynolds omarmd: er verscheen een lo-
vende recensie in Trouw, het boek werd genomineerd voor het Beste boek voor Jongeren én het 
onderwijs liep ermee weg. Het is hét boek om (vooral) jongens die geen zin hebben om te lezen 
toch enthousiast te krijgen. 

De graphic novel van 67 seconden zal naar alle waarschijnlijkheid de weg naar deze doelgroep 
nog makkelijker weten te vinden. Niet alleen is de versroman geweldig bewerkt, het verhaal krijgt 
dankzij de prachtige illustraties een extra aangrijpende en emotionele lading.

• Steeds meer vraag naar graphic novels op 

scholen 

• 67 seconden werd genomineerd voor het 

Beste Boek voor Jongeren 2019 

• 67 seconden ontving lovende kritieken in 

Trouw en NRC 

• Jason Reynolds is National Ambas-

sador for Young People’s Literature 

in de VS 

• Auteursbezoek Jason Reynolds in 

april 2021 (onder Corona-voorbe-

houd)

12

‘door geesten uit het Verleden als personages te kiezen, denk ik 

dat ik een situatie heb gecreëerd waarin de auteur de lezer geen 

lesje hoeft te leren. in plaats daarVan gaat het om ons, een 

gemeenschap die nadenkt oVer de Verloren Vrienden en familie 

die nu onderdeel uitmaken Van onze ziel en ons geweten.’ 

Myrthe over dit boek:
“We worden steeds vaker gebeld door het onderwijs of we geen graphic novels hebben, of anders 

meer boeken zoals 67 seconden – en in dit project komen beide verzoeken samen. 67 seconden 

had al een speciaal plekje bij me veroverd, maar toen ik het artwork zag, wist ik het meteen: dit 

boek moeten we toevoegen aan de lijst van Blossom Books. Ook al weet ik dat boekhandelaren en 

het leespubliek graphic novels moeilijk kunnen vinden, ik weet zeker dat er een doelgroep is voor 

deze prachtige uitgave.”  
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€ 18,99
 
titel 67 seconden: de graphic novel

auteur Jason Reynolds

illustrator Danica Novgorodoff

vertaler Maria Postema

isbn 978 94 6349 209 6

formaat 16,2 x 22,5 cm

uitvoering integraal gebonden, full colour

aantal bladzijden 280 pagina’s

nur 285

Verschijnt februari 2021

“Beeldend, confronterend en spannend.”
- bas maliepaard over 67 seconden

13Blossom Books graphic novel

Bestel ook:

isbn 978 94 6349 156 3 isbn 978 94 6349 133 4

isbn 978 94 6349 127 3

NEDERLANDSE OMSLAGBELETTERING VOLGT
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Queer, baby
Marie Lotte Hagen & Nydia van Voorthuizen

Tijdens het schrijven van Yes, baby hingen auteurs Marie Lotte en Nydia al vrij snel aan de tele-
foon: ‘Help! Er zijn veel te veel onderwerpen om over te schrijven voor jongeren! We krijgen 
superveel DM’s over van alles wat ze willen weten en wat niet besproken wordt, en het gaat 
gewoon echt niet passen.’ 

We besloten direct om een drieluik van Yes, baby te maken. In het onmisbare eerste deel 
zitten de onderwerpen waar iedereen mee te maken krijgt: een (veranderend) lichaam, men-
struatie (ook jongens mogen best wel wat meer van dit onderwerp afweten!) en seks. Deel twee 
gaat over het ontdekken van je genderidentiteit en seksualiteit, en deel drie zal gaan over femi-
nisme en activisme onder jongeren. Een fantastisch, gemakkelijk te lezen, taboedoorbrekend en 
goudeerlijk drieluik dat iedere jongere op de middelbare school gelezen zou moeten hebben. 

•  27.000+ volgers op Instagram

•  DAMN, HONEY de podcast wordt maandelijks 

80.000 keer gestreamd

•  Lesbrieven beschikbaar voor scholen

• Gegarandeerde media-aandacht

Linda over dit boek:

“Tijdens het eerste Yes, baby-schoolbezoek van Nydia en Marie Lotte, stelden de scholieren ze 

zo veel vragen – soms zelfverzekerd, soms schoorvoetend – dat direct duidelijk werd waarom dit 

boek geschreven moest worden. Net als Yes, baby staat Queer, baby weer vol met onderwerpen 

waar je als je jong bent misschien niet zo makkelijk of zelfs helemaal niet over praat met anderen. 

Als iedereen (dus ook de volwassenen!) in Nederland nou even de pamfletten van DAMN, HONEY 

leest, kan dat eindelijk eens gaan veranderen.”

‘ontdekken dat ik gay ben was het leukste ooit! alle puzzelstukjes 

Vielen op hun plek. het kwartje Viel wel pas op m’n 28e. zo zonde! al 

die Verloren jaren waarin ik had kunnen tongen met allemaal hotte 

Vrouwen. ik wens ieder queer mens dit hallelujamoment een stuk 

eerder toe.’ - marie lotte
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€ 8,99
 
titel Queer, baby

auteur Marie Lotte Hagen 

& Nydia van Voorthuizen

isbn 978 94 6349 224 9

formaat 12,9 x 19,8 cm

uitvoering paperback

aantal bladzijden ca. 112 

nur 450, 240

Verschijnt april 2021

Blossom Books non-fictie

Bestel ook:

isbn 978 94 6349 167 9 | € 8,99

isbn 978 94 6349 182 2 | € 17,99 

Omdat er veel meer onderwerpen zijn waarover 
gepraat moet worden dan in één boekje passen

isbn 978 94 6349 802 9 | € 7,99 

10.000
verkocht

DIT IS EEN VOORLOPIG OMSLAG

10 + 1
GRATIS



© Till and Dill, schutblad van Een vloek zo eenzaam
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Een hart zo vurig
Brigid Kemmerer

‘Ik stelde mijn leven in dienst van Rhen, om deel uit te maken van iets groters dan mezelf. Nu ben 

ik hier, de geheime halfbroer van de kroonprins van Sinteldaal. De vermiste erfgenaam die niet 

gevonden wil worden. En ik maak deel uit van helemaal niets.’

In 2020 was Een vloek zo eenzaam een van de boeken waar YA-lezers dat jaar het meest naar 
uitkeken – dan kun je gewoonweg niet te lang wachten met het vervolg. Brigid Kemmerer duikt 
opnieuw in de magische wereld van Sinteldaal die ons zo doet denken aan het verhaal van Belle 
en het beest, maar geeft ditmaal twee andere personages de hoofdrol. Een concept dat bij The 

Lunar Chronicles ontzettend succesvol is gebleken.
In dit nieuwe deel worden hechte banden op de proef gesteld en ontluikt er nieuwe liefde 

in een koninkrijk dat aan de rand van een oorlog staat. Een hart zo vurig is een sage die je hart 
sneller laat kloppen en waarin je door móét lezen. 

• Limited eerste druk, uitgevoerd met een 

full colour-illustratie door Till and Dill op de 

schutbladen

Verdeling van de Vlaamse editie via Baeckens Books.

Fleur over dit boek:

“Toen ik Een vloek zo eenzaam voor het eerst las kon ik eigenlijk niet geloven dat de serie zo lang 

niet in het Nederlands was vertaald. Ik bedoel: wie wil er nu niet 480 pagina’s verblijven in een 

sprookjesachtige wereld vol spanning en liefde? Over deel twee kan ik je alvast verklappen dat het 

net zo dik, net zo magisch en net zo goed is.”  

‘lezers zullen dieper sinteldaal in gaan en wellicht 

zullen ze hun mening oVer de personages die ze dacht-

en te kennen, moeten bijstellen…’
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€ 19,99
 
titel Een hart zo vurig

auteur Brigid Kemmerer

vertaler Tine Poesen  

isbn 978 94 6349 231 7

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering hardcover 

aantal bladzijden ca. 480

nur 285

Verschijnt mei 2021

ebook 

€ 9,99 

isbn 978 94 6349 232 4

“Vol met actie, ontzettend romantisch en een geweldige  
cliffhanger waardoor je alleen maar meer wil.” - booklist online

Bestel ook:

isbn 978 94 6349 173 0 | € 19,99 

Met 
geïllustreerd 

schutblad
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‘Ik wilde het zelf. Mette Ferwerda wilde zelf opnieuw beginnen en waagde de sprong. Of was 

het een vlucht?’

In augustus 2020 verscheen de eerste Blossom Books Shortie en deze gave, mooi uitgevoerde 
serie is nu al een favoriet geworden in het onderwijs. Diverse Nederlandse auteurs werken aan 
nog meer toegankelijke, korte verhalen en de volgende kan reeds aangeboden worden. 

De tweede stem gaat over de onzekere Mette, die haar draai probeert te vinden op een nieuwe 
middelbare school. Als ze besluit zich aan te sluiten bij een musicalgroepje gaat het steeds beter. 
Iedereen is gek op haar zang (ze krijgt zelfs de hoofdrol!) en ze mag de regisseur helpen met het 
begeleiden van jongere toneelspelers. Maar dan komt er ineens een nieuwe zangdocent, eentje 
die Mette nog kent van haar vorige school en die ze hoopte nooit meer tegen te komen. De 
zangdocent is zelfs een van de redenen geweest dat Mette heeft besloten van school te wisse-
len. Wat is er gebeurd? En kan Mette het verleden achter zich laten?  

• Blossom Books Shorties zijn speciaal  

geschreven voor jongeren die niet graag lezen

• Gratis lesbrief beschikbaar voor het onderwijs, 

te downloaden via blossombooks.nl/onderwijs

Linda over dit boek:

“De tweede stem hield me toen ik het de eerste keer las al direct in zijn greep. Doordat Elin in 

korte hoofdstukken afwisselt tussen ‘nu’ en ‘toen’ kom je er langzaam achter waarom Mette het 

verleden achter zich wil laten. Dit knap geschreven verhaal leest als een trein en is dan ook de 

perfecte Shortie #2.”

‘ik wilde graag schrijVen oVer iemand die Verstrikt is geraakt in de 

wensen en Verwachtingen Van anderen. die Veel kan, die borrelt Van-

binnen, en die langzaam ontdekt wie ze is en bij wie ze wil zijn.’

De tweede stem
Elin Meijnen
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€ 12,50
 
titel De tweede stem

auteur Elin Meijnen 

isbn 978 94 6349 221 8

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering hardcover

aantal bladzijden ca. 176 

nur 284

Verschijnt maart 2021

ebook 

€ 7,99 

isbn 978 94 6349 084 9

Blossom Books shorties

“Elin heeft een heel natuurlijke schrijfstijl. 
Een knap en origineel debuut.” - margje woodrow

Bestel ook:

isbn 978 94 6349 222 5 | € 10,-



Dantes goddelijke komedie: de hel
Verteld door Lies Lavrijsen

De Raven
Kass Morgan & Danielle Paige

2020 21Blossom Books Eerder aangeboden

Zo fantastisch was de hel nog nooit. Althans; als  
boek dan. Lies Lavrijsen bewerkte voor de #wereld-
klassiekers-serie dit prachtige Italiaanse meester- 
werk en maakte er een zeer leesbare versie van voor 
de moderne lezer. Ze heeft zichzelf overtroffen door 
dit werk, dat ooit was bedoeld om te worden voorge-
dragen, te bewerken tot een spoken word-versie die 
net als vroeger zowel gelezen als voorgedragen kan 
worden.

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat… eindelijk zal het waanzinnig juicy en myster-
ieuze boek De Raven van Kass Morgan (bekend van o.a. De 100) en Danielle Paige (bekend van 
Dorothy must die) verschijnen. Denk aan: Gossip Girl meets The Chilling Adventures of Sabrina. 
De Raven is een perfecte mix van een goede dosis glamour, valse vrouwen, heksen, roddels en 
een mysterieuze sociëteit – een recept voor een hitserie in de dop!

€ 24,99
 
titel Dantes goddelijke komedie: de hel

auteur Dante Alighieri

vertaler Lies Lavrijsen

isbn 978 94 6349 253 9

formaat 15 x 21 cm

uitvoering hardcover met linnen omslag 

en rode folie

aantal bladzijden ca. 158

nur 302

Verschijnt maart 2021

€ 19,99
 
titel De Raven

auteur Kass Morgan & Danielle Paige

vertaler Mariëlla Manfré

isbn 978 94 6349 332 1

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering hardcover 

aantal bladzijden ca. 352

nur 285

Verschijnt februari 2021

ebook 

€ 9,99 

isbn 978 94 6349 062 7

Eerder aangeboden maar nog net zo fantastisch

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 

isbn 978 94 6349 254 6 

€ 19,99 



BLOSSOM BOOKS BOLD

De hemel begint bij je voeten
Jandy Nelson

Van Ik geef je de zon verkochten we al ruim 20.000 
exemplaren in vijf verschillende edities. Hoog tijd om 
De hemel begint bij je voeten eenzelfde kans te geven 
en uit te brengen in een fijne midprice-editie. 

De hemel begint bij je voeten gaat over de 
dromerige Lennie Walker, die op een dag haar temper-
amentvolle zus verliest. Opeens kan Lennie niet meer 
in haar schaduw staan en moet ze alles alleen doen; en 
dat terwijl haar leven ingewikkelder is dan ooit.

€ 12,99
 
titel De hemel begint bij je voeten

auteur Jandy Nelson

vertaler Michèle Bernard

isbn 978 94 6349 241 6

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering paperback

aantal bladzijden 272

nur 285

Verschijnt februari 2021

ebook 

€ 9,99 

isbn 978 90 2063 304 7

Nu als midprice

Bestel ook:

isbn 978 94 6349 240 9 

€ 12,99 

2222

20.000
verkocht
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Gevalletje borderline
Kathelijn Hulshof

‘Soms was ik zo boos dat ik al mijn spullen had ingepakt om ergens anders een nieuw leven te 

beginnen, maar stond ik midden in de nacht twee uur in de file omdat de A2 door wegwerkzaam-

heden was afgesloten. Zat ik daar alleen in mijn auto woedend te zijn terwijl ik niet harder dan 

10 kilometer per uur kon rijden.’

Borderline. We zeggen allemaal weleens dat iemand het heeft (met name als vrouwen ergens 
emotioneel op reageren…) maar wat ís het precies? Het syndroom lijkt vaag en niet helemaal 
eenduidig. Ik heb het nooit echt begrepen, totdat Kathelijn Hulshof mij in klare, rake zinnen 
uitlegde wat het precies is en hoe het ontstaat.

Gevalletje borderline is een emotioneel, aangrijpend boek over borderline en hoe het is om 
ermee te leven. Het is een rauw verhaal over het ontstaan van deze stoornis, de diagnose, de 
verschillende therapieën die er zijn en welke invloed het heeft op je omgeving. Kathelijn ver-
weeft haar eigen ervaring met de medische en psychische aspecten, waardoor Gevalletje bor-

derline binnenkomt als een mokerslag en voor veel begrip zal zorgen bij iedereen die het leest.

Myrthe over dit boek:

“Misschien wel de mooiste reacties die ik ooit als uitgever gehad heb, zijn die op de boeken maar 

je ziet er helemaal niet autistisch uit van Bianca Toeps en Druks van Francien Regelink. Er zijn zo 

veel mensen die zich voor het eerst gehoord of begrepen voelen en die zich eindelijk ergens in 

kunnen herkennen. Toen Kathelijn haar eerste mail stuurde of we misschien naar haar stukje over 

borderline wilden kijken, wist ik twee dingen meteen heel zeker: 1) Kathelijn kan steengoed 

schrijven en 2) dit boek over borderline zou het volgende zijn in deze serie.”  

‘het was een doodenge en wonderbaarlijke ontdekkingsreis 

naar wat borderline nu echt Voor mij betekende. 

ik had geen woord willen missen.’

•  Maakt taboe-onderwerp borderline bespreek-

baar 

• Aangrijpend persoonlijk verhaal aangevuld  

met medische kennis 

• Onderdeel van succesvolle serie

• Gegarandeerde media-aandacht

25Blossom Books non-fictie

€ 19,99
 
titel Gevalletje borderline

auteur Kathelijn Hulshof

isbn 978 94 6349 227 0

formaat 14 x 20 cm

uitvoering paperback met flappen

aantal bladzijden ca. 288

nur 770, 863

Verschijnt april 2021

ebook 

€ 9,99 

isbn 978 94 6349 228 7

audioboek

€ 12,99 

isbn 978 94 6349 229 4

Het boek dat alle vooroordelen over 
borderline onderuit schopt

Bestel ook:

isbn 978 94 6349 118 1 | € 19,99isbn 978 94 6349 108 2 | € 19,99

15.000
verkocht

7.500
verkocht
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‘Er was eens… een tijd waarin sprookjes patriarchale horrorverhalen waren, vermomd als ver-

haaltjes voor kinderen.’

Doornroosje, Assepoester, De kleine zeemeermin, Sneeuwwitje… allemaal sprookjes die al ja-
renlang verteld worden, maar waarin de vrouw elke keer een hulpeloos leven lijdt en wacht tot 
de magische prins haar komt redden. Auteurs Laura Lane (van o.a. de podcast This Is Why You’re 

Single) en Ellen Haun (bekend van How to Get Away With Murder) besloten dat het tijd was voor 
moderne varianten. 

In deze hilarische, vlijmscherpe versies worden alle vrouwen de held van hun eigen verhaal. Zo 
beklimt Mulan de rangen van het leger om vervolgens de strijd aan te gaan over haar ongelijke 
salaris. Wendy leert dat ze nooit een man-boy moet vertrouwen die haar stalkt en de prins van 
Doornroosje krijgt een lesje in consent (‘Maar ze slaapt,’ zei hij. ‘Je probeert iemand te zoenen 

die slaapt?’). 

Een heerlijk cadeau voor iedereen die zin heeft om eens wat andere sprookjes te lezen dan die 
ons altijd geleerd zijn. 

• Gebaseerd op de gelijknamige comedyshow 

• Vertaald door Damn, honey-auteurs Marie 

Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen 

• Met illustraties van Ely Ely Ilustra

Linda over dit boek:

“Ik lees graag sprookjes en heb dan ook meerdere bundels in mijn boekenkast staan. Wat me er 

zo aan boeit is dat ze telkens weer opnieuw en anders verteld kunnen worden, passend bij de tijd 

waarin we leven. Myrthe liet me dit manuscript al zien tijdens mijn sollicitatiegesprek en ik was 

direct enthousiast. Roodkapje en de wolfcaller? Love it! Iedere sprookjesboekenplank heeft deze 

bundel nodig, de mijne uiteraard ook.”  

‘comedy is een Vrij collaboratieVe kunstVorm, omdat je erachter moet 

komen wat anderen grappig Vinden. Voor laura en mij betekende dat grap-

pen schrijVen en ze op elkaar uitproberen om de grappigste te Vinden.’

Assepoester en het glazen plafond 
(en andere feministische sprookjes)
Laura Lane & Ellen Haun 

27Blossom Books sprookjes

€ 18,99
 
titel Assepoester en het glazen plafond

auteurs Laura Lane & Ellen Haun

vertalers Marie Lotte Hagen & Nydia van 

Voorthuizen 

illustrator Ely Ely Ilustra

isbn 978 94 6349 233 1

formaat 15 x 21 cm

uitvoering gebonden, full colour

aantal bladzijden 128

nur 285

Verschijnt maart 2021

Moderne sprookjes: hilarisch en vlijmscherp

Ander werk van 
illustrator Ely Ely Ilustra:

OMSLAG BINNENKORT BESCHIKBAAR
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Zestien
Cathelijne Blok & Tatjana Almuli

‘Tegen mijn zestienjarige zelf zou ik willen zeggen: het komt goed.’

Hoe is het om zestien te zijn in Nederland? Op die vraag geven Cathelijne Blok (bekend van o.a. 
Tittymag) en Tatjana Almuli (auteur van Knap voor een dik meisje) antwoord in hun boek Zestien. 
Dit droomduo interviewde tal van bekende Nederlanders met verschillende achtergronden. Of 
je nu trainde om profvoetballer te worden, je hoopvol inschreef voor de toneelschool of net 
was geëmigreerd naar Nederland: we waren allemaal ooit zestien en hebben allemaal ons eigen 
verhaal.

Cathelijne en Tatjana gaan op zoek naar de verschillen én overeenkomsten en brengen op 
fantastische wijze in kaart hoe het is om in de afgelopen decennia op te groeien in een land waar 
jongeren aangeven steeds minder gelukkig te zijn.  

• Samenwerking met diverse influencers 

• Grote boekpresentatie  

(onder Corona-voorbehoud)  

• Online campagne 

• Gegarandeerde media-aandacht

Myrthe over dit boek:

“Of je nu lang geleden zestien was en weer wilt weten hoe het ook alweer voelde, of je nu zelf 

zestien bent en wilt weten hoe anderen het vonden om die leeftijd te hebben of als je op dit 

moment ouder bent van een zestienjarige en op zoek bent naar een leidraad: dit boek is voor 

iedereen. Wat ik misschien wel het allermooiste vind: we hebben allemaal onze eigen verhalen, 

maar uiteindelijk hebben we allemaal soortgelijke struggles gehad die horen bij het volwassen 

worden. Een prachtig portret van jongeren in Nederland door de verschillende decennia heen.”  

‘door met al deze Verschillende mensen oVer zo’n periode te spreken zie 

je Veel oVereenkomsten, maar ook Verschillen: iedereen heeft een eigen 

Verhaal. de gemene deler is dat we allemaal kwetsbaarheid kennen en 

sterk willen zijn. het is heel leerzaam en inspirerend om de Verhalen Van 

andere mensen te horen oVer deze leVensfase. ik merk dat ik me hierdoor 

met terugwerkende kracht Veel minder alleen Voel.’

29

€ 19,99
 
titel Zestien 

auteur Cathelijne Blok & Tatjana Almuli 

isbn 978 94 6349 223 2

verschijnt mei 2021

formaat 14 x 21 cm

uitvoering paperback met flappen

aantal bladzijden 280 pagina’s 

nur 740, 401

Verschijnt mei 2021

Blossom Books non-fictie

Omdat iedereen ooit zestien was

Met interviews met o.a.: 
Abdelkader Benali, Roxeanne Hazes, Sigrid Kaag, 
Kim Holland, Akwasi, Pepijn Lanen, Rotjoch, Arie 
Boomsma, Marlou van Rhijn en Rocky Hehakaija
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Damn, horny
samengesteld door Marie Lotte Hagen & Nydia van Voorthuizen

‘Fuck, Amy.’

Dat Louisa haar naam zegt vindt Amy ongelooflijk geil.

‘Zeg mijn naam nog eens.’

Louisa kijkt haar aan, uitdagend. Ze fluistert in Amy’s oor.

‘Ik wil je, Amy. Neuk me.’

– Uit: ‘Try out’ van Maud Wiemeijer

Toen DAMN, HONEY een podcastaflevering maakte over porno was er één overheersend geluid 
dat steeds terugkwam vanuit hun luisteraars en volgers: het is vaak zo duidelijk gemaakt vanuit 
de blik van de cis-heteroman. Nydia en Marie Lotte besloten het heft in eigen handen te nemen 
en een bundel samen te stellen met seksverhalen waarin ze zichzelf wél gerepresenteerd zien. 
Geschreven door verschillende soorten mensen (want de wereld bestaat nou eenmaal niet al-
leen uit cis-heteromannen) en met fantasieën waar ze warm voor lopen. Verwacht een erotische 
bundel met een keur aan diverse verhalen, queer as fuck en ver uit de buurt van die eeuwige 
male gaze.

Met bijdragen van de honeys zelf, Alma Mathijsen, Esther Duysker, Stella Bergsma, Simon(e) 
van Saarloos, Babs Gons, Jeanette Chedda, Maud Wiemeijer, Moira Mona e.a.

•  Samengesteld door feministisch duo DAMN, 

HONEY, de auteurs van Damn, honey en Heb 

je nou al een vriend?

• Speciale aflevering DAMN, HONEY de 

podcast over Damn, horny rond verschijnen 

bundel (maandelijks 80.000 keer beluisterd)

•  27.000+ volgers op Instagram 

• Pre-orderactie in samenwerking met erotisch 

illustrator Linda Rusconi

Fleur over dit boek:

“Als iemand je vraagt naar erotische verhalen voor vrxuwen, denk jij dan direct aan een bou-

quetroman? Not anymore, want hier is Damn, horny! Sexy story’s van verschillende auteurs met 

allemaal hun eigen fantasieën, op papier gezet in proza en poëzie, bij elkaar gebracht door Marie 

Lotte en Nydia. Hiermee wil je zeker een avondje (of meerdere avondjes) op de bank doorbren-

gen. Of in bad, of in bed…”  

‘we gunnen cis-heteromannen de wereld, maar wij willen ook!’
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€ 19,99
 
titel Damn, horny 

auteurs Marie Lotte Hagen & Nydia van 

Voorthuizen

illustrator Linda Rusconi

isbn 978 94 6349 234 8

formaat 13,5 x 21 cm

uitvoering paperback met flappen, met illustraties

aantal bladzijden ca. 288 

nur 455

Verschijnt mei 2021

ebook 

€ 9,99 

isbn 978 94 6349 235 5

audiobook 

€ 12,99 

isbn 978 94 6349 236 2

Blossom Books  erotisch

Het meest sexy boek van dit moment

Bestel ook:

isbn 978 94 6349 182 2 | € 17,99 isbn 978 94 6349 802 9 | € 7,99 

10.000
verkocht

Met 
preeg en neon 

opdruk

Win een erotisch portret 
t.w.v. € 181,50 

bij aankoop van het boek



Volwassen worden is optioneel
Marloes de Vries

Body positive power
Megan Jayne Crabbe

3232 33Blossom Books Heruitgaven

Illustrator Marloes de Vries is groot: ze heeft 131.000 volgers op Instagram, een eigen strip in 
Tina (en bijbehorend stripboek!) en haar eerste boek Volwassen worden is optioneel was een 
instantsucces. Dit grappige, eerlijke maar ook confronterende boek verschijnt nu in kleiner for-
maat met een kleiner prijsje. Een perfect cadeau voor iedereen die volwassen worden net even 
anders doet.

De boekpresentatie voor Body Positive Power die we in 2018 organiseerden, was een van onze 
drukstbezochte, meest emotionele events ooit. We verkochten ruim 150 kaarten en iedereen 
bleef na het avondvullende programma in de rij staan om een paar woorden met Megan te kun-
nen wisselen. De hartverwarmende en inspirerende adviezen van deze Instagramcelebrity (ruim 
1,3 miljoen volgers) zijn nu te koop in midprice-editie.

€ 9,99
 
titel Volwassen worden is optioneel

auteur Marloes de Vries

isbn 978 94 6349 225 6

formaat 12,8 x 15 cm

uitvoering paperback

aantal bladzijden 112

nur 363

Verschijnt maart 2021

€ 12,50
 
titel Body Positive Power

auteur Megan Jayne Crabbe

vertaler Crispijn Sleeboom

isbn 978 94 6349 226 3

formaat 12,7 x 19,6 cm

uitvoering paperback 

aantal bladzijden 336

nur 450,443, 770

Verschijnt mei 2021

ebook 

€ 9,99 

isbn 978 94 6349 035 1

Nieuw edities voor meeneemprijzen

Doosje 6 stuks= 2% extra korting
MET NIEUW FOTO-OMSLAG
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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: I like big books
€ 12,95 per stuk, set van 5
ISBN 978 94 6349 204 1

Tas: I got 99 problems
€ 12,95 per stuk, set van 5
ISBN 978 94 5439 205 8

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

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

+ 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

35Blossom Books backlist

Backlist

Blossom Books 13+

KERSTIN GIER
Edelsteentrilogie (jubileumedities)  
978 90 2067 941 0 Robijnrood  € 12,99
978 90 2067 942 7 Saffierblauw  € 12,99
978 90 2067 943 4 Smaragdgroen  € 12,99 
 
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,- 

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 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 90 2067 927 4 De Grisha trilogie (geseald hardcover)   € 29,99

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

De Kraaien   

978 90 2067 900 7 List & Leugens (limited edition)  € 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

JENNIFER LYNN BARNES  

978 94 6349 172 3 De erfenis   € 19,99

ASTRID BOONSTOPPEL  
978 94 6349 155 6 Dit is hoe het ging   € 18,99
978 94 6349 171 6 De Academie   € 18,99

LISA VAN CAMPENHOUT  
978 94 6349 199 0 Bijna echt  € 18,99

SONA CHARAIPOTRA  
EN DHONIELLE CLAYTON    
978 94 6349 158 7 Tiny Pretty Things  € 18,99
978 94 6349 172 3 Shiny Broken Pieces  € 18,99

KRISTIN CICCARELLI
Iskari
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

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

DAVE GOLDSTEIN
978 94 6349 300 0 15 ¾   € 14,99

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

BRIGID KEMMERER  
978 94 6349 173 0 Een vloek zo eenzaam  € 19,99

MACKENZI LEE  
978 94 6349 169 3 De grand tour van Henry Montague € 19,99

TAHEREH MAFI
Touching Juliette (gebonden)
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
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JASON REYNOLDS & BRENDAN KIELY
978 94 6349 156 3 Echte Amerikaanse jongens  € 18,99

RIANNE ROBBEN
978 94 6349 202 7 Zomerburen  € 18,99

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

NATASZA TARDIO

978 94 6349 168 6 TBS  € 14,99

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,-

Blossom Books Shorties

CARLIE VAN TONGEREN
978 94 6349 222 5 Het zusje van  € 10,-

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

CHARLES DICKENS & MEREL LEENE
978 94 6349 254 6 Dickens’ Kerstverhaal  € 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 

Touching Juliette (paperback)
978 90 2067 986 1 Vrees me  € 10,-
978 90 2067 987 8 Breek me  € 12,99
978 90 2067 989 2 Verwoest me + Versplinter me  € 12,99
978 90 2067 988 5 Vertrouw me  € 15,-
978 94 6349 149 5 Heel me  € 15,-
978 94 6349 056 6 Weersta me  € 15,-
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
978 94 6349 201 0 Apocalyps    € 21,99
 
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  € 12,50
978 94 6349 145 7 Winter  € 17,50
  
978 94 6349 017 7 IKO  € 19,50 
978 94 6349 126 6 IKO. Opstand  € 19,50
   

KASS MORGAN     
De 100     
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 (midprice)  € 12,99

MARGARET OWEN

978 94 6349 175 4 De genadigen  € 19,99

978 94 6349 081 8 De goddelozen  € 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

Backlist
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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

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   €   7,99
978 94 6349 182 2 Heb je nou al een vriend?  € 17,99
978 94 6349 167 9 Yes, baby  €   8,99

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

TITIA HOOGENDOORN & NIENKE SCHUITEMAKER 
978 94 6349 174 7 Waarom je niet zomaar moet stemmen 
 waar je  ouders op stemmen   €   8,99

LOTTELUST & LAURA HIDDINGA
978 94 6349 203 4 De anticonceptiebijbel  € 19,99

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
978 94 6349 096 2 Structuurjunkie-planner (klein)  € 20,99
978 94 6349 095 5 Structuurjunkie-planner (groot)  € 25,99
978 94 6349 097 9 Structuurjunkie Beslisdagboek  €   9,99
978 94 6349 099 3 Structuurjunkie Dagboek  € 17,99

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

37Blossom Books backlist
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Nederland
Blossom Books B.V.
Algemeen
Hof ter Weydeweg 10b
3451 ST Vleuten

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

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.
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