BLOSSOM BOOKS NAJAAR 2020

Lezers houden van #BlossomBooks!

@BOOKSANDDREAMSNL

@ESMEE_BOOKS

@TURNTHEPAGES.NL

@EVITAMORRENWRITINGS

@KIKISCHOLLAARDT

@SOFIE_BOOKSNMORE

@OHMYBOOKSTAGRAM

@COLLLORFULBOOKS

@DREAMINOFAFICTIONALWORLD

@ROSAGREGOIRE.NL

@SLEEPINGBOOKSNL

@THEWORLDIFABOOKWORMBLOG

@WITTYBOOKS

@AWORLDFULLOFBOOKSANDTEA

@BLUEBOOKBERRY

@BOOKSANDDRAWINGS_

@ERESSEA_BOOKS

@EXPLORE_ALL_STORIES

@HETMEISJEZONDERNAAM

@OHMYBOOK.CLUB

@JENNIFER_LOVE_BOOKS

@ZONENMAAN

@MARLEEN_FAVORITEZ

@SILKESBUECHERWELT

Het voelt heel onwerkelijk om thuis vanaf mijn kleine werkkamertje een voorwoord
te moeten schrijven waarin ik vertel over de boeken die we dit najaar zullen brengen.
Het lijkt, helemaal nu, nog zó ver weg, en we zullen met zijn allen nog veel onzekerheid
tegemoet gaan en hobbels tegenkomen.
Toch geeft het werken aan nieuwe boeken ontzettend veel hoop, moed en optimisme. Want er komen veel mooie projecten aan, we móéten wel door. Het geeft
ons een doel om naartoe te werken en extra motivatie om nu de juiste beslissingen te
nemen zodat we straks samen kunnen genieten van deze pareltjes.
We hopen u allemaal binnenkort weer te zien. Te kunnen rondneuzen in de winkels, om
advies te kunnen vragen, om buikbandjes met persoonlijke tips te kunnen bekijken en
vooral; om weer samen te genieten van het boek - zonder restricties.
Wij hopen dat onze nieuwe aanbieding ervoor zorgt dat u met goede hoop uitkijkt naar
het najaar.
#spreadthebooklove

Myrthe Spiteri

Eigenaar en uitgeefdirecteur Blossom Books
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Al jaren lagen de plannen er, en nu is het eindelijk zo ver: deze winter is het eerste seizoen van
De Grisha te zien op Netflix. Onder de titel Shadow and Bone zal de wereld die Leigh Bardugo
gecreëerd heeft door alle huishoudens bekeken kunnen worden.
De tv-serie zal gebaseerd zijn op de eerste drie boeken die gaan over Alina, Mal en hun strijd
tegen het duister én op de twee boeken die volgen over Kaz Brekker en zijn bende criminelen.
Om de serie goed te kunnen volgen, kun je dus het beste álle boeken gelezen hebben. Want het
boek is altijd beter dan de verfilming, toch?

Het hele jaar zijn we alle boeken uit De Grishaverse aan het promoten, maar de nadruk op de
campagne zal in de tweede helft van 2020 liggen. Het marketingplan omvat o.a.
•

Lancering nieuwe covers incl. Netflix-sticker

•

Grote zichtbaarheid in de winkels m.b.v. instore POS-materiaal (back card, plafondhanger)

•

Betaalde Instagram en Facebookcampagne (minimaal van oktober tot december)

•

1/1 advertentie in Cosmogirl

POS-SET
ONTWERP NIET DEFINITIEF
Lees de boeken bij de Netflix-serie

Shadow & Bone
Lees de boeken bij de Netflix-serie

Los geleverd bij een
bestelling van 15 boeken
uit De Grishaverse

Shadow & Bone
PLAFONDHANGER

POSTER

BOEKENLEGGERS
Deel 1 + 2 + 3
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BACK CARD
Gratis bij 3 x 3 paperbacks

Ons lange wachten wordt beloond:
de Grisha op netflix!

OMSLAG NOG NIET DEFINITIEF

OMSLAG NOG NIET DEFINITIEF

OMSLAG NOG NIET DEFINITIEF

BESCHIKBARE BOEKEN IN DE GRISHAVERSE

Schim en schaduw

Dreiging en duisternis

Val en verlossing

978 94 6349 152 5 | € 15,-

978 94 6349 1532 | € 15,-

978 94 6349 1549 | € 15,-

De verminkte koning

List & leugens

Kraai & koninkrijk

978 94 6349 1709 | € 19,99

978 90 2067 9847 | € 19,99

978 90 2067 9465 | € 19,99

Blossom Books fantasy
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De orde van de Grisha
De orde van de Grisha

De Grisha zijn mensen die geboren worden met krachten
waarmee ze bestaande natuurlijke processen kunnen
De Grisha zijn mensen die geboren worden met krachten
manipuleren en buigen. De orde van de Grisha bestaat uit:
waarmee ze bestaande natuurlijke processen kunnen
manipuleren en buigen. De orde van de Grisha bestaat uit:

De Duisterling
De Duisterling
De krachtigste Grisha
De krachtigste Grisha

Corporalki
De orde van de levenden en de doden
Corporalki

De orde van de levenden en de doden

Hartenwringers
Hartenwringers

Helers
Helers

De orde van de elementen
De orde van de elementen

Onzee
Onzee

DE ONZEE, een
levensgevaarlijk
DE ONZEE, een
gebied vol met bloeddorstige
levensgevaarlijk
Volcra, is gecreëerd door de
gebied vol met bloeddorstige
voorvader van de Duisterling.
Volcra, is gecreëerd door de
Het heeft Oost-Ravka volledig
voorvader van de Duisterling.
afgezonderd van de
Het heeft Oost-Ravka volledig
handelsroutes en dit deel van
afgezonderd van de
het land in armoede gehuld.
handelsroutes en dit deel van
het land in armoede gehuld.

De orde van de fabrikators
De orde van de fabrikators

Versterkers
Versterkers

kunnen maken:
Morotzova’s
Rusalye,
De Vuurvogel
de overlevering
zijn erde
drie
versterkers die een Grisha onverslaanbaar
hert
zeegesel
Morotzova’s
Rusalye,
De
Vuurvogel
Grisha kunnen extra krachtig worden door een
dier te doden. Volgens
hert
de zeegesel

Versterkers
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De ontdekking van de Grishaverse begint met de Grisha-trilogie.
Deze drie boeken spelen zich af in Ravka met haar unieke talent
De
vantegen
de Grishaverse
met
de Grisha-trilogie.
opontdekking
moet nemen
de meest begint
krachtige
Grisha
ooit.
Deze drie boeken spelen zich af in Ravka met haar unieke talent
op moet nemen tegen de meest krachtige Grisha ooit.

{ {{

Grisha kunnen extra krachtig worden door een dier te doden. Volgens
de overlevering zijn er drie versterkers die een Grisha onverslaanbaar
Grisha kunnen extrahert
krachtig worden
door een dier te doden. Volgens
de zeegesel
kunnen maken:
de overlevering
zijn er drie versterkers
die een Grisha
Deonverslaanbaar
Vuurvogel
Morotzova’s
Rusalye,
kunnen maken:

De boeken
De boeken

op moet nemen tegen de meest krachtige Grisha ooit.
Deze drie boeken spelen zich af in Ravka met haar unieke talent
De ontdekking van de Grishaverse begint met de Grisha-trilogie.

De boeken

Leigh Bardugo creëerde
Leighde
Bardugo
Grishaverse;
creëerde
eende
wereld
Grishaverse;
vol helden,
eenschurken,
wereld vol helden, schurken,
politieke machtspelletjes,
politieke
oorlogen,
machtspelletjes,
dieven, list,
oorlogen,
bedrog dieven,
en heel list,
veelbedrog en heel veel
(verboden) magie. Duik
(verboden)
in De Grishaverse
magie. Duiken
inlaat
De Grishaverse
je meevoeren
enin
laat
een
jevan
meevoeren in een van
de beste fantasywerelden
de beste
diefantasywerelden
ooit bedacht is. die ooit bedacht is.

Fjerda

Fjerda

Magie is hier verboden en de Drüskelle,
Magie is heilige
hier verboden
soldaten,
en de Drüs
worden getraind met maar éénworden
doel: het
getraind
tot de laatste
met maar één d
persoon uitroeien van de demonische,
persoongevaarlijke
uitroeien van
Grisha.
de demonis

Hoofdstad: Djerholm

Novyi Zem

Novyi Zem

Ravka

ArmHoofdstad: Os Alta
Allerlei

Arm

Kertsj

je geld
is alles te k
Als je geld hebt in Kertsj, is allesAls
te koop
enhebt
kun in
je Kertsj,
zelfs de
voor
je laten buigen.
wet voor je laten buigen. Dat erwet
Grisha
misbruikt
wordenDat er Gris
als de
slaaf,
wordtgezien.
dan ook vaak door d
als slaaf, wordt dan ook vaak door
vingers

Hoofdstad: Ketterdam

Shu Han

Internationale
Zeer welvarend
Hoofdstad: Ketterdam
handel Zeer welvarend

Shu Han

Hanen
vertrouwt
In Shu Han vertrouwt niemandIn
deShu
Grisha,
worden nieman
ze gevangen
gehouden,
bestu
ze gevangen gehouden, bestudeerd
en ontleed
met
alsontdekken.
doel de bron van de magie
als doel de bron van de magie te

Hoofdstad: Ahmrat Jen

Welvarend
Welvarend
Hoofdstad: Ahmrat
Jen
Wetenschap

Het laatstgepubliceerde boek uit Het
de Grishaverse
laatstgepubliceerde
brengt alle
boek
eerdere
uit de
boeken
Grishaverse
samen.
brengt
De nieuwe
alle eerdere
koningboeken
van Ravka,
samen.
Nicolai
De nieuwe koning van R
Lantsov, probeert na de burgeroorlog
Lantsov,
zijn land
probeert
weerna
opde
teburgeroorlog
bouwen en dat
zijn
kan
land
hijweer
niet zonder
op te bouwen
de hulpen
van
dat
oude
kanbekenden.
hij niet zonder de hulp van ou

{
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gint met de Grisha-trilogie.
ka met haar unieke talent
htige Grisha ooit.

Belangrijkste
Landbouw Welvarend
Welvarend
haven: Shriftport

In Ravka dienen de Grisha de koning
In Ravka
en dienen
vormende
het
Grisha
Tweede
de koning
Leger, bedoeld om het land te besc
Leger, bedoeld om het land te beschermen.

Hoofdstad: Os Alta

Kertsj

Welvarend

Grisha worden gezien als gezegende
Grishamensen
worden en
gezien als g
leven hier in vrede.
leven hier in vrede.

Belangrijkste
haven: Shriftport

Ravka

Hoofdstad: Djerholm
Welvarend
Visserij

De Grishaverse
uitgebreid
Kraaien:
een
duologie
die zich afspeelt in de
Ketterdam
De Grishaverse werd uitgebreid met
De Kraaien: werd
een duologie
diemet
zichDe
afspeelt
in de
rijke
stad Ketterdam
Derijke
Taalstad
der Doornen
bevat sprookjes,
De Taal der Doornen b
waar Kaz
Brekker
en zijnom
bende
worden
gestuurd
om een onmogelijkemythes
missie en
te voltooien.
waar Kaz Brekker en zijn bende eropuit
worden
gestuurd
eeneropuit
onmogelijke
missie
te voltooien.
legenden uit de Grishaverse.
mythes en legenden uit
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Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je
ouders op stemmen
Titia Hoogendoorn & Nienke Schuitemaker

‘Vouw het stembiljet weer netjes op (origami voor gevorderden) en doe het in de stembus. Het
klopt dat een stembus in de meeste gevallen op een kliko lijkt. Laat je daardoor niet weerhouden.’
In april 2019 lanceerde Titia Hoogendoorn, actrice, illustrator en instagrammer, haar eerste podcast over de politiek: Polititia. Hierin komt ze uit de kast als politiekn00b zodat de luisteraar dat
niet hoeft te doen en ontvangt ze allemaal gasten om hen zonder gêne het hemd van het politieke
lijf te vragen. Haar doel: politiek makkelijk en minder mystiek maken zodat íedereen het gevoel
kan krijgen dat politiek iets voor hem of haar is. ‘Want ook al bemoei jij je niet met de politiek, de
politiek bemoeit zich wel met jou,’ aldus Titia.
In dit pamflet bespreekt ze samen met Nienke Schuitemaker, werkzaam bij ProDemos, alles wat
je moet weten voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Ze leggen uit waarom het belangrijk is om te stemmen, geven een korte basiscursus over de Nederlandse politiek, bespreken
hoe je kiest op wie je stemt, verhelderen wat strategisch stemmen is en geven een inkijkje in het
huidige politieke landschap (aan de hand van de belangrijkste thema’s van de afgelopen vier jaar,
inclusief sappige affaires). Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen is
voor íedereen die voor het eerst mag stemmen, voor het eerst bewust wil stemmen óf wie voor
het eerst niet zomaar wil stemmen waar zijn/haar ouders op stemmen.

Myrthe over dit boek:
“Het is bekend dat jongeren steeds meer politiek betrokken raken, want politiek gaat over hun toekomst. Tegelijkertijd lijkt het nog iets voor witte oude mannen achter gesloten deuren. Titia wil met
dit pamflet politiek toegankelijker maken. We hopen dat dit pamflet iedereen die stemmen nog
ingewikkeld vindt (of voor het eerst mag stemmen), helpt om de weg naar de stembus te vinden.”

•

Gebaseerd op succesvolle podcast

•

Wordt uitgegeven i.c.m. gratis lesbrief

•

Auteur zat in 2019 aan tafel bij Margriet van der

•

Wordt gelanceerd i.c.m. een live

Linden over #stemfie
•

Verschijnt gelijktijdig met de start van de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen
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Polititia-avond (onder Coronavoorbehoud)

Voor iedereen die meer over stemmen wil weten

€ 8,99
titel

Waarom je niet zomaar moet

stemmen waar je ouders op stemmen
auteur

Titia Hoogendoorn

& Nienke Schuitemaker
isbn

978 94 6349 174 7

formaat

12,9 x 19,8 cm

uitvoering

paperback

aantal bladzijden
nur

ca. 96

740, 450

Verschijnt november 2020

x

©M

oS

ch
alk

Gratis backcard
bij 10 exemplaren

‘De politiek bemoeit zich sowieso met jouw leven, dus kun
je je er maar beter een beetje tegenaan terugbemoeien
op een manier die bij jou past.

Volgens ons is politiek net

Game of Thrones: hoe meer je je erin verdiept, hoe leuker
het wordt.

We helpen je dus graag op weg.’

Blossom Books non-fictie
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Yes, baby

Marie Lotte Hagen & Nydia van Voorthuizen
‘Honderd jaar geleden dachten ze dat we nu vliegende auto’s zouden hebben. Enne, we kunnen
al meer dan vijftig jaar naar de maan! Waarom kunnen we dan nog steeds niet normaal praten
over ongesteld zijn?’

In de zomer van 2018 schreven Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen het pamflet Damn,
honey. Een positief pleidooi om te doen waar je zelf zin in hebt. Kort daarop volgde een tweewekelijkste podcast en inmiddels is DAMN, HONEY uitgegroeid tot een heus feministisch platform over alle shit waar je als vrxuw van deze tijd mee moet dealen.
Speciaal voor middelbarescholieren schrijven zij nu een nieuw pamflet: Yes, baby waarin ze diverse thema’s aanpakken waar vooral scholieren mee te maken krijgen én waarin ze uitleggen
dat je nooit te jong bent om feminist te zijn.
Meiden van Nederland, lees dit! En jongens en docenten trouwens ook.

Myrthe over dit boek:
“Marie Lotte en Nydia hebben mij de afgelopen jaren meegenomen op een feministische ontdekkingstocht – want hoewel ik diep vanbinnen altijd al een feminist was, kon ik (of durfde ik) niet
altijd verwoorden wat me kwaad maakte. DAMN, HONEY heeft mij hierbij geholpen en omdat dat
rijkelijk laat voelt op je 34e, komen we nu met een pamflet speciaal voor middelbarescholieren.
Hopelijk helpt dit de jongeren van nu om die stem veel eerder te vinden, en hoeven ze hiermee
niet te wachten tot ze de 30 gepasseerd zijn.”

•
•

15.000+ volgers op Instagram

•

Samenwerking met diverse influencers

DAMN, HONEY de podcast wordt

•

Lesbrieven beschikbaar voor scholen

•

Lancering in Boekenweek voor jongeren met

maandelijks ca. 70.000x gestreamd
•

Marie Lotte en Nydia gaven eerder al colleges

scholenbezoek
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over feminisme op middelbare scholen

s

‘Dit boek schreven we voor onze jongere ikken. Er waren
zoveel onderwerpen waar we niets over hoorden en waar we
niet naar durfden te vragen. In
gêne
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Yes, baby gooien we zonder

ALLES op tafel. Weg met taboes!’

Support voor de middelbarescholier!

€ 8,99
titel

Yes, baby

auteur

Marie Lotte Hagen

& Nydia van Voorthuizen
isbn

978 94 6349 167 9

formaat

12,9 x 19,8 cm

uitvoering

paperback

aantal bladzijden
nur

ca. 88

450, 240

Verschijnt september 2020

Bestel ook:

10.000
verkoch
t

isbn

978 94 6349 802 9 | € 6,50

Gratis backcard
bij 10 exemplaren

isbn

978 94 6349 182 2 | € 17,99

Blossom Books non-fictie
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Dickens’ Kerstverhaal

Charles Dickens & Merel Leene
‘Geest!’ zei Scrooge. ‘Laat me alsjeblieft niet méér zien. Breng me naar huis. Waarom vind je het
zo leuk om me te kwellen?’
Op 24 december 1843 verscheen de allereerste druk van Dickens’ A Christmas Carol in Prose, en alle
6.000 exemplaren waren diezelfde avond nog uitverkocht. Sinds die tijd is het altijd een klassieker
gebleven. Want wie kent het verhaal over de gierige zakenman Ebenezer Scrooge niet?
Met deze nieuwe uitgave in de Wereldklassiekers-serie kan iedereen voor zich bepalen of The Muppet Christmas Carol dichtbij het origineel bleef en of Kermit en Miss Piggy recht deden aan het
verhaal.
Merel Leene hertelt deze klassieker en Sophie Pluim maakt er spookachtig mooie illustraties bij.
Dickens’ Kerstverhaal wordt uitgegeven met linnen omslag, folieopdruk en geïllustreerde beginkapitalen.

Linda over dit boek:
“Ik sprong nog net geen gat in de lucht toen Myrthe vertelde dat Dickens’ Kerstverhaal de nieuwe
Wereldklassieker zou worden. Mijn lievelings! Kerst is geen kerst zonder A Christmas Carol. Het is
niet alleen een mooi, griezelig verhaal, maar het gaat wat mij betreft over het allerbelangrijkste in
het leven: plezier maken met de mensen van wie je houdt. Het is toch fantastisch hoe die ijskoude,
gierige Scrooge dat uiteindelijk ook inziet? Ik kijk uit naar de ongetwijfeld fenomenale illustraties die
Sophie zal maken en het manuscript van Merel belooft ook heel veel goeds. Is het al kerst?”

•

Geschikt voor jongeren én volwassenen

•

Vierde deel in een unieke serie

•

Prachtig kerstcadeau

•

Het begin van een jaarlijkse (voor)leestraditie

•

boekhandelsbezoeken
•

om van te smullen.
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Posters beschikbaar voor de cadeauperiode

‘Dit is voor mij het ultieme kerstverhaal, dat je altijd
opnieuw kunt vertellen.

Merel Leene is beschikbaar voor

En Dickens’ beschrijvingen zijn
Een feest om te vertalen.’

Het boek dat op kerstavond 1843 de gehele eerste
druk in een keer uitverkocht

€ 19,99
titel

Dickens’ Kerstverhaal

auteur
isbn

Merel Leene

978 94 6349 254 6

formaat

15 x 21 cm

uitvoering

hardcover met linnen omslag en

parelmoer folie
aantal bladzijden
nur

ca. 158

302

Verschijnt november 2020

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 253 9 | € 24,99

Blossom Books wereldklassieker
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De grand tour van Henry Montague
Mackenzi Lee

‘Ik zie er zo goed uit. Niemand kan van me afblijven.’
Al bij de geboorte was het duidelijk wat Henry ‘Monty’ Montague moest worden: een echte gentleman en een waardig erfgenaam voor de titel van zijn vader. Maar hoe hard Lord Montague ook
probeert, het lukt hem niet om zijn zoon met zijn verwerpelijke passies in het gareel te houden.
Monty houdt van gokken, drank en seks.
Als Monty en zijn beste vriend Percy vertrekken op hun grand tour door Europa, zoals gebruikelijk is voor alle jongemannen uit de Britse elite, weet hij dat dit de laatste maanden zijn van zijn vrije
hedonistische leven. Maar als de reis door Monty’s roekeloze gedrag verandert in een schrijnende
klopjacht, begint hij alles wat hij weet in twijfel te trekken.

Myrthe over dit boek:
“Al jaren kom ik dit boek op sociale media tegen en iedereen is er altijd lyrisch over. Het leek mij
dan ook hoog tijd om het zelf maar eens te lezen – en oh boy, ik wilde dat ik het veel eerder had
gedaan. Ik was op slag verliefd op Mackenzi’s vlotte stijl, de hilarische en hedonistische personages
(heb hardop gelachen!) en het avontuur dat zich afspeelt in een achttiende-eeuws Europa. Deze
serie heeft alles om een nieuwe lieveling te worden van het YA-publiek.”

•

Eerste deel van een zeer succesvolle serie

•

Wereldwijde bestseller

•

Was onder andere ‘Beste boek van het jaar’

•

Verfilming door HBO Max staat gepland, in samenwerking met producer
Greg Berlanti (van o.a. Love, Simon)

bij Amazon, Vulture, New York Public Library,
Publishers Weekly, Kirkus Reviews en Barnes

•

Voor de fans van Floortje Zwigtman

•

Auteursbezoek voorjaar 2021

© Ja
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& Nobles

‘Tijdens mijn studie mocht ik mijn eigen grand tour maken.
Die was een heel stuk minder decadent dan de reis uit het boek.’
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‘Hét historische queer YA-boek waarvan je niet wist
dat je het nodig had in je leven’ - teen vogue

€ 19,99
titel

De grand tour van Henry Montague

auteur

Mackenzi Lee

vertaler
isbn

Merel Leene

978 94 6349 169 3

formaat

13,5 x 21 cm

uitvoering

hardcover

aantal bladzijden
nur

ca. 400

285, 342

Verschijnt november 2020
ebook

€ 9,99
isbn

978 94 6349 090 0

Blossom Books historisch
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De Academie

Astrid Boonstoppel
‘Ze zijn slim, talentvol en grenzeloos ambitieus. En ze opereren vanuit de schaduw.’
Astrid Boonstoppel debuteerde met de thriller Dit is hoe het ging, die de Jonge Jury Debuutprijs
2020 won en werd genomineerd voor de Hebban Debuutprijs. Haar nieuwe boek is minstens zo
spannend en speelt zich af op een chique privéschool in de bossen. Talentvolle meisjes, machtige
mannen en nog machtigere vrouwen spelen de hoofdrol in dit verslavende verhaal met een duister
randje.
Niemand weet wat er precies gebeurt tijdens een Academiejaar aan de exclusieve Recourt
Academie voor Meisjes. De alumni zwijgen als het graf. Eén ding is echter zeker: de studenten
worden zonder uitzondering succesvol.
Jaarlijks worden hooguit vijf studenten toegelaten tot de eliteschool van Frédéric en Isabella
Recourt. De ambitieuze, talentvolle Em is een van die studenten. Ze kan niet wachten om haar grote
voorbeeld, Isabella, in het echt te ontmoeten. Dit jaar is het begin van haar toekomst. Maar langzamerhand ontdekt ze dat de Academie vele geheimen kent…

Linda over dit boek:
“Je hebt van die boeken waarin alles lijkt te kloppen: een sympathiek, slim hoofdpersonage, een
geweldig jaar voor de boeg, een schitterende setting. Maar toch is er dat knagende gevoel, een
soort onheilspellende schaduw die boven al dat moois hangt. Ken je dat? De Academie is zo’n
boek. Astrid heeft een heerlijke gothic novel geschreven over een mysterieuze eliteschool, met
een absolute femme fatale aan het roer.”

•

•

Astrid Boonstoppel won de Jonge Jury

•

Samenwerking met verschillende

Debuutprijs en werd genomineerd voor de

Nederlandse auteurs in de podcast I

Hebban Debuutprijs

Write Better Than I Talk

Auteur is onderdeel van de succesvolle podcast I write better than I talk

•

Uitgebreide socialemediacampagne

•

Intensieve samenwerking met

©B
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ca
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s

(boek)bloggers

‘Wat als we erachter zouden komen dat vrouwen eigenlijk al
jarenlang de wereld regeren?

Machtige mannen en hun misschien

wel nóg machtigere vrouwen, dáár wilde ik over schrijven.’

16

Wie wil er nu niet toetreden tot
het allerhoogst haalbare?

€ 18,99
titel

De Academie

auteur
isbn

Astrid Boonstoppel

978 94 6349 171 6

formaat

13,5 x 21 cm

uitvoering

paperback

aantal bladzijden
nur

ca. 324

285

Verschijnt oktober 2020
ebook

€ 9,99
isbn

978 94 6349 088 7

Bestel ook:
Winnaar

isbn

978 94 6349 155 6 | € 18,99

Blossom Books gothic novel
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Een vloek zo eenzaam
Brigid Kemmerer

‘Er zit bloed onder mijn nagels. Ik vraag me af hoeveel mensen ik deze keer vermoord heb.’

Toen we op social media bekendmaakten dat we Een vloek zo eenzaam gaan uitgeven, werden
we overladen met enthousiaste reacties. Lezers vertelden ons dat ze hier zo op gehoopt hadden,
dat dit het beste boek was dat ze ooit gelezen hadden, of dat het al tijden op hun leeslijst stond.
Ook wij kunnen niet wachten tot deze bewerking van Belle en het beest in de Nederlandse
boekhandels ligt!
Prins Rhen is vervloekt: hij beleeft de herfst van zijn achttiende levensjaar telkens opnieuw. In het
begin maakte hij zich niet veel zorgen want het leek gemakkelijk de vloek op te heffen: deze zou
verbroken worden als er een meisje verliefd op hem werd. Maar dat was voordat hij merkte dat
hij aan het eind van iedere herfst veranderde in een bloeddorstig monster dat alles en iedereen
om zich heen verscheurde, inclusief zijn familie. Na 327 herfsten is hij alle hoop verloren. Totdat
de onschuldige Harper Lacy zijn wereld in wordt gezogen.

Linda over dit boek:
“Wat mij betreft kunnen sprookjes niet vaak genoeg bewerkt worden. Zo blijven er telkens nieuwe
verhalen ontstaan. Deze moderne versie van Belle en het Beest had me vanaf de eerste bladzijde
in zijn greep: een prins die steeds opnieuw dezelfde herfst beleeft, en bovendien alle mensen om
hem heen uitmoordt. En een eigentijdse Belle die stoer en onafhankelijk is. Herkenbare elementen uit het klassieke verhaal, maar met twists die je echt niet ziet aankomen.”

•

Voor fans van Marissa Meyer

•

Lezers wachten vol ongeduld op de Nederlandse editie

Limited edition eerste druk
Verdeling van de Vlaamse editie
via Baeckens Books.

Eerste deel van een tweeluik
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•

•

‘Ik heb altijd al gehouden van het sprookje over Belle en het beest.
Maar ik vroeg me wel af waar alle mensen uit het koninkrijk waren.
Dit was toch hun prins? Vroegen ze zich niet af wat er met de
koninklijke familie gebeurd was en wie nu het koninkrijk regeerde?’
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Word verliefd. Verbreek de vloek.
Red het koninkrijk.

€ 19,99
titel

Een vloek zo eenzaam

auteur

Brigid Kemmerer

vertaler
isbn

Merel Leene

978 94 6349 173 0

formaat

13,5 x 21 cm

uitvoering

hardcover

met full color schutbladen
aantal bladzijden
nur

ca. 400

285

Verschijnt oktober 2020
ebook

€ 9,99
isbn

978 94 6349 092 4

Blossom Books fantasy
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Shiny Broken Pieces

Sona Charaipotra en Dhonielle Clayton
‘Soms wil je iets zo graag dat je alles zou doen om het te krijgen’

Na het verschijnen van Tiny Pretty Things was het meest ontvangen berichtje op onze sociale
media ‘Wanneer komt deel twee?! Ik MOET verder lezen!’. Gelukkig hoeven alle fans niet lang
te wachten en ligt het tweede deel nog dit najaar in de winkels – vlák nadat de serie op Netflix
te zien zal zijn.
In het laatste jaar van de meest prestigieuze balletopleiding van Manhatten, strijden June, Bette
en Gigi om een plek in het meest vooraanstaande balletgezelschap van New York. De inzet is
hoog, de meisjes hebben veel te verliezen… en niemand houdt zich aan de regels. Na zo veel
jaren vol uitputtende audities, kapotte spitzen en gebroken harten, komt het allemaal op deze
laatste dans aan. Wie verwezenlijkt haar dromen? En wie ziet ze voorgoed in rook opgaan?
Shiny Broken Pieces zit weer vol roddels, soapy drama, leugens en schandalen en gaat verder
waar Tiny Broken Pieces ophield.

Fleur over dit boek:
“Van Tiny pretty things kon ik geen genoeg krijgen, en wat ben ik blij dat ook deel 2 er in het
Nederlands is. Meer drama, meer leugens, meer manipulatie. En meer van June, Bette en Gigi die
je, of je nu achter hun acties staat of niet, ergens ook wel weer begrijpt.”

•

Vanaf augustus te zien op Netflix

•

Het vervolg op Tiny Pretty Things

•

Black Swan meets Pretty Little Liars

‘We schrijven allebei vanuit één personage en
de derde hebben we verdeeld.

Natuurlijk lezen we ook

elkaars hoofdstukken en doen we niet moeilijk over
aanpassen en schrappen.’
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•

Alle boeken worden voorzien van een Netflix-sticker

Hoe hoger je komt, hoe harder je valt

€ 18,99
titel

Shiny Broken Pieces

auteur

Sona Charaipotra

en Dhonielle Clayton
vertaler
isbn

De vertaalzusjes

978 94 6349 166 2

formaat

13,5 x 21 cm

uitvoering

paperback

aantal bladzijden
nur

ca. 400

285

Verschijnt oktober 2020

COMING TO NETFLIX

ebook

€ 9,99
isbn

978 94 6349 089 4

Bestel ook:

isbn

978 94 6349 158 7| € 18,99

Blossom Books spanning
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De erfenis

Jennifer Lynn Barnes
‘Dit moet een vergissing zijn. Een man die ik nog nooit heb ontmoet, heeft me zojuist miljarden
nagelaten. Zulke dingen gebeuren gewoon niet, punt.’

We fantaseren allemaal wel eens dat we opeens nog ergens een oudtante blijken te hebben van
wie we een kapitaal erven. Voor het hoofdpersonage van De erfenis wordt deze droom werkelijkheid, en dan keer duizend.
De toekomst van Avery Grambs en haar halfzus ziet er niet al te rooskleurig uit. Samen kunnen
ze maar net de eindjes aan elkaar knopen en uitzicht op betere tijden is er niet. Totdat Avery
hoort dat ze een fortuin heeft geërfd van een filantroop die ze nog nooit ontmoet heeft… en
niemand weet waarom.
Om de miljardenerfenis van Tobias Hawthorne in ontvangst te kunnen nemen, moet Avery
voldoen aan één voorwaarde: ze moet per direct intrek nemen in Hawthorne House en daar een
jaar lang blijven wonen. Helaas wordt het huis ook bewoond door de zojuist onterfde familie
(inclusief vier knappe kleinzoons) die op zijn zachtst gezegd niet allemaal even blij zijn met de
komst van deze vreemdeling die er met hun geld vandoor gaat. Er is een vraag die iedereen
bezighoudt: waarom Avery?

Myrthe en Linda over dit boek:
“Eigenlijk doen wij nooit mee met veilingen, want we kunnen toch niet opboksen tegen de budgetten van de grote concerns. Voor dit boek maakten we een uitzondering: vanaf pagina een
waren we allebei volledig verslaafd. We móésten de uitgever worden van dit verhaal dat leest als
een escape room, een soapy serie en een thriller in een – en de vlag ging uit toen dat gelukt was.
Dit is zo’n boek waar je werk onder komt te lijden, omdat het enige waar je aan kan denken is hoe
het verder zal gaan met Avery en de vier knappe kleinzoons van haar weldoener.”

•

Deel 1 van een duologie

•

Amazon maakt een tv-serie met Josh Berman
(van o.a. CSI) als producer

•

Voor fans van raadsels en escape rooms

•

Voor fans van Karen McManus

•

Met geïllustreerde stamboom van de
Hawthorne-familie
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Zij heeft niets. Zij hebben alles.
Laat het spel beginnen.

€ 19,99
titel

De erfenis

auteur

Jennifer Lynn Barnes

vertaler
isbn

Elise Kuip

978 94 6349 172 3

formaat

13,5 x 21 cm

uitvoering

hardcover

aantal bladzijden
nur

ca. 304

285

Verschijnt januari 2021
ebook

€ 9,99
978 94 6349 091 7
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NEDERLANDSE OMSLAGBELETTERING VOLGT
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‘Ik probeerde te bedenken hoe een gewoon iemand opeens beroemd
kon worden en kwam toen op:

“miljardair overlijdt en laat alles na

aan een vreemde”.’

Blossom Books mysterie
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Apocalyps

Marissa Meyer
Marissa Meyers The Lunar Chronicles zijn onverminderd populair en ook de Rebellen-trilogie
wordt enthousiast gelezen. Dit najaar verschijnt het epische slot van deze spannende serie over
superhelden en superschurken. Vol intrige en actie, tot de laatste, schokkende geheimen zijn
onthuld.
Nova en Adrian proberen hun identiteit nog steeds uit alle macht geheim te houden. Terwijl
het gevecht tussen hun alter ego’s en hun bondgenoten doorgaat, komt hun grootste vijand
Gatlon City opeisen. Nova en Adrian zijn genoodzaakt om met leugens en bedrog hun dierbaren
beschermen. Hun grootste angsten dreigen werkelijkheid te worden, en als ze de kloof tussen
helden en schurken niet kunnen dichten, zullen ze alles verliezen. Ook elkaar.

•

#1 New York Times-bestsellerauteur van The
Lunar Chronicles en Harteloos

•

De fanbase van Marissa Meyer telt wereldwijd
miljoenen mensen

•

Al meer dan 40.000 boeken van Marissa Meyer
verkocht in Nederland

•

Het langverwachte slot van de trilogie

•

Voor de fans van Marvel en DC Comics

‘Een van mijn favoriete archetypes in een verhaal
– en in heel veel superheldenfictie – is dat van een geheime
identiteit, daar wilde ik graag mee spelen.’
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Alles is geoorloofd ten tijde van liefde en anarchie

€ 20,99
titel

Apocalyps

auteur

Marissa Meyer

vertaler
isbn

Sandra Hessels

978 94 6349 201 0

formaat

13,5 x 21 cm

uitvoering

hardcover

aantal bladzijden
nur

ca. 450

285

Verschijnt oktober 2020
ebook

€ 9,99
isbn

978 94 6349 093 1

Bestel ook:

isbn

978 94 6349 115 0 | € 20,99

O M S L A G B I N N E N K O RT B E S C H I K B A A R

isbn

978 94 6349 116 7 | € 20,99

Blossom Books fantasy/sci-fi
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Blossom Bags
Blossom Books

Terug van weggeweest: de papieren tasjes om gratis aan uw klanten mee te geven bij een aankoop! Omdat wij een grote bestelling zullen plaatsen, kunnen wij de tasjes een stuk goedkoper
aanbieden dan als u ze zelf bestelt. Daarnaast zien ze er ook nog eens ontzettend leuk uit!

N.B. Deze tasjes bieden wij u puur aan ter ondersteuning, wij zullen hier geen commerciële marge op pakken.

prijs

ca. € 0,11 per stuk (ex. btw)

verpakt

per 200 stuks

titel

Papieren tasjes – 200 stuks

isbn

978 94 6349 206 5

formaat

21 x 9 x 31 cm

Verschijnt oktober 2020
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Duurzaam én fashionable je liefde
voor het boek verspreiden

Afgelopen jaren hebben we ruim 50.000 Blossom Bags verkocht, en hoewel never change a
winning concept een gevleugelde uitspraak is, hebben wij besloten dat toch te doen. We zijn
overgestapt op volledig duurzaam en lokaal bedrukte tassen die weliswaar iets duurder zijn maar
wel een stuk liever voor de aarde. Zo kun je als boekenliefhebber goed voor de wereld zijn maar
óók nog je liefde voor het boek verspreiden.

De tassen worden gemaakt van biologisch fairtrade katoen en in Utrecht bedrukt met milieuvriendelijke watergedragen inkt. Voor het labelen en per set verpakken, maken we gebruik van
een sociale werkplaats.

prijs

€ 12,95 per stuk

verpakt

per 5 stuks

formaat

40 x 37 cm

uitvoering

biologisch fairtrade katoen

met watergedragen inkt

Verschijnt oktober 2020

isbn

isbn

978 94 6349 205 8

978 94 6349 204 1

Blossom Books non-book
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Eenmalige cadeau-actie
Op = Op

Deze actie loopt vanaf 1 november 2020. Zolang de voorraad strekt.
In navolging van het grote succes in 2019, vullen we dit jaar wederom linnen tassen! Ditmaal is de
tas gevuld met drie boeken én een boekig cadeautje en kost hij slechts 20 euro.
Vanaf 1 november zullen we de gevulde tassen eenmalig uitleveren. De samenstelling kan per tas
verschillen, de waarde van de gevulde tas is ca. € 75 euro!

Goed om te weten:
•
		

28

Het aantal pakketten dat we laten maken, wordt gebaseerd op uw orders.
Nabestellen is niet mogelijk, op = op;

•

Bestellen kan tot 1 oktober 2020;

•

In de week van 1 november 2020 worden de tassen eenmalig uitgeleverd;

•

De samenstelling kan per tas verschillen;

•

De tassen worden willekeurig uitgeleverd;

•

Op de pakketten zit geen recht van retour.

Te gek cadeau t.w.v. 75 euro!

Tas + 3 boeken
+ cadeautje

€ 20,-

isbn

978 94 6349 137 2

Blossom Books Consumentenactie
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De Blossom Books-seriemaanden!

Deze actie loopt van 1 januari tot 31 maart 2021.
We starten een nieuw decennium met een spetterende actie om al onze

fans te bedanken. Speciaal voor iedereen die onze series spaart maar nét

een paar boeken en wat geld tekortkomt, organiseren we de Blossom
Books-seriemaanden! Tijdens deze maanden zijn (bijna) alle vervolgdelen in
onze series tijdelijk afgeprijsd!

•

Ondersteund met instore POS-materiaal

•

Digitaal marketingmateriaal voor boekhandel
beschikbaar (te gebruiken op website en
sociale media)

•

Betaalde Instagram- en Facebookadvertenties
POS-SET

ONTWERP NIET DEFINITIEF

B L O S S O M B O O K S P R E S E N T E E RT:

DE SERIEMAANDEN
Maak nu je favoriete series compleet met korting!
HARD

CO

V

ER

€ 19,99

€ 15,PA P E

RB

K

€ 12,99

€ 19,99

€ 15,-

AC

€ 10,-

€ 12,99

€ 10,-

€ 15,-

€ 12,50

Maak nu je
serie compleet
met korting!

les

€ 15,-

€ 12,50

€ 19,99

€ 15,-

€ 15,-

€ 12,50

€ 12,50

ar Chronic

The Lun

€ 17,50

€ 10,-

€ 15,-

je
Ma ak nu et
mp le
se ri e co
in g!
me t ko rt

€ 19,99

€ 15,-

Maak nu je
serie compleet
met korting!

€ 15,-

€ 12,50
€ 10,-

€ 7,

99
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€ 10,-

€ 7,

99

€ 10,-

€ 7,99

Nieuw!

Maak nu je
serie compleet
met korting!

POSTER

SCHAPWIJZERS

Gratis verkrijgbaar op

Gebruik de schapwijzers om de series

de najaarsbeurs.

uit te lichten in uw boekenkast.

Maak je serie compleet!

Hardcover (op = op)

Paperback

Paperback

Hardcover (op = op)

Van € 19,99 voor € 15,-

Van € 12,99 voor € 10,-

Van € 15,- voor € 12,50

Van € 19,99 voor € 15,-

isbn

978 94 639 216 4

isbn

978 90 2067 988 5

isbn

978 94 6349 149 5

isbn

978 94 6349 211 9

Paperback

Van € 12,99 voor € 10,isbn

978 90 2067 987 8

Van € 19,99 voor € 15,isbn

Van € 15,- voor € 12,50
isbn

978 94 6349 142 6

Van € 10,- voor € 7,99
isbn

978 94 6349 218 8

978 94 6349 131 0

Van € 15,- voor € 12,50
isbn

978 94 6349 143 3

Van € 10,- voor € 7,99
isbn

978 94 6349 219 5

Van € 19,99 voor € 15,isbn

978 94 6349 132 7

Van € 12,50 voor € 10,isbn

Van € 17,50 voor € 15,-

978 94 6349 144 0

isbn

978 94 6349 145 7

Hardcover (op = op)

Paperback

Van € 15,- voor € 12,50

Van € 10,- voor € 7,99

isbn

978 94 639 016 0

isbn

978 90 2067 220 1

Blossom Books actie
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Non-book backlist

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

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

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

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

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

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

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

© Design Marloes de Vries

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

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

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

© Design Poppy Red

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

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

© Design Marloes de Vries

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

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

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

Etuis in display
€ 232,- set van 32 stuks
ISBN 978 90 206 9835 0

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

© Design Poppy Red

© Design Marloes de Vries

Mok: Proud Bookjunkie
€ 8,95 per stuk, set van 8
ISBN 978 90 206 9864 0
© Design Poppy Red
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Onderstaande producten zijn
alleen te bestellen via
info@blossombooks.nl en liggen
niet bij CB.

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

Backlist
Blossom Books 13+
KERSTIN GIER

Edelsteentrilogie (jubileumedities)		
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
978 90 2067 932 8
Het tweede boek der dromen 		
978 90 2067 933 5

Het derde boek der dromen 		

CARLIE VAN TONGEREN

€ 12,99

ASTRID BOONSTOPPEL		
978 94 6349 155 6

Dit is hoe het ging 		

JESSICA BRODY		
978 90 2067 928 1
€ 15,€ 15,€ 15,-

Elke dag maandag		

€ 18,99

€ 17,99

LISA VAN CAMPENHOUT		
978 94 6349 199 0

Bijna echt		

SONA CHARAIPOTRA EN DHONIELLE CLAYTON

€ 18,99

Tiny pretty things		

€ 18,99

Blossom Books 15+

Iskari
978 94 6349 131 0
978 94 6349 132 7

Iskari. De gevangen koningin		
Iskari. De piratendief		

€ 19,99
€ 19,99

SAMIRA AHMED

MEL DARBON
978 94 6349 188 4

Rosie hartje Jack

€ 18,99

978 94 6349 125 9

Heerestraat & Rozenlaan		

€ 18,99

978 94 6349 158 7
KRISTIN CICCARELLI

978 94 6349 009 2

Ingesloten		
€ 18,99

BECKY ALBERTALLI		
978 94 6349 121 1
978 90 2067 994 6
978 90 2067 888 8
978 94 6349 123 5
978 94 6349 129 7

Love, Simon (filmeditie)		
Simon vs. de verwachtingen van
de rest van de wereld
De voordelen van onbeantwoorde
liefde		
De eigenzinnigheden van Leah Burke
Wat als dit het is (met Adam Silvera)

BENJAMIN ALIRE SÁENZ
Aristoteles & Dante ontdekken de
978 94 6349 124 2
geheimen van het universum (paperback)
978 94 6349 111 2

De onverklaarbare logica van mijn leven

SHARON DRAPER
€ 12,99

978 94 6349 157 0

€ 17,99

NEIL GAIMAN

€ 17,99
€ 17,99
€ 18,99

DAVID ARNOLD
978 90 2067 893 2
978 94 6349 120 4

€ 19,99

Muggenland		

De Grisha		

€ 18,50
€ 18,50

€ 15,-

978 94 6349 154 9
978 90 2067 927 4

De Grisha. Val en verlossing		
De Grisha trilogie (geseald hardcover)

€ 15,€ 29,99

978 94 6349 170 9

De verminkte koning		

De Grisha. Dreiging en duisternis		

		

De Kraaien 		
978 90 2067 900 7
978 90 2067 984 7

List & Leugens 		
List & Leugens 		

€ 15,-

€ 19,99
€ 25,00
€ 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

DAVE GOLDSTEIN

De taal der doornen		

€ 19,99

De slaapster en de spintol		
€ 22,99

De afstand tussen jou en mij		

€ 17,99

Grondvuur		

€ 17,99

15 ¾ 		

€ 14,99

SARA HOLLAND		
978 94 63491 35 8
978 94 6349 138 9

978 94 63 49 1891

De Grisha. Schim en schaduw		

978 94 6349 153 2

978 94 6349 136 5

978 94 6349 134 1
De Kids of Appetite 		

In mijn hoofd		
€ 18,99

MARINA GESSNER		
978 90 2067 995 3

978 94 6349 300 0

De Notenkraker		
€ 18,99

LEIGH BARDUGO		
978 94 6349 152 5

978 94 6349 010 8

MIRJAM GIELEN
€ 15,-

SANNA ANNUKKA & E.T.A. HOFFMAN
978 94 6349 102 0

		

Everless. Het meisje en de alchemist

Evermore. De tovenares en de alchemist

Everless. Het meisje en de alchemist

€ 19,99
€ 19,99

(paperback)		

€ 15,-

Havenfall

€ 18,99

		

TAHEREH MAFI

Touching Juliette (gebonden)
978 94 6349 215 7
Vrees me + Verwoest me		
978 94 6349 216 4
Breek me+ Versplinter me		
978 90 2067 973 1
Vertrouw me	 	
978 94 6349 210 2
Heel me		
978 94 6349 211 9
Weersta me		
978 94 6349 190 7
Verbeeld me		
978 94 6349 214 0
Boxset Vrees me, Breek me
en Vertrouw me		
978 94 6349 164 8
Schaduw me + Onthul me		
Touching Juliette (paperback)
Vrees me		
978 90 2067 986 1

€ 19,99
€ 19,99
€ 18,99
€ 19,99
€ 19,99
€ 19,99
€ 49,99
€ 12,99

€ 10,-
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Backlist
Breek me		
Verwoest me + Versplinter me		
Vertrouw me		
Heel me		
Weersta me		
Schaduw me + Onthul me		

€ 10,€ 12,99
€ 12,99
€ 15,€ 15,€ 12,99

978 94 6349 150 1

Welkwoud		

€ 19,99

Contemporary
978 94 6349 128 0

Een bijna eindeloze afstand		

€ 19,99

978 90 2067 987 8
978 90 2067 989 2
978 90 2067 988 5
978 94 6349 149 5
978 94 6349 056 6
978 94 6349 164 8
Sprookjes

RIANNE ROBBEN
978 94 6349 202 7

978 90 2067 896 3

Harteloos 		

€ 19,99

€ 18,99

NOELLE STEVENSON		
978 90 2067 611 2

Nimona		

€ 18,99

TBS		

€ 17,99

NATASZA TARDIO

978 94 6349 168 6

CARLIE VAN TONGEREN
978 94 6349 159 4

MARISSA MEYER		

Zomerburen		

Het meisjesmanifest		

€ 18,99

APRIL GENEVIEVE TUCHOLKE		
Wink, Poppy en Midnight		

978 90 2067 947 2
Renegades
978 94 6349 115 0

Alter ego	 	

€ 20,99

978 94 6349 116 7

Aartsrivaal

€ 20,99

Blossom Books Shorties
BIES VAN EDE		

€ 15,-

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)
Cinder		
978 94 6349 141 9

€ 12,99

978 94 6349 142 6
Scarlet		
978 94 6349 143 3
Cress		
978 94 6349 144 0
Levana		
978 94 6349 145 7
Winter		
		
978 94 6349 017 7
IKO		
In prijs verlaagd		
978 94 6349 126 6
IKO. Opstand		
In prijs verlaagd		
KASS MORGAN

€ 15,€ 15,€ 12,99
€ 17,50
€ 19,50
€ 12,50
€ 19,99
€ 12,50

978 94 6349 222 5

SHAKESPEARE & TINY FISSCHER
978 94 6349 250 8

978 94 6349 252 2

Lichtjaren		

978 94 6349 061 0

Supernova		

JANDY NELSON

		

978 94 6349 240 9

Ik geef je de zon (mass market)		

€ 19,99
€ 19,99

De genadigen		
€ 19,99

978 94 6349 081 8

De goddelozen		
€ 19,99

JASON REYNOLDS

978 94 6349 133 4

67 seconden		

Toen ik de sterkste was

€ 18,99

Echte Amerikaanse jongens		

€ 18,99

JASON REYNOLDS & BRENDAN KIELY
978 94 6349 156 3

€ 17,50

		

Frankenstein		

€ 24,99

€ 24,99

Het vreemde verhaal van Dr. Jekyll
& de heer Hyde		

€ 19,99

Blossom Books Non-fictie
CAROLINE CRACCO		

Het Boekendagboek 		

FRANCIEN REGELINK
978 94 6349 165 1

978 94 6349 175 4

€ 10,-

ROBERT LOUIS STEVENSON & BIES VAN EDE

978 90 2067 898 7
€ 12,99

MARGARET OWEN

978 94 6349 127 3

Romeo & Julia		

MARY SHELLEY & MARIA POSTEMA

		

€ 10,€ 10,€ 10,€ 10,-

978 94 6349 330 7

Het zusje van		

€ 10,-

Wereldklassiekers

978 94 6349 251 5

Lichtjaren

Opgesloten 		

CARLIE VAN TONGEREN

De 100		
		
978 90 2067 982 3
De 100. Rebel		
€ 15,		
De 100 (tv-omslagen)
De 100		
978 94 6349 217 1
978 94 6349 218 8
De 100. Dag 21		
978 94 6349 219 5
De 100. Thuis		
978 94 6349 220 1
De 100. Rebel		
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978 94 6349 221 8

GUUSJE SLAGTER
978 94 6349 114 3

Help! Ik sta online		

€ 12,99

Het kleine grote frustratieboek		

€ 13,99

REBECCA STERN & GRANT FAULKNER
978 94 6349 178 5
HANNAH WITTON
978 94 6349 104 4

€ 15,-

Sterke verhalen & hoe je ze schrijft		

€ 18,99

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)		

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

€ 19,99

€ 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
978 94 6349 182 2
MARIT HILARIUS
978 94 6349 187 7

Damn, Honey 		

€ 6,50

Heb je nou al een vriend?		

€ 17,99

Let’s focus 		

€ 18,50

LOTTELUST & LAURA HIDDINGA
978 94 6349 203 4
RENÉ OSKAM
978 94 6349 151 8

De anticonceptiebijbel		
€ 15,-

Er is geen dag meer te verliezen		

FRANCIEN REGELINK
978 94 63 49 118 1
BROOKE SAWARD
978 90 2067 878 9
CYNTHIA SCHULTZ
978 94 6349 117 4
978 94 6349 179 2
978 94 6349 191 4
978 94 6349 193 8
978 94 6349 192 1
978 94 6349 162 4
978 94 6349 198 3
978 94 6349 147 1
978 94 6349 148 8
BIANCA TOEPS
978 94 6349 108 2
MARLOES DE VRIES
978 94 6349 113 6

€ 19,99

Druks. Mijn (on)rustige leven met adhd

€ 19,99

World of wanderlust		

€ 22,99

De Structuurjunkie-deskplanner		

€ 14,99

Structuurjunkie wijnnotities		

€ 19,99

Structuurjunkie-planner extra’s		

€ 16,99

Structuurjunkie to do-lijstjes		 € 8,99
Structuurjunkie notitieboek		€ 14,99

Structuurjunkie-planner 2020/2021 (klein) € 20,99
Structuurjunkie-planner 2020/2021 (groot) € 25,99
Structuurjunkie-planner (klein)		
Structuurjunkie-planner (groot)		

€ 20,99
€ 25,99

maar je ziet er helemaal niet autistisch uit € 19,99

Volwassen worden is optioneel		

€ 15,-
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