
Verbloemd

Het nieuwe boek van Ruby van der Kuil uit Wieringerwaard is 
verschenen.

Op vrijdag 22 september is het nieuwe boek 'Verbloemd' van Ruby van der 
Kuil verschenen. Deze roman wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Samenvatting
Verbloemd is het verhaal van Kayla en Emily, twee 
jongvolwassen vrouwen, die allebei hard vechten tegen hun 
depressie. Maar waar Emily beter en sterker lijkt te worden, 
wordt Kayla alleen maar slechter. De twee leren elkaar kennen 
tijdens hun gevecht en bouwen een sterke vriendschap op. Ze 
worden beste vriendinnen, begrijpen elkaar zoals niemand 
anders dat kan en beseffen beide dat de strijd met hun ziekte 
niet altijd gewonnen kan worden …

Over de auteur
Ruby van der Kuil schreef dit boek niet zonder ervaring. De 
jonge schrijfster heeft zelf een bipolaire stoornis en weet 
daardoor maar al te goed hoe het leven met een depressie is. 
Met dit boek hoopt zij de realiteit van depressies te laten zien, 
begrip voor depressie te creëren en de stigma's te doorbreken.

Fragment uit het boek
Kayla was een soldaat in een oorlog met haarzelf. Ze heeft deze oorlog niet 
gekozen, maar moest vechten. En nu was ze gewapend. Ze keek naar het pistool 
naast haar en luisterde naar de stemmen in haar hoofd. De grond leek onder haar 
weg te vallen. Ze voelde zich zo onzeker in een oorlog die geen einde leek te 
hebben. Werd ze getest op hoeveel ze kon hebben voordat ze brak? Was dit een 
experiment van een almachtig wezen of het universum? Hoe lang zou ze dit nog 
volhouden?
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Over de uitgever
Boekscout in Soest is een uitgeverij met een 
uniek karakter. Inmiddels hebben meer dan 
tienduizend auteurs de kans gekregen met hun 
boeken te verschijnen. Velen van hen 
zijn/waren debutant. Boekscout maakt gebruik van de printing on demand-techniek. 
Daardoor kunnen wij ook boeken voor kleinere markten uitgeven. De uitgeverij heeft 
op deze manier al heel wat verborgen talenten in Nederland en België weten op te 
sporen. Velen van hen hebben de door ons geboden kans gegrepen om zich verder 
te ontplooien.

Uitgever: Erwin de Haan, e-mail: marketing@boekscout.nl.

Meer informatie
Heeft u vragen over het nieuwsbericht of wilt u meer informatie over het boek neem 
dan gerust contact op met de auteur: Ruby van der Kuil, e-mail: 
rubyvanderkuil@hotmail.com. 
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