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Wij maken kinderdromen waar

Ransom Riggs is een literaire superster.
- Wekenlang op één in de New York Times-bestsellerlijst.
- Meer dan twee miljoen exemplaren over de toonbank in Amerika.
- De rechten verkocht aan ruim dertig landen.
- En druk bezig met de verfilming door niemand minder dan Tim Burton.
© foto: Tahereh Mafi
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Einde van een meesterlijke trilogie

Wat voorafging ...
2de plaats Kinder- en
Jeugdjury in 2014
5de druk reeds verschenen

Promotie?

isbn

Vraag onze vertegenwoordiger
naar prentbriefkaarten, posters en
roll-up-banners!

De tijd dringt voor de bijzondere kinderen. Mevrouw Peregrine is nog steeds niet
veilig, dus Jacob Portman en Emma Bloom beginnen aan een extreem gevaarlijke reddingsmissie. Ze bereizen een door oorlog verscheurd landschap, leren
nieuwe bondgenoten kennen en trotseren grotere avonturen dan ooit tevoren.
Maar kan Jacob echt de held zijn die de bijzondere kinderen denken dat hij is?
De knallende afsluiter van de veelgeprezen succesreeks. Een zenuwslopende
Young Adult met meer dan vijftig nieuwe foto’s!

9 789044 820577

‘Het leukst aan deze boeken is
dat je er bijna de vinger niet op kan leggen.
Dat ze een hels verhaal vertellen, is nog het minste.
Ze mixen fantasy, tijdreizen, romantiek, historie,
gothic novel en psychologische young adult
tot één heerlijk bevreemdende cocktail.’
- cobra.be

ISBN: 978-9044820577
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Prijs: 19,95 eur
Verschijnt: november 2015
isbn 978 90 448 2057 7
Titel: Bibliotheek der zielen
Auteur: Ransom Riggs
Oorspronkelijke titel: Library of Souls.
The Third Novel of Miss Peregrine’s
Peculiar Children
Vertaling: Tine Poesen
Coverontwerp: Doogie Horner
(cover niet definitief)
Foto cover: met toestemming
van John Van Noate
Young Adult / nur 285
Geb. 440 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

©Tahereh Mafi

978 90 448 1717 1
19,95 eur

isbn 978 90 448 2180 2
19,95 eur
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Omdat vriendschap je leven bepaalt

Deze Young Adult hakt erin

Promotie?

Vraag onze vertegenwoordiger naar
boekenleggers en back cards!

Een imponerende Young Adult over een meisje, haar homoseksuele vriend én de
jongen die verliefd is op hen allebei …

Ik weet niet precies waar het is misgegaan. Misschien toen mijn vader stierf? Of
toch later, toen ik die man met een fles op zijn hoofd heb geslagen? Ik had te
veel gedronken met mijn vriendinnen, en die viespeuk begon opeens aan me
te zitten. Ach, het maakt allemaal ook niet uit. Waar het om gaat is dat ik nú hier
sta, te wachten op de trein.
Een indrukwekkend debuut over lotsbestemming en eigen verantwoordelijkheid.
Het heftige slot van deze Young Adult zal je nog lang bijblijven.

©David Burnett

9 789044 826012

9 789044 826234

Mira wil opnieuw beginnen. Na een lange depressie gaat ze naar een andere
school, om daar een frisse herstart te maken en een schijnbaar normáál leven
te leiden. Maar met haar twee vrienden, de verlegen artistiekeling Jeremy en de
homoseksuele weesjongen Sebby, creëert ze ook een eigen wereld vol magische rituelen en stiekeme road trips. Alleen met geheimen kunnen ze ook een
onmogelijk leven leiden.

Prijs: 16,95 eur
Verschijnt: november 2015
isbn 978 90 448 2623 4
Titel: Het onmogelijke leven
Auteur: Kate Scelsa
Oorspronkelijke titel: Fans of the
Impossible Life
Vertaling: Lies Lavrijsen
Coverontwerp: Studio Clavis
Young Adult / nur 285
Geb. 296 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-9044826012

‘Schrijven is een uitlaatklep.
Mijn eerste intentie was niet om
een boek te schrijven, maar als ik
een overvloed aan emoties had,
schreef ik mijn gevoel weg. En opeens
was Kleermakerszit compleet.’
- Layla Alizadah

Kate Scelsa speelt toneel en schrijft
boeken. Soms zelfs tegelijkertijd. Grote
gedeelten van Het onmogelijke leven
pende ze immers tíjdens haar rol als
secretaresse in de acht uur durende
voorstelling Gatz.

ISBN: 978-9044826234
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Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: november 2015
isbn 978 90 448 2601 2
Titel: Kleermakerszit
Auteur: Layla Alizadah
Coverontwerp: Studio Clavis
Young Adult / nur 285
Geb. 144 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Het explosieve slot van de trilogie

Moordaap op onderzoek

Hoe alles begon:

Promotie?

Vraag onze vertegenwoordiger
naar prentbriefkaarten.

978 90 448 2286 1
18,95 eur

isbn

978 90 448 1948 9
18,95 eur

isbn

Het Programma stuurde Boy Nobody al op talloze missies. Hij doodde altijd wie
hij moest doden. Maar nu heeft hij zijn eigen opdracht: hij moet zijn vriend Howard
redden, die gevangen is genomen door het Programma. Daarbij komt Boy Nobody
steeds meer over zichzelf én over zijn vader te weten. Terwijl hij zijn eigen verleden
onder ogen moet komen, ontdekt hij opnieuw dat hij niemand kan vertrouwen.
Nog meer actie, nog meer gevaren, nog meer ontknopingen: deze laatste Young
Adult uit de trilogie zal je ademloos achterlaten.

9 789044 825107

Allen Zadoff schreef met Boy Nobody een overrompelende
spionagetrilogie, waarvan Sony Pictures en Overbrook
Entertainment een optie op de filmrechten hebben genomen.
Deel een won de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen.

Prijs: 18,95 eur
Verschijnt: september 2015
isbn 978 90 448 2510 7
Titel: De verrader
Serie: Boy Nobody
Auteur: Allen Zadoff
Oorspronkelijke titel: I Am the Traitor.
The Unknown Assassin Book Three
Vertaling: Margot van Hummel
Young Adult / nur 285
Geb. 304 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Sally Jones is een gorilla. Ze vaart mee op de Hudson Queen, het vrachtschip van
haar baasje Chief. Totdat een schimmig smokkelklusje mislukt en Chief onterecht
wordt beschuldigd van moord. Sally Jones zet alles op alles om haar vriend weer
vrij te krijgen. Wat volgt, is een lange en gevaarlijke strijd waarin het leven van
Chief én het leven van Sally Jones zelf op het spel komen te staan.
Een bevreemdend en betoverend verhaal, rijkelijk geïllustreerd met prachtige
zwart-witbeelden en terecht al internationaal geprezen. Voor iedereen vanaf 12 jaar.

9 789044 826098

‘Welkom in een andere wereld.’
Zo prees de jury van de Zweedse
augustpriset dit wonderlijke boek,
de tweede titel van Jakob Wegelius
die deze prestigieuze prijs in de wacht
sleepte. Het boek werd ook genomineerd
voor de Nordic Council Children and
Young People’s Literature Prize 2015.

ISBN: 978-9044826098

Winnaar Kinder- en
Jeugdjury in 2015

ISBN: 978-9044825107
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Prijs: 24,95 eur
Verschijnt: januari 2016
isbn 978 90 448 2609 8
Titel: Moordaap
Auteur: Jakob Wegelius
Illustrator: Jakob Wegelius
Oorspronkelijke titel: Mördarens apa
Vertaling: Sophie Kuiper
Vanaf 12 jaar / nur 284
Geb. 616 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Een fantastische finale

Historisch én actueel
Hoe alles begon:

Promotie?

Vraag onze vertegenwoordiger
naar boekenleggers!

978 90 448 1832 1
19,95 eur

isbn

978 90 448 2072 0
19,95 eur

isbn

Promotie?

Om dit verhaal te schrijven, is de auteur
afgereisd naar Israël en naar de Ardèche.
Het verhaal begint op een boerderij in
West-Vlaanderen, waar nog regelmatig
opgravingen naar overblijfselen
van tempeliers plaatsvinden.

Vraag onze vertegenwoordiger
naar boekenleggers!

‘Wentelwereld laat zich niet gemakkelijk onder één
noemer brengen. Fantasy? Zeker, maar toch ook net iets
meer dan dat. Ik laat het schrijven van de trilogie met
pijn in het hart los.
Nu moet ze op eigen benen staan.’

De spannende apotheose van de Wentelwereld-trilogie. Voor iedereen vanaf twaalf
jaar die graag fantasy met nét dat beetje extra leest.

Zomervakantie. De 12-jarige Bert is erbij als zijn vader rond een Tempelierhoeve
opgravingen leidt. Maar de ontdekking van een graf uit de middeleeuwen wordt
het startschot van een hels avontuur. Dit voert hem via Zuid-Frankrijk naar hartje
Jeruzalem. Daar, diep onder de Tempelberg, moet het geheim van de tempelier
worden ontsluierd. Hierbij valt de jongen van de ene verrassing in de andere.
Tegelijk maakt hij kennis met een stad die al eeuwen door godsdienstwaanzin
wordt verscheurd.
Meesterverteller Patrick Lagrou duikt in de wereld van de tempeliers, een spannend verhaal doorspekt met historische feitjes. Voor lezers vanaf 12 jaar.

9 789044 826708

Prijs: 19,95 eur
Verschijnt: oktober 2015
isbn 978 90 448 2639 5
Titel: Mammoth
Serie: Wentelwereld
Auteur: Peter Nys
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 12 jaar / nur 284
Geb. 496 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN: 978-9044826708

Na zijn confrontatie met Hedith Sjah Malik zit Freek Holtrust nog steeds opgesloten
in een droomversie van zijn eigen wereld. Maar Wentelwereld heeft grote behoefte
aan een wakkere reiziger: de Sjah en de Kraai delen nu één lichaam, hebben een
verschrikkelijk beestenleger opgebouwd én trekken op tegen de landen van het
noorden. Ax probeert wanhopig haar vriend te wekken voordat de laatste strijd
losbarst. Kan het tij nog worden gekeerd?

9 789044 826395

- Peter Nys

ISBN: 978-9044826395

8

Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: oktober 2015
isbn 978 90 448 2670 8
Titel: Het geheim van de tempelier
Auteur: Patrick Lagrou
Illustrator: Wim Euverman
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 12 jaar / nur 284
Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Grote thema’s voor jonge lezers

Girl power!

Ontmoet Agatha Christie,
Marie Curie, Frieda Kahlo,
Beatrix Potter, Helen Keller,
Florence Nightingale, Cleopatra,
Maria Sibylla Merian, Amelia
Earhart en Coco Chanel!

Een indrukwekkende bildungsroman over eigenwaarde en vrijheid. Voor lezers
vanaf 12 jaar.

Beroemd zijn, dat wil iedereen wel! Maar wat hebben beroemde vrouwen als
meisjes gedaan vóórdat iedereen hen kende? Hebben ze een slim plan bedacht,
zijn ze een weddenschap aangegaan, konden ze een handicap overwinnen? Ze
hebben er in ieder geval erg hun best voor moeten doen, want de roem kwam
hun niet zomaar aanwaaien. In dit boek maak je kennis met tien bijzondere
meisjes voor wie een droom in vervulling is gegaan.
Een informatief en inspirerend boek vol verrassende verhalen en prachtige prenten.
Voor meisjes en vrouwen vanaf 12 jaar.

9 789044 826029

Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: december 2015
isbn 978 90 448 2592 3
Titel: Kind van suiker
Auteur: Olga Gromova
Oorspronkelijke titel: Sugar Child
Vertaling: Els de Roon Hertoge
Vanaf 12 jaar / nur 284
Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

‘Wat een eigenwijze, creatieve
en ondernemende meisjes! Ik kreeg
steeds meer bewondering voor hen.
Hun verhalen zullen elk meisje, jong
of oud, inspireren.’
- Paulien Andriessen

ISBN: 978-9044826029

Eind jaren dertig. De Sovjet-Unie. Elia is vijf jaar oud. Ze geniet van de liefde in
haar familie. Totdat ze opeens wordt gezien als een dochter van ‘een vijand van
het volk’. Haar vader wordt gearresteerd. Zij en haar moeder belanden in Kirgizië,
in een kamp voor landverraders en staatsgevaarlijke elementen. Met gedichten,
liedjes en verhalen proberen ze de processen, honger en ziektes te overwinnen.

9 789044 825923

Bekroond met het
Krapivin Prize Diploma,
de children’s of Saint Petersburg and Region choice
én de Russian Children’s Choices.

ISBN: 978-9044825923
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Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: december 2015
isbn 978 90 448 2602 9
Titel: Meisjes met dromen
Auteur: Paulien Andriessen
Illustrator: Monique van den Hout
Vanaf 12 jaar / nur 284
Geb. 120 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Een unieke samenwerking

Spelen met geesten?
Uit dezelfde pen:

Promotie?

Vraag onze vertegenwoordiger
naar boekenleggers!
978 90 448 1738 6
14,95 eur

isbn

‘Toen Walter het verhaal bedacht,
was ik meteen verkocht. Ik kon
de benzinegeur al ruiken! Bovendien
was het een fijne uitdaging om sámen
met iemand te schrijven. Het was
een avontuur op zich, dat nu
al smaakt naar meer!’
- Erwin Claes

978 90 448 2210 6
13,95 eur

isbn

‘Als leerkracht merk ik dat kinderen enorm houden van
verhalen met een bovennatuurlijk kantje. Met dit boek
wil ik aantonen dat geesten oproepen meer kan zijn dan
een onschuldig spelletje.’

Een unieke samenwerking tussen acteur Walter Baele en auteur Erwin Claes: een
geestig en gevaarlijk avontuur voor lezers vanaf 11 jaar.

Halloweenavond. De drie schoolvrienden Katie, Hanna en Thomas zijn alleen
thuis. Het lijkt Katie een ideaal moment voor een griezelig en spannend spel.
Thomas en Hanna voelen er niet veel voor, maar durven niet zomaar nee te
zeggen. Katie tovert een ouija-bord tevoorschijn en samen proberen ze contact
te krijgen met de geestenwereld. Zal dat lukken?
Een spannend en bovennatuurlijk verhaal over grenzen opzoeken en grenzen
verleggen. Voor lezers vanaf 10 jaar.

9 789044 826531

Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: september 2015
isbn 978 90 448 2669 2
Titel: Condor
Auteurs: Erwin Claes en Walter Baele
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 11 jaar / nur 283
Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN: 978-9044826531

Lisa en Simon gaan voor elkaar door het vuur, maar hun vriendschap komt onder
druk te staan wanneer ze Ben leren kennen. De jongen blijkt een groot geheim te
hebben. Een geheim dat weleens het lot van de beroemde Condor-autofabriek
zou kunnen bepalen. Het bedrijf zit flink in de problemen en is bereid alle regels
te breken om Bens geheim te achterhalen. Kunnen Lisa en Simon hun nieuwe
vriend beschermen?

9 789044 826692

- Ilse De Keyzer

ISBN: 978-9044826692
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Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: oktober 2015
isbn 978 90 448 2653 1
Titel: Het bord in de doos
Auteur: Ilse De Keyzer
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 10 jaar / nur 283
Geb. 128 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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De populairste serie van James Patterson

Zeg ‘James Patterson’ en je zegt ‘leesbevordering’. De Amerikaan
besteedde miljoenen dollars en doneerde honderdduizenden boeken om kinderen aan het lezen te krijgen. Maar nog belangrijker: zijn
eigen jeugdromans zitten propvol spanning, humor en tekeningen
– zodat zelfs de lastigste lezers overtuigd raken.

Uit dezelfde pen:

Promotie?

- James Patterson maakt speciaal voor Clavis Uitgeverij een promofilmpje!
- We houden een wedstrijd ‘Welke schoolregels lap jij aan je laars?’!
- Vraag onze vertegenwoordiger naar boekenleggers!

Tweede druk reeds
verschenen
978 90 448 2288 5
19,95 eur

Rafe heeft een strak plan om het komende schooljaar te overleven. Hij gaat
iedere regel aan zijn laars lappen, en zijn vrienden geven hem daar punten voor.
Kauwgom in de klas? Vijfduizend punten! Het alarm laten afgaan? Vijftigduizend
punten! Maar als het spelletje hem boven het hoofd groeit, moet hij kiezen: blijven spelen, of eindelijk de confrontatie aangaan met alle regels, pestkoppen en
waarheden die hij probeerde te ontlopen?
Eerste deel uit de successerie. Humor, vaart en geweldige illustraties zetten iedereen aan het lezen. Vanaf tien jaar.

9 789044 822885

isbn

ISBN: 978-9044822885
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Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: oktober 2015
isbn 978 90 448 2626 5
Titel: De ergste jaren van mijn leven
Serie: Rotschool
Auteurs: James Patterson en Chris Tebbetts
Illustrator: Laura Park
Oorspronkelijke titel: Middle School. The Worst
Years of My Life
Vertaling: Joke van Hedel
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 10 jaar / nur 283
Geb. 272 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

isbn

978 90 448 2430 8

19,95 eur

©David Burnett

978 90 448 2320 2
19,95 eur

isbn

Verschijnt
januari 2016

978 90 448 2195 6
19,95 eur

isbn
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Een epos komt ten einde

De verhalen van opa Eik
werd bekroond tot beste jeugdboek
van 2014 door Llegir en cas d’incendi
én benoemd tot een van de vijf beste
jeugdboeken van 2014 door El País.

Promotie?

- De auteur maakt speciaal voor Clavis Uitgeverij een promofilmpje!
- Vraag onze vertegenwoordiger naar posters en tafel-roll-up-banners!

Het is stil in het bos van opa Eik. Waar is iedereen? De grote storm nadert. En
met de storm komt de strijd. Het is aan Guus en Maya om de kracht van verhalen
te ontdekken, om iedereen te verenigen en om avonturen te overleven die niet
misstaan hadden in de Odyssee of de Ilias.
Het derde en laatste deel van de trilogie, vol betoverende woorden en magische
tekeningen. Vanaf 10 jaar.

9 789044 823875

Lees ook de vorige delen

ISBN: 978-9044823875
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Prijs: 16,95 eur
Verschijnt: september 2015
isbn 978 90 448 2387 5
Titel: De grote storm
Serie: De verhalen van opa Eik
Auteur: J.L. Badal
Illustrator: Zuzanna Celej
Oorspronkelijke titel: Els llibres d’A
Vertaling: Elly Bovée
Vanaf 10 jaar / nur 283
Geb. 272 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

isbn 978 90 448 2385 1
16,95 eur

isbn 978 90 448 2386 8
16,95 eur
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978 90 448 2211 3
ACTIEPRIJS:10 eur In prijs verlaagd
van 14,95 eur naar 10 eur,
van 1-8-2015 tot en met 31-10-2015!

isbn

In gevaarlijk vaarwater

isbn 978 90 448 2395 0
14,95 eur

Met Augmented Reality:
scan de foto’s met je smartphone
De bekende
voor uniek beeldmateriaal!

Emma vertrekt met haar team op een cruiseschip naar Antarctica. Ze doen onderzoek naar de invloed van toerisme op afgelegen gebieden. Maar sommige deelnemers aan de luxereis zijn met geheime plannen aan boord gegaan. Passagiers
verdwijnen en de tocht verloopt helemaal anders dan verwacht. Kan Emma’s
ploeg het schip weer op de juiste koers brengen?
Alweer het derde deel in de reeks. Spannend, realistisch én leerzaam, voor coole
kikkers vanaf tien jaar.

9 789044 826531

poolreiziger Dixie Dansercoer
zorgt voor de juistheid van de feiten
én voor bijzondere foto’s en filmpjes.

ISBN: 978-9044826531
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Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: oktober 2015
isbn 978 90 448 2635 7
Titel: Paniek aan boord
Serie: De coole avonturen van Emma Dewit
Auteurs: Dixie Dansercoer en Reina Ollivier
Beeldmateriaal: Dixie Dansercoer
Illustraties: Robbert Damen
Vanaf 10 jaar / nur 283
Geb. 128 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

‘Raar, maar waar:
perfect voor de Kinderboekenweek 2015’

19
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Ninja Timmy en de reis naar Sansoria
Het eerste boek:

978 90 448 2228 1
19,95 eur

isbn

Timmy de kat en zijn dappere vrienden zijn weer klaar voor avontuur! In dit nieuwe
en duizelingwekkende verhaal reizen de stoere ninja’s naar het eiland Sansoria,
dat is getroffen door een verschrikkelijke vloek. Kunnen de magische vrienden
voorkomen dat die tovenaarsspreuk zich verspreidt over de rest van de wereld?
Een betoverend boek vol levendige illustraties van conceptueel designer Henrik
Tamm. Voor ninja’s (en katten) vanaf 10 jaar.

9 789044 826036

Vraag onze vertegenwoordiger
naar posters en prentbriefkaarten!

ISBN: 978-9044826036
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Prijs: 19,95 eur
Verschijnt: september 2015
isbn 978 90 448 2603 6
Titel: Ninja Timmy en de reis naar Sansoria
Auteur: Henrik Tamm
Illustrator: Henrik Tamm
Oorspronkelijke titel: Ninja Timmy
och resan till Sansoria
Vertaling: Sophie Kuiper
Vanaf 10 jaar / nur 283
Geb. 224 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Een hilarisch en ontroerend verhaal over familie, vriendschap én een verdwenen
hond. Vanaf 10 jaar.

Prijs: 16,95 eur
Verschijnt: januari 2015
isbn 978 90 448 2590 9
Titel: Zeg maar Binny
Auteur: Hilary McKay
Coverontwerp: Studio Clavis
Oorspronkelijke titel: Binny for Short
Vertaling: Margot van Hummel
Vanaf 10 jaar / nur 283
Geb. 304 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

‘Als schrijver laat ik me leiden
door toevallige details – een gele vliegenmepper,
drie molshopen bij elkaar – die we normaal
vaak over het hoofd zien.’
- Judit Schel

Al weken piekert Door over de aankomende Cito-toets. Ze praat nergens anders
over. Haar ouders zijn het zat en sturen haar naar opa in het bejaardenhuis.
Daar wordt ze geconfronteerd met een onbegrijpelijke Latijnse spreuk in een
eeuwenoud boek, een merkwaardig voorval in de biljartzaal, een geit die aan
de sterrenhemel verschijnt én een revolutionair stofzuigerproject. Al snel staat
haar hele leven op z’n kop.
Een hilarisch en doldwaas boek. Herkenbaar voor iedereen die ooit een toets
heeft moeten maken. Vanaf 10 jaar.

9 789044 823929

Als Binny’s papa sterft, verandert alles. Ze moet verhuizen naar een klein stadsflatje, en haar verschrikkelijke tante Violet zet Max de deur uit. Max, de coolste
hond ooit! Maar als die stomme tante ook overlijdt, verandert alles opnieuw. Binny
verkast naar een mooi plattelandshuisje, vol zonneschijn en vrijheid en beste
vijand Gareth. Kon ze nu Max – de coolste hond ooit! – nog maar terugvinden …

9 789044 826395

‘Er zijn twee redenen waarom ik
boeken schrijf. Eentje is geld, omdat ik
anders een echte baan moest zoeken in
plaats van de hele dag te lummelen.
De andere reden is voor de lol.’
- Hilary McKay

Door draait door

ISBN: 978-9044823929

Van je familie moet je het niet hebben …

ISBN: 978-9044826395
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Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: januari 2015
isbn 978 90 448 2319 6
Titel: Door. Over het lezen van de sterren
Auteur: Judit Schel
Illustrator: Ineke Marynissen
Vanaf 10 jaar / nur 283
Geb. 216 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Boem! En dan ben je opeens beroemd

Een nieuw avontuur van Juf & co!

Van dezelfde auteur:

978 90 448 2234 2
15,95 eur

Eerdere klassenavonturen:

978 90 448 2540 4
15,95 eur

978 90 448 1343 2
14,95 eur

isbn

isbn

isbn

978 90 448 1659 4
16,95 eur

isbn

- Rien Broere

Roos doet auditie voor een musical en krijgt de rol. Ze is superblij! Van de ene
op de andere dag verandert haar leven. In haar vrije uren moet ze repeteren,
ze staat in de krant en ze bouwt een hechte vriendschap op met de meisjes en
jongens van de kindercast. Maar tegelijkertijd neemt op school het pesten toe.
Want niet iedereen is even blij voor haar.
Een vrolijk maar realistisch leesboek over het leven voor én achter de schermen
van een musical. Voor toekomstige sterren vanaf 9 jaar.

Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: januari 2016
isbn 978 90 448 2671 5
Titel: Licht uit, spot aan
Serie: Musicalsterren
Auteur: Simone Kortsmit
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 9 jaar / nur 283
Geb. 176 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Juf Greet is met haar klas op schoolkamp. Daar komen zij en haar kinderen op
het spoor van een eeuwenoud, zeer kostbaar geheim. Een geheim dat ze tot
op de bodem willen uitzoeken. Helaas blijken zij niet de enigen. Iemand zit hen
dwars en probeert er met de buit vandoor te gaan. Wie is deze raadselachtige
figuur? En wat zal de klas ontdekken als het geheim wordt ontrafeld?
Het vijfde deel in de serie, nog even grappig en fris als het eerste boek.
Voor juffen en lezers vanaf 9 jaar.

9 789044 826289

- Simone Kortsmit

ISBN: 978-9044826289

‘Dit is een waargebeurd verhaal, van toen ik als
leerkracht op schoolkamp was. Het is eigenlijk geheim,
maar ik heb het opgeschreven. Met één verzoek: vertel
het alsjeblieft niet verder!’

9 789044 826715

‘Het leven van mijn dochter (9) draait om musical.
Dit theaterseizoen maakte ze deel uit van de kindercast
van een professionele musicalproductie. Voor haar een
droom die uitkwam. Mijn boek is deels gebaseerd op
haar ervaringen.’

ISBN: 978-9044826715

24

Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: november 2015
isbn 978 90 448 2628 9
Titel: Een vuurvliegje met een
verlengsnoer
Serie: Juf & co
Auteur: Rien Broere
Illustrator: Marjolein Hund
Vanaf 9 jaar / nur 282
Geb. 152 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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De nieuwe Benjamin Lacombe


Van dezelfde auteur:




Clavis Uitgeverij

3D bril



Promotie?

We houden een landelijke
wedstrijd ‘Iedereen Superheld’!

Met

978 90 448 2571 8
24,95 eur

isbn

978 90 448 2184 0
34,50 eur

isbn

Vraag onze vertegenwoordiger
naar posters en prentbriefkaarten!

Aquarel, waterverf, olie, inkt, gravure: meesterillustrator Benjamin Lacombe leeft
zich helemaal uit. Een fantastisch boek voor Superhelden van alle leeftijden.

9 789044 826302

        



Wie wil er nu geen Superheld zijn? Niets is toch leuker dan heldendaden verrichten

en onrecht bestrijden? In dit boek maakt Superheld Fosfo je helemaal wegwijs in
het geweldige beroep van Superheld. Ontdek geheime info, beleef spannende

avonturen en lees exclusieve getuigenissen van de grootste Superhelden ter

wereld. (En leer waarom échte Superhelden nooit spruitjes mogen eten.)
ISBN: 978-9044826302
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Prijs: 29,95 eur
Verschijnt: augustus 2015
isbn 978 90 448 2630 2
Titel: Superhelden lusten geen spruitjes
Auteur: Sébastien Perez
Illustrator: Benjamin Lacombe
Oorspronkelijke titel: Les super-héros
détestent les artichauts
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 8 jaar / nur 282
Geb. 96 pagina’s
Formaat: 200 x 275 mm


Inclusief duizelingwekkende pagina’s met Superzicht in 3D! (Het werkt echt!)
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De Voetbalgoden schieten te hulp

Deel twee in de nieuwe reeks
Het eerste boek:

In dezelfde reeks:

978 90 448 2417 9
14,95 eur

978 90 448 2255 7
14,95 eur

isbn

isbn

978 90 448 2422 3
14,95 eur

isbn

- Gerard van Gemert

De voetbalcarrière van Stijn en Storm lijkt in een stroomversnelling te raken. En
juist op dat moment komt hun teamgenoot Thomas in de problemen. Hij schijnt
ooit betrokken te zijn geweest bij een overval met dodelijke afloop. Maar de
Voetbalgoden zouden de Voetbalgoden niet zijn als zich ze daar niet mee zouden
bemoeien, zelfs als dat hun eigen toekomst in gevaar brengt.
Alweer het vijftiende deel in de succesreeks! Gerard van Gemert en Mark Janssen
zijn niet te stoppen. Vanaf 9 jaar.

Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: november 2015
isbn 978 90 448 2632 6
Titel: Doorbraak
Serie: De Voetbalgoden
Auteur: Gerard van Gemert
Illustrator: Mark Janssen
Vanaf 9 jaar / nur 282-283
Geb. 176 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

De voetbalhockeyers hebben de hele competitie niet één keer gewonnen. En
uitgerekend bij de laatste wedstrijd van het seizoen moeten ze invallen voor de
D1, om te voorkomen dat dit team degradeert. Onmogelijk. Maar dan schieten
de meiden te hulp met een speciaal trainingsprogramma. En dat alles terwijl
iedereen zich zorgen maakt over het zusje van spits Hidde, dat heel ziek is en
alleen geholpen kan worden door een arts uit Amerika.
Een hilarisch en spannend kijkje in het leven van elf voetballers die zijn over
gestapt op hockey. Voor sportfanaten vanaf 9 jaar.

9 789044 826333

- Gerard van Gemert

ISBN: 978-9044826333

‘Bij deel een van De voetbalhockeyers kreeg ik meteen
een band met die grappige ventjes. Gelukkig hebben ze
ook een serieuze kant. Alhoewel …’

9 789044 826326

‘Het lukt me niet om Stijn en Storm los te laten. De
jongens zitten in mijn hart. Ik heb daarom besloten hen
tot het einde van hun carrière te volgen.’

ISBN: 978-9044826326

30

Prijs: 13,95 eur
Verschijnt: december 2015
isbn 978 90 448 2633 3
Titel: Straffe corners
Serie: De voetbalhockeyers
Auteur: Gerard van Gemert
Illustrator: Rudi Jonker
Vanaf 9 jaar / nur 282-283
Geb. 88 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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We verklappen lekker niets!
Zo trekt u zeker de aandacht

De Britse boekensensatie David Walliams is terug! Zijn nieuwe jeugdroman is hartverwarmend en doldwaaskomisch … maar vooral turbo-mega-super-top-secret!
Over het verhaal mogen we van de Britse geheime dienst absoluut geen woord
loslaten, maar geloof ons: dit boek is een gegarandeerde bestseller.

9 789044 826449

Prijs: 17,95 eur
Verschijnt: november 2015
isbn 978 90 448 2644 9
Titel: [top secret]
Auteur: David Walliams
Illustrator: Tony Ross
Oorspronkelijke titel: [top secret]
Vertaling: Roger Vanbrabant
Vanaf 9 jaar / nur 282-283
Formaat: 145 x 210 mm

x
x
x
x
x
x

Mr Stink
Joe Biljoen
Oma Boef
Broodje rat
De waanzinnige tandarts
Tante Troela

9 789044 825930

De boeken van David Walliams zijn in meer dan veertig
talen vertaald. Zijn laatste drie romans wonnen allemaal
de National Book Award voor Children’s Book of the Year.
Alleen al in het Verenigd Koninkrijk ging zijn werk ruim
zes miljoen keer over de toonbank. En ook in ons
taalgebied volgt herdruk op herdruk. Conclusie:
David Walliams is de grootste Britse
jeugdboekenschrijver van deze eeuw.

4
4
4
4
3
3

ISBN: 978-9044825930

Met deze display zet u de grappigste boeken van nu in de kijker.
Op compacte maar opvallende wijze presenteert u:

ISBN: 978-9044826449

32

Formaat:
circa 32 x 29 x 140 cm

374,90 eur
Verschijnt in juli 2015
isbn 978 90 448 2593 0
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Vijfde druk
reeds verschenen

isbn 978 90 448 1845 1
17,95 eur

Vierde druk
reeds verschenen
Winnaar Drentse
Kinderjury 2014

Een eenzame cowboy

Zesde druk
oktober 2015

Tweede druk
reeds verschenen

Derde druk
december 2015

isbn

isbn

isbn

978 90 448 2064 5
15,95 eur

978 90 448 2143 7
15,95 eur

isbn 978 90 448 1952 6
16,95 eur

isbn 978 90 448 2260 1
14,95 eur

isbn 978 90 448 2562 6
16,95 eur

978 90 448 2333 2
17,95 eur

Genoemd in de tiplijst
van de Kinderjury 2015
978 90 448 2407 0
17,95 eur

isbn

‘De tijd van het Wilde Westen
was een bijzondere periode. Sommige
grappige of bizarre dingen in het boek heb
ik niet eens zelf hoeven verzinnen
– die zijn echt gebeurd!’
- David Vlietstra

De ouders van de tienjarige Willy hebben een belangrijke opdracht voor hem,
waarvoor hij een spannende trip door het Wilde Westen moet maken. Onderweg
ontmoet hij kleurrijke figuren, zoals een brutale goudzoeker, een indiaan die
over Willy gedroomd heeft, een welgemanierde bandiet en een barman zonder
wisselgeld. Niet alles verloopt volgens plan, maar met moed en vindingrijkheid
weet Willy de reis tot een goed einde te brengen.
Een spannend en grappig verhaal boordevol leuke illustraties. Voor goudzoekers,
indianen, bandieten en cowboys vanaf 9 jaar.

9 789044 826135

De hilarische wereld van

ISBN: 978-9044826135

34

Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: december 2015
isbn 978 90 448 2613 5
Titel: Willy Boem
Auteur: David Vlietstra
Illustrator: Chris Vosters
Vanaf 9 jaar / nur 282-283
Geb. 128 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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190 cm breed

De andere klassiekers

De laatste Moemin!
70 cm hoog

100 cm breed

2015: De Moemins bestaan
zeventig jaar!

75 cm hoog
isbn 978 90 448 2285 4
9,95 eur

isbn 978 90 448 0610 6
15,95 eur

isbn

978 90 448 0609 0
15,95 eur

isbn 978 90 448 1863 5
15,95 eur

978 90 448 2083 6
15,95 eur

isbn

978 90 448 0912 1
15,95 eur

isbn

978 90 448 1150 6
15,95 eur

isbn

De herfst verandert langzaam in de winter. Een groepje gekke vrienden (onder
wie de Hemuul en Gafs) wacht in de Moeminvallei op de Moemins. Zonder hen
kan de winter immers niet echt beginnen. Maar de Moemins zijn niet thuis. De
bezoekers wachten braaf op hun komst, en wennen ondertussen aan het nieuwe plekje. Want de Moeminvallei blijft de Moeminvallei, zelfs als de Moemins er
helemaal niet zijn.
Het laatste deel uit de fantastische Moemin-reeks. Betoverend en hartverwarmend,
voor iedereen vanaf 8 jaar.

9 789044 825916

‘Inhoudelijk overtuigen de boeken nog steeds.
Ze barsten van de fantasievolle personages,
ontroeren, maken je aan het lachen en doen je
cm breed
verlangen naar die betoverende50Moeminvallei,
waar iedereen kind mag zijn.’
- Trouw
ISBN: 978-9044825916
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Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: november 2015
isbn 978 90 448 2591 6
Titel: Laat in november
Auteur: Tove Jansson
Illustrator: Tove Jansson
Oorspronkelijke titel: Sent i November
Vertaling: Maaike Lahaise
Vanaf 8 jaar / nur 282
Geb. 168 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

isbn

978 90 448 2332 5
15,95 eur
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Ontdek de wereld

Heb je ooit een meisje uit Namibië recht in de ogen gekeken? Ooit het dagelijks
leven van een kind uit Afghanistan gezien? Over de schouders van een jongen uit
Lapland gespiekt? Of een inkijkje gehad in het leven van een kind uit Hongkong?
In dit boek reis je samen met fotograaf Ton Koene de wereld over, om kinderen
uit allerlei landen te ontmoeten.
Indringende foto’s en openhartige interviews laten jonge lezers kennismaken met
leeftijdsgenoten uit verschillende culturen. Voor wereldkinderen vanaf 12 jaar.

9 789044 826180

Ton Koene fotografeert gewone mensen
in ongewone situaties.
Met zijn beelden uit Afghanistan en
Pakistan won hij de World Press Photo
en de Zilveren Camera.
Voor dit boek trok hij de wereld over
om kinderen te fotograferen.

ISBN: 978-9044826180
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Prijs: 19,95 eur
Verschijnt: december 2015
isbn 978 90 448 2618 0
Titel: De toverdokter en de draak.
Een reis rond de wereld, verteld door
de ogen van vijf kinderen.
Auteur: Ton Koene
Fotograaf: Ton Koene
Vanaf 12 jaar / nur 283-258
Geb. 112 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
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Duizend dingen om buiten te doen

De meester zet de boel op stelten

Nog meer inspiratie:

978 90 448 2121 5
24,95 eur

978 90 448 2549 7
24,95 eur

isbn

Bomen, takken, bladeren, velden, weilanden, bloemen, bloesems, beekjes, zand,
paddenstoelen, stenen, sneeuw, gras, bessen, noten, vruchtjes, dieren … in de
natuur valt zó veel te doen en zó veel te zien. Je hoeft je geen moment te vervelen! Zeker niet met de duizend buitenideeën in dit dikke boek. Trek je laarzen
aan en ga op pad!
Fijne weetjes, grappige tekeningen en schitterende foto’s. Maar vooral ontelbaar
veel tips voor het leukste buitenplezier. Voor natuurliefhebbers vanaf 7 jaar.

9 789044 826555

Schrijfster en illustratrice Judith Drews heeft al veertig
boeken gepubliceerd, maar voor deze titel liet ze haar
dochter Lilli Baltzer (10) de tekeningen maken.

Prijs: 26,95 eur
Verschijnt: juli 2015
isbn 978 90 448 2655 5
Titel: Het grote buitenboek
Auteur: Judith Drews
Illustrator: Lilli Baltzer
Oorspronkelijke titel: Draußen. Mein Naturbuch
Vertaling: Ingrid Vandekerckhove
Vanaf 7 jaar / nur 253
Geb. 440 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm

Er is een nieuwe juf in de klas! Maar het is geen juf … het is een meester.
Gelukkig is hij grappig en houdt hij van ondeugende streken: hij neemt de hele
klas spontaan mee naar de plaatselijke groenteboer, wordt verliefd op juf Lidewij
én heeft een gek talent. Samen met de klas doet hij mee aan een knutselwedstrijd
om een schoolreisje naar een pretpark te winnen.
Een grappig (en een beetje gek) voorleesverhaal over een grappige (en een
beetje gekke) meester. Voor iedereen vanaf 6 jaar.

9 789044 825374

‘Ik zie op scholen dat
de meeste kinderen in groep 1 en 2
alleen júffen kennen. Maar ook kleuters
hebben toch recht op een leuke meester?’
- David Vlietstra

ISBN: 978-9044825374

isbn

ISBN: 978-9044826555
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Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: november 2015
isbn 978 90 448 2537 4
Titel: Meester Bakkebaard
Auteur: David Vlietstra
Illustrator: Juliette de Wit
Vanaf 6 jaar / nur 281
Geb. 64 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
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Samen lezen is samen genieten

Een bundel van twaalf vrolijke voorleesverhaaltjes. Ga samen met de kleine grote
Cato op avontuur! Voor kinderen vanaf 5 jaar.

Prijs: 17,95 eur
Verschijnt: november 2015
isbn 978 90 448 2307 3
Titel: Hiephiephoerastaart
Auteur: Margreet Schouwenaar
Illustrator: Veronica Nahmias
Vanaf 5 jaar / nur 281-282
Geb. 96 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm

Pleuntje en Joep hebben een eigen taal taal: ze zeggen alles dubbel dubbel.
Maar als buurvrouw Nel op de thee komt, mag het niet meer meer. Want dan
snapt de buurvrouw er niets van. Maar wat zegt buurvrouw Nel als ze wat lekkers
uit haar tas haalt? ‘Let op, let op! Voor mama heb ik een heerlijke bonbon en
voor jullie een zakje tumtum.’
Een heerlijk voorleesboek, boordevol herkenbare verhalen met humor én
verrassingen. Voor iedereen vanaf 5 jaar.

9 789044 826524

Cato is al groot. Ze is bijna vijf. Ze weet precies wat ze wil. Ze laat mama’s jurken
taartjes eten in de zandbak, ze geeft alle hongerige brievenbussen een stukje
van de kaart die ze voor mama op de post moet doen en ze weet zeker dat er
een brommonster achter de strijkplank woont. Soms is Cato zelfs een Woefel. En
Woefels zeggen nooit ‘ja’ …

9 789044 823073

‘“Een goed kind is minstens één keer
per dag stout,” zeiden mijn dochters
vroeger. En daar hielden ze zich
ook aan. Net als Cato.’
- Margreet Schouwenaar

‘Wat voor volwassenen gewoon is,
is voor kleuters bijzonder. En andersom
zetten kleuters volwassenen aan het denken.
Dat laat ik terugkomen in mijn verhalen. Verhalen
die zorgen voor verwondering over het alledaagse,
voor herkenning en voor een glimlach.’
- Isabelle de Ridder

ISBN: 978-9044826524

Lekker ondeugend voorlezen

ISBN: 978-9044823073
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Prijs: 17,95 eur
Verschijnt: januari 2016
isbn 978 90 448 2652 4
Titel: Pleuntje
Auteur: Isabelle de Ridder
Illustrator: Monique Dozy
Vanaf 5 jaar / nur 281-282
Geb. 64 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
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Samen leren lezen was nog nooit zo leuk
De eerste vogelreis:

Promotie?

Vraag onze vertegenwoordiger
naar alfabetposters!

978 90 448 2543 5
21,95 eur

isbn

‘Op een dag waren Raaf en Papegaai er ineens.
Ze wilden kinderen mee op een avontuurlijke reis nemen
en ze zo meer over de natuur leren. Maar
hun missie is nog niet voltooid …’

Raaf en Papegaai reizen naar het dak van de wereld: de Himalaya. Als Papegaai
zegt een monster gezien te hebben, lacht Raaf hem uit. Monsters bestaan niet.
Maar dan is Papegaai ineens weg. In zijn zoektocht komt Raaf een aantal dieren
tegen. Die vertellen over de bruut die boven op de berg woont. Maar niemand
heeft hem ooit gezien. Zal Raaf zijn vriend vinden?
Een bijzonder samenleesverhaal geschreven in drie leesniveaus, boordevol weetjes,
taalspelletjes en prachtige illustraties. Vanaf 6 jaar.

9 789044 826111

- Li Lefébure

ISBN: 978-9044826111
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Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: oktober 2015
isbn 978 90 448 2611 1
Titel: Samen leren lezen met Raaf en
Papegaai. Naar het dak van de wereld.
Serie: Raaf en Papegaai
Auteur: Li Lefébure
Illustrator: Jenny Bakker
Vanaf 6 jaar / nur 287
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

