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Ga op reis in deze meesterlijke trilogie

Win het verhaal van je leven!
Een
Een
Een
Een

geheel verzorgde vliegreis naar Barcelona
rondleiding door uitgeverij laGalera
meet-and-greet met auteur J.L. Badal
verhaal voor de rest van je leven

Voor boekhandelaars:

Promoot De verhalen van opa Eik in je winkel of etalage en stuur ons daar een foto van. De fanatiekste
boekhandelaar mag zijn of haar koffers pakken.

De grote storm.
De verhalen van Opa Eik: Boek III
Prijs: 16,95 eur | isbn 978 90 448 2387 5

De verhalen van Opa Eik. Boek I
Prijs: 16,95 eur | isbn 978 90 448 2385 1

Dit is niet zomaar een verhaal. Dit is een plek, zo ver weg
dat je hem in je achtertuin kunt vinden. Daar staat een boom
die praat, maar alleen wanneer hij iets te zeggen heeft. Er is
een jongen van yoghurt en een meisje van vanille. En er zijn
twee kinderen die van het ene avontuur in het andere rollen …

Het hart van de draak
De verhalen van Opa Eik: Boek II
Prijs: 16,95 eur | isbn 978 90 448 2386 8

Dit verhaal is een wereld op zich, die de jouwe voorgoed zal
veranderen.
Een fantasierijke en meeslepende trilogie, vol betoverende
woorden en magische tekeningen. Vanaf 10 jaar.

Voor lezers:

Catalaanse Taal en Cultuur

Volg vanaf midden januari onze hints op onze social
media (Facebook & Instagram) in de zoektocht naar
de verborgen sleutel. De eerste schattenjager die de
locatie raadt, mag in het vliegtuig stappen.
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Leren lezen was nog nooit zo spannend!

Samen leren lezen is leuk

Uit dezelfde reeks

Egeltje verliest haar stekels. Br, wat koud! Het hele Roversbos staat in rep en
roer. Gelukkig helpt iedereen mee om een oplossing te zoeken. Zal het drankje
van dokter Das helpen, of is er nog iets anders nodig?
Een leuk conceptboek om samen te lezen, voor te lezen én om mee te leren tellen.
Boordevol rijmpjes, raadseltjes en doe-opdrachten.

978 90 448 1743 0
19,95 eur

isbn

9 789044 826609

978 90 448 1745 4
14,95 eur

isbn

ISBN: 978-9044826609
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Prijs: 19,95 eur
Verschijnt: april 2016
isbn 978 90 448 2660 9
Titel: Leren lezen met Nana van het
Roversbos. Een pluim voor haar
Auteur: Ann Lootens
Illustrator: Emilie Timmermans
Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 72 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Naar het dak van de wereld
Prijs: 14,95 eur | isbn 978 90 448 2611 1
Een samenleesboek in drie leesniveaus,
boordevol weetjes, taalspelletjes en prachtige illustraties.

De reis van raaf en papegaai
Prijs: 21,95 eur | isbn 978 90 448 2543 5
Een avontuurlijk voorleesboek door Li Lefébure
met schitterende illustraties van Jenny Bakker.

‘Clavis gelooft in voorlezen en in samen lezen. Onze boeken voor beginnende lezers volgen niet
strikt de AVI-normen, maar kennen een eigen filosofie: ze zijn op meerdere niveaus te lezen,
van makkelijk naar iets moeilijker. Dit concept wordt in de boeken uitgelegd, aan ouders én
aan kinderen. Maar belangrijker dan deze technische details, is het idee achter onze titels: wij
willen dat lezen leuk is, en dat begint al bij onze eerste samen-lees-boeken!’
- Kristien Werck, leesboekenuitgeefster bij Clavis Uitgeverij
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Een scheur in het team?

Fantasie is sterker dan woede

978 90 448 1120 9
9,95 eur

isbn

Jeffrey is een nieuwe speler in het team. Hij komt uit een woonwagenkamp. Veel
spelers laten hem daarom links liggen, maar Daan niet. Als later blijkt dat er in de
buurt is ingebroken en dat de verdachten uit het woonwagenkamp komen, willen
Daans vrienden dat hij niet meer met Jeffrey omgaat. Maar Daan is eigenwijs en
blijft met Jeffrey voetballen …
Alweer een spannend verhaal over Kief de goaltjesdief. De perfecte aanloop naar
Gerard van Gemerts successerie over de Voetbalgoden. Vanaf 7 jaar.

9 789044 826982

‘Als ik aan een nieuw boek begin, neem ik me altijd voor om
Kief wat minder braaf te laten zijn. Maar ook nu gedraagt
hij zich voorbeeldig. Hij is gewoon een lieve jongen, een
voorbeeld voor velen.’
- Gerard van Gemert

Prijs: 9,95 eur
Verschijnt: februari 2016
isbn 978 90 448 2698 2
Titel: De spelletjesdief
Serie: Kief de goaltjesdief
Auteur: Gerard van Gemert
Illustrator: Mark Janssen
Vanaf 7 jaar / nur 282 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

978 90 448 2153 6
19,95 eur

isbn

978 90 448 2078 2
19,95 eur

isbn

‘In Amerika zijn er veel psychologische boeken
geschreven over opvliegende kinderen. Die kennis
gebruik ik in Jack de ruimteridder, een verhaal waaruit
veel te leren valt. Voor jongens als Jack, maar ook voor
docenten en ouders.’
- Martine Glaser

Jack van negen heeft een kort lontje. Soms groeit er opeens een bom in zijn hoofd.
En als die ontploft? Ruzie, altijd maar ruzie. Hij wordt er verdrietig van. Jack weet
best dat hij niet mag ontploffen, maar wat kan hij eraan doen? Dan verschijnt Fir,
een ridder uit de ruimte. Hij heeft Jack uitgekozen om ook zo’n ridder te worden …
Een leuk en spannend verhaal over opvliegende jongetjes, met stripachtige illustraties. Voor ruimteridders vanaf 8 jaar.

9 789044 827453

978 90 448 2535 0
9,95 eur

isbn

Van dezelfde auteur

ISBN: 978-9044827453

Uit dezelfde reeks

ISBN: 978-9044826982
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Prijs: 12,95 eur
Verschijnt: maart 2016
isbn 978 90 448 2745 3
Titel: Jack de ruimteridder
Auteur: Martine Glaser
Illustrator: Wilma van den Bosch
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 80 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Samen zijn we niet alleen

Zorgen voor jezelf én de ander
Ook van Linda van Mieghem

978 90 448 2170 3
17,95 eur

isbn

Een heerlijk fantasierijk en zacht verhaal, vol illustraties om bij weg te dromen.
Voor einzelgängers en kuddediertjes vanaf 8 jaar.

Zorg je voor mij? vraagt kat Koetje aan Lukas. Maar papa en mama willen geen
kat meer sinds Lukas een klein broertje heeft. Katten kunnen gevaarlijk zijn voor
een baby, vooral als ze zo gek doen als hun overleden kat Clio. Enkele dagen
later ziet Lukas Koetje bij Floor voor het raam zitten. Heeft Koetje ook aan Floor
gevraagd om voor haar te zorgen? Of is ze gewoon op zoek naar het fijnste
plekje om te wonen?
Een zacht en zorgzaam verhaal over vriendschap, familie en dierenliefde. Voor
iedereen vanaf 8 jaar.

9 789044 827026

Prijs: 12,95 eur
Verschijnt: april 2016
isbn 978 90 448 2636 4
Titel: Het karavaantje van alleen
Auteur: Linda van Mieghem
Illustrator: Anna Sikkes
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 72 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

‘Lukas meent een kat te begrijpen, maar ervaart dat
dieren én mensen moeilijker te doorgronden zijn dan
hij dacht. Liefde voor dieren, wennen aan een nieuw
broertje of zusje, dementie, respect voor de ander:
daar draait dit boek om.’
- Katrien Vandewoude

ISBN: 978-9044827026

Als weeshuis Het eukennootje de deuren sluit, belandt Bo met haar koffertje op
straat. Diezelfde dag staat ook Sok, de laatste sokkopvogel, met zijn koffertje
op de stoep. Omdat ze allebei geen thuis hebben, besluiten ze samen op pad
te gaan. Onderweg komen ze heel wat ongewone en eenzame dieren tegen.
Bo gunt iedereen een plekje in hun vreemde stoet: het karavaantje van alleen.

9 789044 826364

‘In mijn hoofd zat een meisje met een koffertje. Op een
tekening bij de telefoon groeide een vreemde vogel …
Die twee werden samen een verhaal over eenzaamheid,
vriendschap, anders zijn en zoeken naar een thuis.’
- Linda van Mieghem

ISBN: 978-9044826364
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Prijs: 13,95 eur
Verschijnt: april 2016
isbn 978 90 448 2702 6
Titel: Een plekje voor Koetje
Auteur: Katrien Vandewoude
Illustrator: Madelon Koelinga
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 88 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Hocus pocus pilatus pinguïn!

Boordevol fantasie
Meer van David Vlietstra

978 90 448 2537 4
15,95 eur

978 90 448 2613 5
14,95 eur

isbn

Een doldwaas en fantasierijk verhaal over een bijzondere vriendschap. Voor
simsalabimmers vanaf 8 jaar.

Prijs: 12,95 eur
Verschijnt: mei 2016
isbn 978 90 448 2701 9
Titel: Hocus pocus pinguïn
Auteur: David Vlietstra
Illustrator: Hiky Helmantel
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 80 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Promotie?

YouTube-filmpje van de auteur

‘Wij kampeerden eens op een boerderijcamping, niet ver
van zee. In die vakantie vonden mijn kinderen aan het
strand een dichte mosselschelp. Terwijl ze fantaseerden
over het beestje dat erin zat, bedacht ik dat ik ooit
hetzelfde deed …’
- Jeanet Kingma

Riska is nog maar net op de camping als ze een schelp in handen krijgt. Het
lijkt een gewone mossel, maar dan gaat de schelp open! Het diertje dat erin zit,
heeft allemaal rode donsveertjes. Als ze ook nog een snavel ziet, kan Riska er
niet meer omheen: dit is geen mossel, maar een vogel! Hij is zo bijzonder dat
zij en haar vriendje Sjoerd hem geheimhouden. Maar hoelang lukt dat?
Een betoverend en fantasierijk verhaal over vogels, vakantie, verlegenheid en
vriendschap. Voor schelpenrapers vanaf 8 jaar.

9 789044 827057

De konijnen van Goof de goochelaar hebben er geen zin meer in, dus Goof neemt
een nieuw dier: de enthousiaste pinguïn Achilles. Als de kleine pinguïn uit de hoed
springt, vallen de mensen om van verbazing. Goof en Achilles veroveren het land
met hun show, tot de kleine pinguïn op een dag verdwenen is. De goochelaar
ontdekt dat Achilles gevangen wordt gehouden en moet een slim plan bedenken
om zijn kleine vriend terug te krijgen.

9 789044 827019

‘Ik vind pinguïns grappige dieren en daarom wilde ik
een verhaal verzinnen over een pratende pinguïn. Maar
een verhaal over een goochelaar leek me ook leuk. Er
zat maar één ding op: de pinguïn uit een hoed toveren!’
- David Vlietstra

ISBN: 978-9044827057

isbn

ISBN: 978-9044827019
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Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: maart 2016
isbn 978 90 448 2705 7
Titel: Mosselvogel
Auteur: Jeanet Kingma
Illustrator: Myriam Berenschot
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 120 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Inbrekers en hartenbrekers

Een zwierig avontuur
Andere turntoppers

Een grappig en geheimzinnig avontuur over jonge én oude deugnieten.
Voor jongens en meisjes vanaf 9 jaar.

978 90 448 2234 2
15,95 eur

978 90 448 2540 4
15,95 eur

isbn

isbn

‘Ik begon met het schrijven van Turntoppers om lezers
te laten zien hoe cool turnen is. Maar dankzij de reeks
ontdekken ook steeds meer turnliefhebbers hoe leuk
lezen is!’
- Simone Kortsmit

Ling is dolblij. Haar bff en voormalige turnmaatje Sammie komt een aantal weken
op bezoek uit Singapore. Maar als de meiden van Top Spirit op trainingsstage
zijn, is Sammie op een ochtend plots verdwenen. Ling en haar vriendinnen
ontdekken dat ze in alle vroegte de trein heeft genomen. Vanaf dan ontbreekt
elk spoor van haar …
Een sportief en soepel verhaal, met een voorwoord van de zeventienjarige topturnster Eythora Thorsdottir. Voor lenige lezers vanaf 9 jaar.

9 789044 827033

Prijs: 16,95 eur
Verschijnt: juni 2016
isbn 978 90 448 2711 8
Titel: Het geheim van mijnheer Hartjes
Auteur: Simone de Jong
Illustrator: Joke Eikenaar
Vanaf 9 jaar / nur 283
Geb. 216 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Genomineerd voor de
Hotze de Roosprijs 2015

ISBN: 978-9044827033

Mara is vaak ziek en moet dan thuis blijven en uitrusten. Lekker saai! Tot ze
ontdekt dat er in haar buurt een geheime club bestaat. De aan gebak verslaafde
oude dames van deze ‘breiclub’ zijn niet zo dement als ze lijken: ze breken in bij
eenzame en zieke mensen, en proberen hen te helpen. Mara wil ook lid worden …

9 789044 827118

‘Ik droomde vroeger dat je de voorkant van een flatgebouw af kon halen
en in alle kamers kon kijken. Sommige
mensen hebben geheimen thuis, sommigen doen nooit de afwas, anderen
wonen in een paleisje. Dat zou je dan
allemaal kunnen zien!’
- Simone de Jong

ISBN: 978-9044827118
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Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: april 2016
isbn 978 90 448 2703 3
Titel: Gymroddels
Serie: Turntoppers
Auteur: Simone Kortsmit
Beeldmateriaal: Max Kooistra
Vanaf 9 jaar / nur 283 / Geb. 192 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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vliegt weer de winkels uit!

Zo trekt u zeker de aandacht

Winnaar Drentse Kinderjury 2014

isbn 978 90 448 1952 6
16,95 eur

2e druk reeds verschenen
978 90 448 2143 7
15,95 eur

isbn

De opa van Jack was ooit een gevreesd gevechtspiloot. In de Tweede Wereldoorlog
verdedigde hij zijn vaderland, vliegend in een razendsnelle Spitfire. Maar nu is opa
vooral een oude en verwarde man, die zijn oorlogsavonturen elke dag opnieuw
beleeft … Daarom besluiten de ouders van Jack om hem naar een bejaardentehuis
te sturen. Jack en zijn opa plannen meteen een originele ontsnappingsstunt, maar
de gemene directrice juffrouw Knor doet alles om die te verhinderen.
Een grappig en ontroerend avonturenverhaal van David Walliams en Tony Ross,
opperbevelhebbers van de Britse boekenhumor. Vanaf 9 jaar.

7e druk februari 2016
978 90 448 2064 5
15,95 eur

isbn

3e druk reeds
verschenen

2e druk reeds verschenen

isbn

isbn

978 90 448 2333 2
17,95 eur

Favoriete titel Kinderboekenpanel DWDD

978 90 448 2407 0
17,95 eur

Prijs: 17,95 eur
Verschijnt: december 2015
isbn 978 90 448 2644 9
Titel: Opa vlucht
Auteur: David Walliams
Illustrator: Tony Ross
Oorspronkelijke titel: Grandpa’s Great Escape
Vertaling: Roger Vanbrabant
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 400 pagina’s
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

isbn 978 90 448 1845 1
17,95 eur

5e druk januari 2016

9 789044 826449

5e druk reeds
verschenen

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

14

Formaat:
circa 32 x 29 x 140 cm

374,90 eur
Direct leverbaar
isbn 978 90 448 2593 0
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Ben jij klaar voor Willewete Plus?
Een stoomcursus Willewete Plus
Vijf pijlers:
-

Hoe was het? (geschiedenis)
Hoe werkt het? (wetenschap en techniek)
Hoe leeft het? (natuur)
Wat doen we graag? (cultuur)
Hoe leven we samen? (mens en maatschappij)

In ieder boek:
-

Een spannend verhaal, gelinkt aan het thema
Specifieke info, verbonden met het verhaal
Algemene kennis over het onderwerp
Scherpe teksten, aantrekkelijke illustraties en intrigerende foto’s
Handvaten voor studierichtingen en beroepskeuzes
Inbreng van specialisten en instellingen

Technische info:

Prijs per boek: 22,95 eur
Aantal pagina’s: 112
Formaat: 195 x 254 mm

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen begrijpen. Maar ze willen ook heerlijk wegdromen bij spannende verhalen
over herkenbare personages. In Willewete Plus komen die twee
dingen samen: deze nieuwe serie biedt een unieke combinatie van
fictie en non-fictie, speciaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
Na het internationale succes van de Willewete-serie, gaat Clavis
Uitgeverij nog een stapje verder: meer verhaal, meer diepgang, meer
variatie, voor een oudere doelgroep – dát is Willewete Plus.

Onze eerste aanbieding:
Willewete plus. De Olympische Spelen
(in samenwerking met het Internationaal Olympisch Comité)
Willewete plus. Oceanen
Willewete plus. Godsdiensten
Willewete plus. De Grieken
(in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden)
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Emma Dewit is cooler dan ooit

Op zoek naar de dino’s

Even bibberachtig spannend

978 90 448 2211 3
14,95 eur

isbn

978 90 448 2395 0
14,95 eur

isbn

Over dezelfde Max

Een unieke combinatie
van fictie en non-fictie

978 90 448 2635 7
14,95 eur

isbn

978 90 448 2369 1
17,95 eur

isbn

Met augmented reality:
scan de foto’s met je smartphone
voor uniek beeldmateriaal.

Alweer het vierde deel in de poolreeks over Emma Dewit, mede geschreven door
de bekende poolreiziger Dixie Dansercoer. Voor avonturiers vanaf 10 jaar.

Als Max iets niet begrijpt, wordt hij zenuwachtig en rust hij niet voor iemand het
uitlegt. Dat verandert niet als hij tijdens de zomermaanden logeert bij zijn opa
op het platteland. Ver van zijn laboratorium en midden in de natuur lijkt het erop
dat hij zich gaat vervelen. Totdat hij samen met zijn vrienden echte fossielen van
echte dinosauriërs vindt. Maar zij zijn niet de enigen die van de vondst op de
hoogte zijn …
Ga samen met Max op ontdekking in de wondere wereld van de paleontologie (en
de donkere zijde van de wetenschap). Voor onderzoekers vanaf 10 jaar.
©David Burnett

9 789044 827217

Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: mei 2016
isbn 978 90 448 2749 1
Titel: Alarm op Spitsbergen
Serie: De coole avonturen van Emma Dewit
Auteurs: Dixie Dansercoer en Reina Ollivier
Illustrator: Wilbert van der Steen
Beeldmateriaal: Dixie Dansercoer
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 126 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Marc Boada is een gepassioneerd wetenschapper. Hij
bouwt en ontwerpt de meest extravagante apparaten
voor exposities en wetenschappelijke musea. Hij werkt
mee aan diverse radio en tv-programma’s. Hij praat heel
snel en zonder ophouden (en denkt nog sneller).

ISBN: 978-9044827217

Emma en haar team worden uitgenodigd op Spitsbergen, om daar over klimaatonderzoek te vertellen. Ze wijst op de luchtvervuiling door de mijnen op het eiland
en pleit voor het gebruik van alternatieve energiebronnen. Haar mini-expeditie
rond wind- en zonne-energie wordt aandachtig door de media gevolgd. Maar
niet iedereen is even enthousiast …

9 789044 827491

‘Met ieder boek krijgt deze serie een grotere plek in mijn
hart. Als ik zelf voor een uitdaging sta, denk ik soms:
Wat zou Emma Dewit doen?’
- Reina Ollivier

ISBN: 978-9044827491
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Prijs: 17,95 eur
Verschijnt: juni 2016
isbn 978 90 448 2721 7
Titel: Max en het geheim van de
dinosauriërs
Auteur: Marc Boada
Illustrator: Pere Mejan
Oorspronkelijke titel: Max Picard
i l’enigma dels dinosaures
Vanaf 10 jaar / nur 283-223
Geb. 272 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Alleen voor échte stoere jongens (en meisjes)

School: het kan áltijd erger …
Meer ellendige schooldagen

978 90 448 2626 5
15,95 eur

isbn

‘Met Wonder Wout heb ik het verhaal
geschreven dat ik zelf graag als jonge
gast wilde lezen. Een ongewone held
die terechtkomt in een avontuur
boordevol actie en spanning.’
- Rob Vangansewinkel

Promotie?

- Het eerste boek uit deze serie wordt verfilmd in 2016
- YouTube-filmpje van de auteur
- Van dit boek verschijnen boekenleggers

Een stoer en snel jongensboek. Voor echte kerels (en stoere meisjes) vanaf 10 jaar.

Hoi, ik ben Rafe Khatchadorian. Het ziet ernaar uit dat ik vorig jaar de brugklas heb
overleefd! (Met moeite.) Maar wat denk je? Er komt een nieuw jaar aangeslopen!
Maak je niet druk — ik zorg voor dekking. Stap 1: lees dit boek. Stap 2: doe niet
wat ik heb gedaan. Welkom bij het nieuwe ergste jaar van mijn leven!
Het hilarische tweede deel van James Pattersons successerie. Voor iedereen
vanaf 10 jaar die op school zit of heeft gezeten.

9 789044 826876

Prijs: 17,95 eur
Verschijnt: mei 2016
isbn 978 90 448 2717 0
Titel: Wonder Wout. De strijd om de steen
Auteur: Rob Vangansewinkel
Illustrator: Chris Vosters
Vanaf 10 jaar / nur 283 /
Geb. 256 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN: 978-9044826876

Het zorgeloze leventje van Wout staat plotseling helemaal ondersteboven: in zijn
hoofd hoort hij vreemde stemmen, voorwerpen zweven door de lucht en hij krijgt
wekenlang huisarrest. En dan is er nog die geheimzinnige inbreker die ’s nachts
naast zijn bed staat. Dat heeft vast iets te maken met die lichtgevende steen in zijn
kleerkast. Samen met zijn beste vrienden gaat Wout op onderzoek uit. Ga je mee?

9 789044 827170

‘De kinderboeken zijn, volgens mij, mijn hoogte
punt. Dat is waar ik het beste in ben. Ik denk
dat mijn boeken voor kinderen beter zijn dan
mijn boeken voor volwassenen.’
- James Patterson
ISBN: 978-9044827170
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Prijs: 17,95 eur
Verschijnt: februari 2016
isbn 978 90 448 2687 6
Titel: Ik wil hier weg!
Serie: Rotschool
Auteurs: James Patterson en Chris Tebbets
Illustrator: Laura Park
Oorspronkelijke titel: Middle School 2.
Get Me Out of Here
Vertaling: Joke van Hedel
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 264 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Weg met pesten

Hoe krijg je het verzonnen?!
Meer van Nadja Van Sever

978 90 448 1860 4
14,95 eur

isbn

Ook van Isabelle Quinn

978 90 448 2158 1
14,95 eur

isbn

978 90 448 2330 1
15,95 eur

isbn

978 90 448 2008 9
12,95 eur

isbn

‘Een boek dat spannend is tot de laatste bladzijde’
- Young Adult Books over De laatsten

Een spannend en grappig boek met een mooie boodschap. Met een nawoord
van Gie Deboutte, voorzitter Vlaams netwerk Kies Kleur tegen Pesten.
Voor iedereen vanaf 10 jaar.

Als haar vervelende neef Wesley komt logeren, denkt Nikita hem moeiteloos
aan te kunnen. Maar daar vergist ze zich in … En dan gebeurt er iets heel
onverwachts: na jaren van afwezigheid verschijnt haar oude fantasievriendin
Suni opeens in haar kamer. Ze is onzichtbaar voor iedereen behalve Nikita,
maar ze blijkt wel echt te zijn! Dat wordt heel snel duidelijk als Suni besluit om
wraak te nemen op pestkop Wesley …
Een fantasierijk en grappig verhaal over vriendschap en verbeelding.
Voor lezers vanaf 10 jaar.

9 789044 827088

Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: februari 2016
isbn 978 90 448 2706 4
Titel: Een koekje van eigen deeg
Auteur: Nadja Van Sever
Illustrator: Nena Peeters
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 152 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

‘Onze oudste dochter had vroeger een fantasievriendje. Ik vond het
enig om te zien. Wat moesten we vaak wachten met het sluiten van de
autodeuren totdat ze samen ingestapt waren! Zo ontstond mijn idee
voor Suni: wat als zo’n wonderlijk wezen echt bestaat?’
- Isabelle Quinn

ISBN: 978-9044827088

Pestkop Katlijn heeft het gemunt op Bas, een jongen uit haar klas. Maar dan
wordt ze ontvoerd door een eigenaardig, oud mannetje. Marc De Belhamel
(want zo heet dat mannetje) verzint allerlei opdrachten, waarbij Katlijn avonturen
beleeft en opkomt tegen onrecht. Zal ze daar iets uit leren?

9 789044 827064

‘Ik schreef dit boek omdat ik als juf merk hoe moeilijk
het is om pesten aan te pakken, én omdat ik hoop zo toch
een steentje te kunnen bijdragen aan het oplossen van het
probleem!’
- Nadja Van Sever

ISBN: 978-9044827064
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Prijs: 17,95 eur
Verschijnt: maart 2016
isbn 978 90 448 2708 8
Titel: Suni. Het grote crisisplan
Auteur: Isabelle Quinn
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 272 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Actueel én tijdloos

Misdaad loont niet/wel/soms

‘Ahmed heb ik verzonnen. De crimineel Leo
Meijer heb ik uit mijn dikke duim gezogen.
Dat kan. Als je schrijver bent. Schrijver van
fictie. Maar de lijn tussen fictie en werkelijkheid is soms dun. Héél dun.’
- Coen de Kort

‘Een vreselijk dilemma.
Wat is goed? Wat is fout? Wat is wijs?
In Verdronken geheimen lees je hoe een
gebeurtenis van lang geleden het leven van
vandaag nog altijd beheerst.’
- Hajo Visscher

Een spannende ontdekkingstocht door het heden en het verleden.
Voor detectives vanaf 10 jaar.

Ahmed kiest liever voor een illegaal bestaan in Nederland dan dat hij met zijn
familie teruggaat naar het land waar hij geboren is. Leo Meijer, een doorgewinterde crimineel op leeftijd, biedt hem bed, bad en brood. Maar daar staat wel
wat tegenover. Ahmed ziet inmiddels de uitzichtloosheid van zijn situatie in en
accepteert het aanbod, inclusief de voorwaarden. Kan hij zijn draai vinden in
de keiharde criminele wereld van Leo?
Een snel en stoer verhaal met een flinke dosis humor.
Voor kleine crimineeltjes vanaf 10 jaar.

9 789044 827101

Prijs: 9,95 eur
Verschijnt: april 2016
isbn 978 90 448 2722 4
Titel: Verdronken geheimen
Auteur: Hajo Visscher
Illustrator: Wilbert van der Steen
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN: 978-9044827101

Ruben en Isa vinden een usb-stick in de tuin van een oude man. Er staat een verhaal op over een zeereis in 1983. De bemanning van een Nederlands vrachtschip
ziet een dobberende boot met vluchtelingen. Er wordt iemand neergeschoten. Wat
is er gebeurd? Ruben en Isa gaan op onderzoek uit. Op zoek naar de waarheid.
Naar het asielzoekerscentrum. Naar de rechtbank. Naar het Scheepvaartmuseum.

9 789044 827224

Dilemma’s rond vluchtelingen
blijken van alle tijden

ISBN: 978-9044827224

24

Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: maart 2016
isbn 978 90 448 2710 1
Titel: Moord en dat soort dingen
Auteur: Coen de Kort
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb.120 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Een nieuwe kant van Gerard van Gemert

Liefde in tijden van de pest

Meer van Gerard van Gemert

Ook van Luc Hanegreefs

Promotie?

- YouTube-filmpje van
de auteur.
- Van dit boek verschijnt
een voorpublicatie

978 90 448 2322 6
19,95 eur

2e druk november 2015

isbn

978 90 448 2321 9
17,95 eur

isbn

Promotie?

Het bloedstollende eerste deel uit de nieuwe jeugdthrillerserie Eilandgeheimen,
waarin je steeds op het verkeerde been wordt gezet. Of toch niet? Voor detectives
vanaf 12 jaar.

1348. Wanneer een potvis aanspoelt op het strand van Waterdunen – een intussen
verdwenen eiland in de Westerschelde – zien de bewoners dat als een teken
voor naderend onheil. Even later ontsnapt het eiland ternauwernood aan een
zware storm. Iedereen haalt opgelucht adem, tot een onbekende Engelsman in
het haventje aanmeert. Molenaarsdochter Hille is de eerste die hem opmerkt.
Vanaf dan ligt het lot van het eiland in haar handen …
Een intrigerende historische roman, gefactcheckt door deskundigen. Voor historici
vanaf 14 jaar, en voor iedereen die van spannende verhalen houdt.

9 789044 826999

Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: mei 2016
isbn 978 90 448 2697 5
Titel: Verlamd
Serie: Eilandgeheimen
Auteur: Gerard van Gemert
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 12 jaar / nur 283-284 / Geb. 180 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

‘Vervloekt is een spannend verhaal in een verdwenen wereld.
Maar het boek onderzoekt ook hoe gemeenschappen zich
gedragen bij onverklaarbare gebeurtenissen. Angst en
bijgeloof gaan immers nog steeds samen. Denk maar aan de
recente ebola-epidemie in West-Afrika.’
- Luc Hanegreefs

ISBN: 978-9044826999

Jespers vader is politieagent. Jaren geleden heeft hij twee roofovervallers achter
de tralies gekregen. Jesper ontdekt dat er een derde crimineel bij de zaak betrokken was. En dat die wraak wil nemen op zijn vader door Jesper of zijn broer of
zus iets aan te doen. De mysterieuze misdadiger lijkt regelmatig in hun buurt op
te duiken, maar niemand weet precies wie hij is. Jesper besluit het heft in eigen
handen te nemen en zelf de dader te ontmaskeren.

9 789044 826975

‘Kun je de waarheid achterhalen en logisch blijven nadenken, als het gevaar constant in je nek ademt?
Dat onderzoek ik in dit nieuwe boek, samen met Jesper.
Tijdens het schrijven schrok ik vaak zélf van wat we wisten
te ontdekken …’
- Gerard van Gemert

978 90 448 2150 5
16,95 eur

isbn

Genomineerd voor de Prijs van de
Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen

- Uniek event: Gerard van Gemert bezoekt samen met zijn lezers het politiebureau
- Van dit boek verschijnt een voorpublicatie

ISBN: 978-9044826975
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Prijs: 17,95 eur
Verschijnt: april 2016
isbn 978 90 448 2699 9
Titel: Vervloekt
Auteur: Luc Hanegreefs
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 14 jaar / nur 284 / Geb. 248 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Jean-Philippe Rieu slaat een nieuwe weg in

Met een hoofd vol mist …

Je kent Jean-Philippe Rieu van deze boeken

Promotie?

Van dit boek verschijnt een voorpublicatie

978 90 448 2160 4
18,95 eur

isbn

Belangrijk thema:
een op de vijf jongeren kampt met
psychische problemen, een op de
twintig heeft gespecialiseerde
psychiatrische hulp nodig.

Promotie?

- YouTube-filmpje van de auteur
- Workshops voor tieners in scholen

‘Woest word ik van uitspraken als: “Heeft ze een
psychose gehad? Dan zal ze wel drugs gebruiken!”
Hoewel drugs er soms mee te maken hebben, is
dat niet altijd zo. En hoe dan ook: een psychose is
verschrikkelijk, zeker als je op de scheidslijn naar
volwassenheid staat.’
- Susanne Koster

Mijn droom
We zijn veel meer
We zijn veel meer
dan we denken
dat we zijn
Jean-Philippe Rieu componeert zijn gedichten met weinig woorden. In een warme
en liefdevolle taal weet hij jong en oud te ontroeren. Voor dichters vanaf 13 jaar.

9 789044 827156

‘Ik geloof dat er in ons allemaal een onmetelijke kracht schuilt,
die het onhoorbare hoorbaar maakt, het onzichtbare zichtbaar
en het onhaalbare haalbaar. Ik hoop dat mijn teksten deze overtuiging voelbaar maken.’
- Jean-Philippe Rieu
Prijs: 9,95 eur
Verschijnt: mei 2016
isbn 978 90 448 2715 6
Titel: Ieder einde is een begin
Auteur: Jean-Philippe Rieu
Illustrator: Ben Peeters
Vanaf 13 jaar / nur 293 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Na een traumatische gebeurtenis verhuist Venita met haar broer en ouders vanuit
een klein dorp naar het grote Amsterdam. Ze is er bijzonder eenzaam, tot ze
Camila leert kennen. Camila is dominant, maar met haar kan Venita tenminste
praten over het allesoverheersende schuldgevoel dat ze maar niet kan loslaten.
Venita vindt dat iemand gestraft moet worden voor haar verleden. En Camila
is het daarmee eens.
Een psychologische roman voor young adults, over een jonge vrouw die een
psychose krijgt. Invoelend en aangrijpend.
©David Burnett

9 789044 827071

978 90 448 1434 7
18,95 eur

isbn

ISBN: 978-9044827071

978 90 448 1151 3
18,95 eur

isbn

ISBN: 978-9044827156
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Prijs: 17,95 eur
Verschijnt: april 2016
isbn 978 90 448 2707 1
Titel: Lege kamers
Auteur: Susanne Koster
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 272 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Ransom Riggs komt op bezoek!
(En jij kunt hem ontmoeten!)

Een meesterlijke trilogie

Ja, je leest het goed. Ransom Riggs (auteur van de Bijzondere kinderen-trilogie)
en zijn vrouw Tahereh Mafi (auteur van de Touching Juliette-trilogie)
komen naar Nederland en België! In april 2016 komen ze langs,
en jij kunt hen ontmoeten!
Donderdag 21 april: de locatie is nog top secret, maar érgens in België vindt een bijzonder
VIP-event plaats. Helemaal in de jarenveertigstijl van de bijzondere kinderen!
Zondag 24 april: Ransom Riggs is aanwezig tijdens het Yallfest in Utrecht, samen met
nog talloze andere internationale Young Adult-auteurs.
Instagram-actie voor lezers: Maak kans op een exclusief pakket voor het VIP-event,
inclusief een gesigneerd exemplaar van Bibliotheek der zielen en een luxe goodiebag.
Maak een foto van jezelf als ‘bijzonder kind’, post die op Instagram, tag #staypeculiar
en #Youngadultsclavisbooks, en win!

Actie voor boekhandelaars:

Heeft jouw boekhandel de ludiekste
actie rond de Bijzondere kinderen-trilogie? Dan kunnen jij én een klant
een exclusief pakket voor het VIPevent winnen. Uiteraard hebben we
verschillend POS-materiaal om je
alvast een beetje op gang te helpen.

2de plaats Kinder- en Jeugdjury in 2014
5de druk reeds verschenen
isbn 978 90 448 1717 1
19,95 eur

isbn 978 90 448 2057 7
21,95 eur
Verschijnt: januari 2016

isbn 978 90 448 2180 2
19,95 eur
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Was het moord of een dom ongeluk?

Literatuur voor new adults
Meer van Greet Beukenkamp

Promotie?

Van dit boek verschijnen ansichtkaarten

Het eerste boek van Tess

‘Miriam schrijft heftig en rauw,
een verhaal dat je raakt. Tot het
laatste woord hield ik mijn adem in,
wat een prachtverhaal!’
- thatblondewoman.com over
de eerste versie van dit boek

978 90 448 2327 1
14,95 eur

978 90 448 2174 1
16,95 eur

isbn

isbn

Promotie?

Van dit boek verschijnt een voorpublicatie:
De gedichten van Tess

Een historische young adult vol spanning, avontuur en intriges.
Liefde, moord en drama liggen heel dicht bij elkaar.

In dit tweede boek van Tess lijkt Tess haar leven wat meer op orde te hebben.
Ze is goed bevriend met Lucas, heeft het gezellig met haar vriendinnen, ontmoet
nieuwe mensen en heeft een boek gepubliceerd. Dan gebeurt er iets wat zo
verschrikkelijk is dat ze het nauwelijks kan bevatten. Haar leven stort in en Tess
kijkt regelrecht de afgrond in. Kan dit ooit nog goed komen?
Een heftig boek vol verdriet, hartstocht en poëzie, maar ook met humor en de
perfecte man.

9 789044 827422

Prijs: 21,95 eur
Verschijnt: maart 2016
isbn 978 90 448 2716 3
Titel: De jongen achter het masker
Auteur: Greet Beukenkamp
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 464 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

‘Tess gaat volledig haar eigen gang, al zitten ook in dit
boek veel dingen van mijzelf verwerkt. Langzamerhand
zijn Tess en ik zo met elkaar verweven dat ik me nauwelijks
kan voorstellen dat ik ooit afscheid van haar zal nemen.’
- Miriam Bruijstens

ISBN: 978-9044827422

Maïa is de voedster van Toetankhamon en heeft een nauwe band met hem. Als
de farao onverwacht sterft, ontbrandt de strijd om de troon in alle hevigheid. Maïa
raakt daar ook bij betrokken en moet vluchten. Om haar verdriet te verwerken,
praat ze in gedachten met ‘haar jongen’. Deze gesprekken brengen het kind dat
farao werd tot leven.

9 789044 827163

Een vermaard Egyptoloog vermoedt dat het graf
van Nefertiti verborgen ligt achter de grafkamer van
Toetankhamon. Dit kan de vondst van de eeuw worden!

ISBN: 978-9044827163
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Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: maart 2016
isbn 978 90 448 2742 2
Titel: Het tweede boek van Tess
Auteur: Miriam Bruijstens
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285-301-306 /
Geb. 120 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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‘De eerste keer op het potje of de grote wc …
Wat een uitdaging! Wat een beklimming!
Maar die grote overstap gaat een stuk
makkelijker met een mooi boek in de hand.
Potjesboeken zijn echt enorm belangrijk …
Misschien zijn het wel mijn lievelingsboeken.’
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