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Vol avonturen en natuurweetjes
Met vragen om samen
over te filosoferen

Promotie?

Van dit boek verschijnen boekenleggers!

Prijs: 14,95 eur
isbn 978 90 448 2611 1
Verschijnt april 2016

Prijs: 21,95 eur
isbn 978 90 448 2543 5
Reeds verschenen

Reis mee met Raaf en Papegaai. In deze bundel vol spannende verhalen leren ze
samenwerken, helpen ze dieren in nood, ontdekken ze het regenwoud, leren ze
omgaan met drukte in hun hoofd én vinden ze moed. Ben jij klaar voor avontuur?
Een spannend en informatief boek over dieren en de natuur.
Voor avontuurlijke vogels vanaf 6 jaar.

9 789044 827866

VOORLEZEN
ISBN 978-90 448 2786 6
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Prijs: 19,95 eur
Verschijnt: augustus 2016
isbn 978 90 448 2786 6
Titel: Raaf en Papegaai. Expeditie regenwoud
Auteur: Li Lefébure
Illustrator: Jenny Bakker
Vanaf 6 jaar / nur 282 / Geb. 128 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm

‘Papegaai voelde de opwinding door zijn lijf gieren.
Het regenwoud barstte van de avonturen! In korte tijd had hij wel
honderd keer meer dieren gezien dan ooit tevoren in zijn eigen bos.
Hij had pasgeboren dwergoeistiti’s gezien. En samen met Raaf was hij
op vleermuizenjacht geweest. En ze hadden een kaaiman gered!’

Clavis Uitgeverij

Eerste boek
in een nieuwe leren-lezen-serie

Pier mist een hand, daar zit nu een haak. Aat mist een oog, daar zit nu een lap.
Pier kan niet vechten zonder Aat. Aat kan niet vechten zonder Pier. Maar samen
zijn ze Piraat!
Een ondeugend en spannend piratenboek met stripachtige illustraties.
Voor zeerovers en landrotten vanaf 6 jaar.

9 789044 827040

LEREN LEZEN
ISBN 978-90 448 2704 0
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Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: juni 2016
isbn 978 90 448 2704 0
Titel: Pier en Aat. Samen piraat
Serie: Pier en Aat
Auteur: Mariska Hammerstein
Illustrator: Juliette de Wit
Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Clavis Uitgeverij

Heks Kweetetal is terug!

Nog één verhaaltje?
De leukste voorleesboeken!

Prijs: 24,95 eur
isbn 978 90 448 1947 2

Prijs: 24,95 eur
isbn 978 90 448 2309 7

Heks Kweetetal is (samen met Uil) de slimste van het hele heksenbos. Maar als ze
op een dag gaat oppassen bij de kinderen in het mensenland, ontdekt ze dat ze
helemaal niet zoveel weet. Ze denkt dat mais poffen een vorm van magie is, dat je
midden op de straat op de bus mag wachten, dat je met Halloween een pompoen
leeghaalt om die als masker te gebruiken en dat Sinterklaas een tovenaar is …
De beste verhalen van heks Kweetetal, nu in één dikke bundel én met kersverse
tekeningen. Voor heksjes en tovenaars vanaf 7 jaar.

9 789044 819465

‘Deze omnibus wordt graag gelezen en voorgelezen. Het
boek volgt de feesten en thema’s van een schooljaar, daarom
is het een goede vriend voor elke juf of meester. Maar vooral
voor elk kind dat wordt voorgelezen (of zelf gaat lezen).’
- Patricia David

ISBN 978-90 448 1946 5
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Prijs: 24,95 eur
Verschijnt: augustus 2016
isbn 978 90 448 1946 5
Titel: Heks Kweetetal
Auteur: Patricia David
Illustrator: Nynke Talsma
Vanaf 7 jaar / nur 281-282 / Geb. 200 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm

Prijs: 15,95 eur
isbn 978 90 448 2537 4

Prijs: 17,95 eur
isbn 978 90 448 2652 4

Prijs: 24,95 eur
isbn 978 90 448 2074 4

Clavis Uitgeverij

Clavis Uitgeverij

Het slot van de ninjatastische trilogie

Werk aan de winkel!

Ook over Ninja Timmy

Het eerste boek over Felix en Lotte

Prijs: 19,95 eur
978 90 448 2603 6

isbn

Het laatste boek in de fenomenale trilogie. Vol magie, vriendschap en geweldige
vechtkunsten! Met prachtige, filmische illustraties van conceptueel designer Henrik
Tamm, die eerder al werkte aan Shrek en De kronieken van Narnia.

Prijs: 19,95 eur
Verschijnt: september 2016
isbn 978 90 448 2796 5
Titel: Ninja Timmy en het geheim van de witte aap
Auteur: Henrik Tamm
Illustrator: Henrik Tamm
Oorspronkelijke titel: Ninja Timmy och den vita apans
hemlighet
Vertaling: Sophie Kuiper
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 224 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

‘Als je goed luistert, hoor je ze fladderen: grote en kleine
dromen. Ik wil ze vangen en er iets mee doen, zodat ze
een stukje werkelijkheid worden. Soms dénk je alleen
maar dat iets niet kan.’
- Ingrid Vandekerckhove

Wat doe je als je plots opgesloten zit in een warenhuis, helemaal alleen? Alle
producten liggen voor het grijpen, de supermarkt is van jou … Het lijkt wel
een droom, maar Felix en Lotte maken het echt mee. Het wordt een feest van
kauwgum, cola, chips, speelgoed en plezier. Tot er opeens in de winkel wordt
ingebroken …
Een grappig en spannend avontuur vol vaart en winkelkarretjes.
Voor iedereen vanaf 8 jaar.

9 789044 827095

Timmy en zijn vrienden zijn terug! In dit avontuur dwalen ze door de gevaarlijke
jungle, omringd door bloeddorstige piraten, vleesetende planten en dodelijke vallen.
Hun doel? De oude onderzeese bunker van Nexor. Volgens de geruchten is dat
de verstopplaats van de Schrijver - de gevaarlijkste superslechterik aller tijden …

9 789044 827965

‘Voordat ik begon met schrijven, heb ik gewerkt als
visual storyteller. Ik vertelde verhalen met beelden. Zo
leerde ik hoe ik een compositie kan maken, hoe ik een
verhaal kan opbouwen, hoe ik tempo in een vertelling
kan brengen. Oftewel: hoe ik het publiek nieuwsgierig
kan maken.’
- Henrik Tamm

ISBN 978-90 448 2709 5

Prijs: 19,95 eur
978 90 448 2228 1

isbn

ISBN 978-90 448 2796 5
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Prijs: 9,95 eur
Verschijnt: augustus 2016
isbn 978 90 448 2709 5
Titel: Super!
Auteur: Ingrid Vandekerckhove
Illustrator: Hiky Helmantel
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 56 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Thema Kinderboekenweek 2016:
Voor altijd jong!

Een echte whodunit voor kinderen

Oma heeft weer goudkoorts

Ook van Krista Okma

Ook over Henrik en zijn oma

Thema Kinderboekenweek 2016:
Voor altijd jong!

‘Dit boek laat zien dat dingen soms niet zijn zoals ze
lijken, en vriendschap uit een onverwachte hoek kan
komen. Maar goed ook, want iedereen heeft ten minste
één goede vriend nodig. Minstens. Zelfs al is het “maar”
een vogel.’
- Krista Okma

‘Oma Cordula is, zoals bijna al mijn personages, een
mengelmoes van meerdere personen. En ja, daar zit
ook een heel echte oma bij, die iedereen voortdurend
commandeerde. Maar bij oma Cordula vind ik juist het
mengsel zo interessant.’
- Salah Naoura

De dierentuin is oud en vervallen. Toch gaat Piet er elke dag naartoe. Hij is dol op
vogels, vooral op Basu de Beo. Maar opeens is het hok leeg. Piet maakt een Lijst
van dingen die je kunt doen om een beo terug te vinden. Je kunt naar de politie
gaan of de burgemeester bellen, maar het allerbeste kun je zelf op onderzoek
uitgaan. Want aan deze verdwijning zit een heel vies en oma-achtig zuurkoolluchtje.
Een spannend, naar zuurkool ruikend avontuur over een vervallen dierentuin,
een verdwenen beo en een oma die ze ziet vliegen. Voor iedereen vanaf 8 jaar.

Prijs: 15,95 eur
978 90 448 2542 8

Prijs: 13,95 eur
Verschijnt: augustus 2016
isbn 978 90 448 2791 0
Titel: Opa en oma Zuurkool
Auteur: Krista Okma
Illustrator: Madelon Koelinga
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 96 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Het leek zo rustig bij de familie Gruber. Oma Cordula was op wereldreis en
Henrik had de goudstaven uit de tuin op een geheime plek verstopt. Maar dan
graaft de Nepalese speurhond Neus de schat alsnog op. En voordat Henrik
het goed beseft, staat oma Cordula weer voor de deur. Met een nieuw goudzoek-plan, natuurlijk.
Het hilarische vervolg op Help, ik wil eruit! is een krankzinnige familiegeschiedenis
voor goudzoekers vanaf 8 jaar.

9 789044 827705

isbn

ISBN 978-90 448 2770 5

Prijs: 24,95 eur
978 90 448 2309 7

9 789044 827910

isbn

ISBN 978-90 448 2791 0
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Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: juli 2016
isbn 978 90 448 2770 5
Titel: Help, oma komt terug!
Auteur: Salah Naoura
Illustrator: Stefanie Jeschke
Oorspronkelijke titel: Hilfe! Oma kommt zurück!
Vertaling: Roger Vanbrabant
Vanaf 8 jaar /
nur 282 /
Geb. 176 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Clavis Uitgeverij

Oud, maar goud:
de mooiste opa-en-omaboeken!

Kinderboekenweek 2016:
Voor altijd jong!

Prijs: 15,95 eur
isbn 978 90 448 2064 5

Prijs: 18,95 eur
isbn 978 90 448 2644 9

Prijs: 19,95 eur
isbn 978 90 448 2328 8

Prijs: 16,95 eur
isbn 978 90 448 2711 8
Verschijnt juni 2016

‘Voor altijd jong! Die slogan past perfect bij Clavis Uitgeverij.
Ik begon dit bedrijf in 1981, omdat ik wilde dat mijn eigen kinderen enkel de beste
boeken zouden lezen. Nu, maar liefst 35 jaar later, werken mijn dochters als uitgever
en zijn mijn kleinkinderen de vaste proeflezers van onze titels.
Voor altijd jong, is ons echt op het lijf geschreven.’
- Philippe Werck
Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan opa’s en oma’s centraal! Dit onder het motto Voor altijd jong!
De 62ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 5 tot en met 16 oktober 2016.

Prijs: 16,95 eur
isbn 978 90 448 2385 1

Prijs: 16,95 eur
isbn 978 90 448 2386 8

Prijs: 16,95 eur
isbn 978 90 448 2387 5
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Nóg meer robots op school

Alles van James Patterson
Zeg ‘James Patterson’ en je zegt ‘leesbevordering’.
De Amerikaanse bestsellerauteur 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.

isbn 978 90 448 2430 8
Prijs: 18,95 eur

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

Promotie?

Bekijk de animatiefilmpjes op YouTube!
Van dit boek verschijnen boekenleggers!

isbn

Prijs: 19,95 eur
978 90 448 2320 2

Sammy Hayes-Rodriguez en zijn ‘broerbot’ E maken elke dag nieuwe vrienden.
Zeker nu E op school de tijdelijke plaatsvervanger is van Sammy’s zieke zusje.
Maar dan gebeurt er een ramp: E krijgt een storing, precies op het moment dat
er een nieuwe en supercoole robot opduikt. En als Sammy wil achterhalen wat
er mis is met E, ontdekt hij dat zijn hele familie gevaar loopt!
Wederom een doldwaas, hilarisch én spannend avonturenboek, tjokvol geweldige
illustraties. Vanaf 9 jaar.

9 789044 826241

‘Lezen is een van de fundamentele bouwstenen van het
leven en kan je naar een andere wereld transporteren.
Het wakkert de verbeelding aan en helpt je op school.’
- James Patterson

ISBN 978-90 448 2624 1
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Prijs: 18,95 eur
Verschijnt: september 2016
isbn 978 90 448 2624 1
Titel: Robots op hol
Serie: Een huis vol robots
Auteurs: James Patterson en Chris Grabenstein
Illustrator: Juliana Neufeld
Oorspronkelijke titel: House of Robots 2.
Robots Go Wild!
Vertaling: Joke van Hedel
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 328 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

isbn

Prijs: 19,95 eur
978 90 448 2195 6

Prijs: 15,95 eur
isbn 978 90 448 2626 5

isbn

Prijs: 17,95 eur
978 90 448 2687 6
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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

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.

Deze titels komen eraan!
Titel: Willewete plus. De Olympische spelen
isbn 978 90 448 2700 2
Auteur: Gerard van Gemert
Illustrator: Sanne Miltenburg
Prijs: 22,95 eur
Verschijnt: augustus 2016
Vanaf 9 jaar / nur 212 / Geb. 112 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm

Titel: Willewete plus. Oceanen
978 90 448 2688 3
Auteur: Esther Walraven
Illustrator: Barbara van Rheenen
Prijs: 22,95 eur
Verschijnt: augustus 2016
Vanaf 9 jaar / nur 223 / Geb. 112 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm
isbn

Titel: Willewete plus. Godsdiensten
978 90 448 2694 4
Auteur: Ilse de Keyzer
Illustrator: Sander Pouw
Prijs: 22,95 eur
Verschijnt: augustus 2016
Vanaf 9 jaar / nur 224 / Geb. 112 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm
isbn

Titel: Willewete plus. De Grieken
isbn 978 90 448 2712 5
Auteur: Suzan Boshouwers
Illustrator: Veronica Nahmias en Paul de Bie
Prijs: 22,95 eur
Verschijnt: augustus 2016
Vanaf 9 jaar / nur 229 / Geb. 112 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm

Clavis Uitgeverij

Clavis Uitgeverij

Hooggeëerd publiek!

Hatsjie fantasie

Thema Kinderboekenweek 2016:
Voor altijd jong!
Ook van Margreet Schouwenaar

Thema Kinderboekenweek
2016: Voor altijd jong!
Prijs: 19,95 eur
978 90 448 2156 7

isbn

Stel je voor. Je heet Niesje, je wordt geplaagd, je hebt geen vriendinnen en je
moeder krimpt tot het formaat van een kleuter. Gelukkig heb je wel een opa,
een hond en veel fantasie. En gelukkig komt er een nieuw meisje in de klas.
Een ongewoon meisje dat je vriendin wordt. Wat denk je, is dat genoeg om uit
de penarie te komen?
Een doldwaas verhaal vol humor, fantasie … en liefde.
Voor iedereen vanaf 8 jaar.

9 789044 827989

Een warm en magisch boek dat je opnieuw laat geloven in het onmogelijke.
Voor iedereen vanaf 9 jaar.

Prijs: 16,95 eur
Verschijnt: september 2016
isbn 978 90 448 2787 3
Titel: Circus Mirandus
Auteur: Cassie Beasley
Oorspronkelijke titel: Circus Mirandus
Vertaling: Margot van Hummel
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 240 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 13,95 eur
isbn 978 90 448 2392 9

‘Soms waait een verhaal zomaar mijn hoofd in en
komen de woorden vanzelf. Op een dag dacht ik: je zal
maar Niesje heten. Ik had de wind mee en schreef het
verhaal in een zuchtje.’
- Margreet Schouwenaar

ISBN 978-90 448 2798 9

Met open mond luistert Micah naar de verhalen van zijn opa Ephraim. Op zijn
sterfbed vertelt de oude man over het magische Circus Mirandus: over de onzichtbare tijger die de poort bewaakt, over de beeldschone vogelvrouw en over de
beste tovenaar aller tijden … en die laatste is opa nog een wonder verschuldigd.
Micah gaat op onderzoek uit: bestaat Circus Mirandus echt en kan die magiër
zijn opa redden?

9 789044 827873

‘Al van jongs af aan verzin ik verhalen. Ik dwong
mijn zusje alle andere personages en boeven van
mijn fantasiewereld te spelen, terwijl ik de heldenrol
vervulde. Dit ging jaren zo, maar ze heeft me inmiddels
grotendeels vergeven, hoop ik.’
- Cassie Beasley

ISBN 978-90 448 2787 3
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Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: juli 2016
isbn 978 90 448 2798 9
Titel: Niesje, mis je
Auteur: Margreet Schouwenaar
Illustrator: Jolanda van der Burgt
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 104 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

19

Clavis Uitgeverij

Clavis Uitgeverij

Een nieuwe strijd voor de voetbalhockeyers

Genomineerd
voor de Hotze de Roosprijs

De voetbalhockeyers nemen deel aan een driedaags toernooi. Niet dat ze hoge
verwachtingen hebben, hoor. Door de laatste achttien nederlagen weten de
jongens wel waar ze staan. Maar wanneer ze bij aankomst meteen tegengewerkt worden door de thuisspelers, begint er een andere strijd. Als er dan ook
nog oneerlijke scheidsrechters en onterechte beschuldigingen volgen, zijn de
Voetbalhockeyers het zat. Ze gaan ze op eerherstel uit. En ja, daar vallen letterlijk
en figuurlijk enkele rake klappen bij.
Deel drie in Gerard van Gemerts nieuwe reeks over elf voetballers die zijn overgestapt op hockey. Voor sportfanaten vanaf 9 jaar.

9 789044 827798

‘Bij het eerste boek over de voetbalhockeyers kreeg ik
meteen een band met die grappige ventjes. Gelukkig
hebben ze ook een serieuze kant. Hoewel …’
- Gerard van Gemert

Prijs: 13,95 eur
Verschijnt: september 2016
isbn 978 90 448 2779 8
Titel: Rake klappen
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

‘“Wie reist, passeert de grens van wat hij weet,” las ik
onlangs. Door Bruno te laten reizen en kennis te laten
maken met mensen uit andere landen, leert hij zichzelf
een beetje beter kennen en zich te verplaatsen in de
ander.’
- Victor Kammeijer

Bruno gaat op reis. Samen met zijn irritante zus en zijn eigenzinnige oma vertrekt
hij naar een Deens waddeneiland. Onderweg ernaartoe en op het eiland zelf
beleven ze vele hilarische en bloedstollende momenten. Ondertussen praten
ze over het eten van te grote worsten, over barbies die aan je graf staan, over
vastzitten in een steen, over vreemde trillingen in je buik en over het opzuigen
van zand, heel veel zand …
Een spannend boek dat je aan het denken zet, je laat grinniken om taalkronkels en
je voortdurend op het verkeerde been zet. Voor denkers en doeners vanaf 10 jaar.

9 789044 828030

Prijs: 13,95 eur
isbn 978 90 448 2633 3

Prijs: 12,95 eur
978 90 448 2531 2

isbn

ISBN 978-90 448 2803 0

Prijs: 14,95 eur
978 90 448 2422 3

isbn

Op reis in je hoofd en op reis in de wereld
Ook over Bruno

Ook over de voetbalhockeyers

ISBN 978-90 448 2779 8
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Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: juni 2016
isbn 978 90 448 2803 0
Titel: De zandzuiger
Auteur: Victor Kammeijer
Illustrator: Helen van Vliet
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 144 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Als de wereld een leugen blijkt

Groots en meeslepend
Promotie?

Vraag naar onze Young adult-folder

Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: juli 2016
isbn 978 90 448 2761 3
Titel: Mijn naam is Nul
Auteur: Luigi Ballerini
Oorspronkelijke titel: Io sono Zero
Vertaling: Veerle Willems
Vanaf 13 jaar / nur 284 / Geb. 200 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Zuid-Frankrijk, midden zestiende eeuw. Vasco Montalbán is op de vlucht voor
de sinistere bisschop Sforza, die het gezin Montalbán op de brandstapel bracht
en nu ook op Vasco jaagt. In het klooster van Beauregard probeert Vasco een
nieuw leven op te bouwen, maar zelfs hier weet het spook van het verleden
hem te vinden. Wanneer hij Orlando Orsini, een telg uit het roemrijke Orsinigeslacht, ontmoet escaleert de situatie en komen de gebeurtenissen in een
stroomversnelling.
Een indrukwekkende roman vol historie, avontuur en bloedvetes.
Voor young adults.

9 789044 827538

Een beklemmende en spannende jeugdroman, voor liefhebbers van psychologische
thrillers. Vanaf 13 jaar.

9 789044 827613

Nul wordt binnenkort veertien jaar. Hij heeft nog nooit een andere persoon aangeraakt. Hij is nog nooit buiten geweest. Nul is opgegroeid in een virtuele wereld
waar hij getraind wordt om snel te zijn en doelen te raken. Maar dan gaat het
mis. Zijn virtuele wereld valt weg en Nul belandt in de echte wereld, waar het
sneeuwt en koud is en alles hem vreemd voorkomt. Nul moet kiezen. Teruggaan
of een nieuw leven beginnen?

ISBN 978-90 448 2753 8

‘Ik ben verslaafd aan woorden, en aan wat je met
woorden kunt – zinnen bouwen, beelden creëren,
gevoelens oproepen. Zolang ik mij kan herinneren,
ben ik ook gefascineerd door geschiedenis. En waar
zijn beide intenser met elkaar verweven dan in een
meeslepend historisch verhaal?’
- H.P. Janssens

‘Wit. Koud, ijskoud. Mag de temperatuur niet wat
hoger? “Zet onmiddellijk de temperatuur hoger!”
Niemand reageert op mijn bevel. Er is te veel lucht hier.
Maar waar is hier?’
- Uit Mijn naam is Nul

ISBN 978-90 448 2761 3
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Prijs: 24,95 eur
Verschijnt: augustus 2016
isbn 978 90 448 2753 8
Titel: Bloedbanden
Serie: Kronieken van goud en bloed
Auteur: H.P. Janssens
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 568 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Vraag naar onze
Young adult-folder

Als zelfs je eigen huis niet meer veilig is …
Ook van Jennefer Mellink

‘Een YA-thriller die alles in zich heeft: een op vlotte wijze geschreven
geloofwaardig verhaal, intrigerende spanning, de juiste karakters
en daarnaast doorweven met een beetje thematiek.’
- www.vrouwenthrillers.nl over Kwaad bloed
‘Het einde laat je met een mond vol tanden achter. Niet. Te. Geloven.’
- www.young-adults.nl over Kwaad bloed
‘Ze heeft het weer geflikt! Een bloedstollend verhaal waarbij ik op het puntje
van mijn stoel zat. Jennefer Mellink vind ik één van de betere YA-schrijvers
van Nederland.’
- www.thatblondewoman.com over Kwaad bloed

Prijs: 17,95 eur
978 90 448 1954 0

Prijs: 17,95 eur
isbn 978 90 448 2556 5

isbn

‘Een leegstaand huis in mijn woonplaats bracht me op het
idee voor dit verhaal. Ik zag meer dan slechts een verlaten,
verpauperde woning. Ik zag spannende avonturen die zich
achter die muren af moesten gaan spelen.’
- Jennefer Mellink

‘Een beklemmend en gedurfd boek dat lange tijd in het hoofd blijft rondspoken.’
- www.jaapleest.nl over Gebroken
‘Het einde is echt heel goed gedaan, je ziet het als lezer totaal niet aankomen.
Door dit verbazingwekkende slot is dit zeker een goed begin van de schrijf
carrière van Jennefer Mellink!’
- www.youngadultbooks.nl over Gebroken

Tijdens haar housewarming probeert Pip met haar vrienden een ouijabord uit.
Vanaf dat moment gebeuren er allemaal vreemde dingen: spullen verdwijnen,
dingen gaan kapot en er gaat zelfs iemand dood, zoals het bord had voorspeld.
Pips leven verandert in een regelrechte hel. Wie of wat heeft het op haar voorzien?
De waarheid blijkt veel erger dan ze ooit had durven denken.
Een zenuwslopende thriller van de koningin van de plottwists.
Voor young adults die stevig in hun schoenen staan.

9 789044 827859

‘Een verrassend debuut, dat getuigt van durf.’
- www.leestafel.info over Gebroken
ISBN 978-90 448 2785 9
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Titel: Gevarenzone
Auteur: Jennefer Mellink
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 248 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Een jaar in het leven van Anna

Eén foto maakte alles kapot

Realistisch
oorlogsverhaal
in dagboekvorm
Promotie?

Voor dit boek komt er een perspresentatie!
Vraag naar onze Young adult-folder

Promotie?

Voor dit boek komt er een perspresentatie!
Vraag naar onze Young adult-folder

De zestienjarige Linde leert via Facebook de iets oudere Bram kennen. Ze
chatten elke dag en hebben veel gemeen. Dan probeert Bram haar te overtuigen een gewaagde selfie te sturen. Na lang aarzelen doet Linde dat. Ze is
geschokt als ze vervolgens niets meer van Bram hoort. Maar net wanneer ze
het niet meer verwacht, duiken Bram en de foto opnieuw op. Haar leven stort
als een kaartenhuisje in elkaar.
Een spannende en grappige roman over liefde, vriendschap en sociale media.
Voor young adults van deze tijd.

9 789044 827620

Een indrukwekkend Clavis-debuut van de negentienjarige Lena De Coninck.
Een beklemmende oorlogsroman voor young adults.

Prijs: 17,95 eur
Verschijnt: juli 2016
isbn 978 90 448 2799 6
Titel: Vier seizoenen
Auteur: Lena De Coninck
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 272 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

‘Lezen moet een plezier zijn in plaats van een opgave,
toch? Een boek met een boodschap mag dus zeker ook
grappig, spannend en vlot geschreven zijn.’
- Kaat De Kock

ISBN 978-90 448 2762 0

1942. Anna Zimmermann leidt een doodgewoon leventje: ze haat wiskunde,
droomt van liefde en fantaseert over haar toekomst. Wanneer het de joden te
heet onder de voeten wordt, duikt Anna onder bij haar vriendin Dahlia. Zo leert
ze David kennen. In de kelder wordt Anna langzaam een vrouw, terwijl de stad
brandt. Wanhopig klampt Anna zich vast aan Dahlia en David. Algauw is de vraag
niet óf deze oorlog haar klein zal krijgen, maar wanneer …

9 789044 827996

‘Omdat jongens die in het voorjaar vochten, met kerstmis
in plastic zakken terug naar huis kwamen. Omdat meisjes
die bloeiden en dansten als bloemen de straten moesten
bevloeien met hun bloed. Maar vooral omdat geen bloem
de vier seizoenen overleeft.’
- Lena De Coninck

ISBN 978-90 448 2799 6
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Titel: Selfie
Auteur: Kaat De Kock
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 128 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Een absolute topper uit Finland
De auteur werd genomineerd voor de
Astrid Lindgren Memorial Award
en won de Finlandia Junior Prize,
de Swedish YLE Literature Prize
én de Society of Swedish Literature Prize!

isbn

Prijs: 17,95 eur
isbn 978 90 448 2082 9

Prijs: 19,95 eur
978 90 448 2003 4

Promotie?

Vraag naar onze Young adult-folder
isbn

Prijs: 19,95 eur
978 90 448 1606 8

Maresi is nieuw in het Rode Klooster van Menos, een eiland waar mannen niet
mogen komen. Zoals veel meisjes is ze gevlucht voor honger en vervolging, maar
vond ze een nieuw thuis in het klooster. Op een lentemorgen komt Jai aan op
het eiland. Ze is op de vlucht voor haar vader. In haar kielzog brengt ze gevaar
en verschrikking mee. Iedereen in het klooster wordt op de proef gesteld, maar
niemand méér dan Maresi.
De Britse krant The Guardian noemde dit boek ‘completely unputdownable’.
Terecht: deze fantasyroman voor young adults is ijzersterk.

9 789044 826821

‘Ik krijg weleens de vraag of Het Rode Klooster een
“feministisch project” is. Dat is het niet. Het is een literair
project. Maar ik ben feminist, milieubewust en humanist
… en al mijn waarden en normen komen tot uitdrukking
in wat ik schrijf.’
- Maria Turtschaninoff

ISBN 978-90 448 2682 1
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Auteur: Maria Turtschaninoff
Oorspronkelijke titel: Maresi
Vertaling: Sophie Kuiper
Young adult / nur 285 / Geb. 256 pagina’s
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