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‘Ik hou van boeken over geheime werelden.
Verhalen die beginnen in ónze wereld, maar
altijd een weg bieden naar een andere wereld.’
- Ransom Riggs

Clavis Uitgeverij

Clavis Uitgeverij

Duik in de wereld van het bijzonderdom

Meer over de bijzondere kinderen

internation

ale

BESTSELLERS

Promotie!

• Voorpublicatie
• Aandacht op sociale media
• youngadultfolder in het boek

Welgestelde kannibalen die bijzondere ledematen als een ware delicatesse
beschouwen. Een prinses met een slangentong. De herkomst van de
eerste ymbryne … Dit is nog maar een greep uit de vele geniale en angstaanjagende Bijzondere vertelsels in deze bundel, samengesteld en van
aantekeningen voorzien door Millard Nullings, onzichtbare leerling van
mevrouw Peregrine en onderzoeker van alles wat bijzonder is.
Tien geweldige verhalen, prachtig geïllustreerd door de bekroonde Andrew
Davidson, bekend van de Harry Potter-boeken. Een uniek inkijkje in de geschiedenis van het bijzonderdom. Voor iedereen die houdt van beklijvende verhalen.

ISBN 978-9044829631
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Prijs: 24,95 eur
Verschijnt: februari 2017
isbn 978 90 448 2963 1
Titel: Bijzondere vertelsels
Auteur: Ransom Riggs
Illustrator: Andrew Davidson
Oorspronkelijke titel: Tales of the Peculiar
Vertaling: Tine Poesen
young adult / nur 285 / Geb. 192 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 12,50 eur
978 90 448 2866 5
Filmeditie

isbn

Prijs: 19,95 eur
978 90 448 1717 1
Zevende druk reeds verschenen

isbn

Prijs: 21,95 eur
978 90 448 2057 7
Tweede druk januari 2017

isbn

Verkocht in 40 landen!

Prijs: 19,95 eur
978 90 448 2180 2

isbn
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Een indrukwekkend eerbetoon

Meer pareltjes van Benjamin Lacombe

‘Nog niet zo lang geleden was ik een klein
meisje dat door een wereld vol kleuren liep.
Alles was een raadsel. Nu woon ik op een
planeet van pijn, transparant als ijs, waar
niets verbloemd wordt.’
- Frida Kahlo

Benjamin Lacombe

Prijs: 29,95 eur
978 90 448 2630 2

isbn

Prijs: 24,95 eur
978 90 448 2571 8

isbn

Prijs: 47,50 eur
978 90 448 2184 0

isbn

Prijs: 15,95 eur
978 90 448 2261 8

isbn

Al tijdens haar leven was Frida Kahlo (1907-1954) een
stijlicoon. Dankzij haar charisma werd de Mexicaanse
kunstschilder op handen gedragen door revolutionairen,
feministen en minderheidsgroepen. Haar leven was kort,
haar kunst blijft tijdloos en indrukwekkend.
Een poëtische en hartverscheurende vertelling over
Frida Kahlo. Met imponerende tekeningen van Benjamin
Lacombe. Vanaf 10 jaar.

9 789044 829310

Genomineerd voor
de Nederlandse Kinderjury 2016

ISBN: 978-9044829310
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Prijs: 47,50 eur
Verschijnt: november 2016
isbn 978 90 448 2931 0
Titel: Frida
Auteur: Sébastien Perez
Illustrator: Benjamin Lacombe
Oorspronkelijke titel: Frida
Vertaling: Lies Lavrijsen
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 72 pagina’s
Formaat: 279 x 312 mm

Prijs: 34,95 eur
978 90 448 1836 9

isbn

Prijs: 24,95 eur
978 90 448 1951 9

isbn

Prijs: 34,95 eur
978 90 448 2084 3

isbn

Boek

+ cd
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Waar verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten

Adembenemend artw
ork
met prachtige uitsn
eden

Promotie!

• Boektrailer
• Liefdesansichtkaart

Yuto krijgt een bijzonder cadeau. Een cadeau
dat zijn leven zal veranderen. Een cadeau dat
zal ontroeren, dat zal troosten, dat warmte en
beschutting zal geven. Een cadeau voor het
leven. Een cadeau om door te geven.
Een uniek sprookje met waardevolle levenslessen
en betoverende tekeningen. De oosterse sfeer zal
je betoveren. Voor kinderen vanaf 6 jaar.

ISBN 978-9044829396
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Prijs: 39,95 eur
Verschijnt: mei 2017
isbn 978 90 448 2939 6
Titel: Ik geef je mijn hart
Auteur: Pimm van Hest
Illustrator: Sassafras De Bruyn
Vanaf 6 jaar / nur 274 / Geb. 56 pagina’s
Formaat: 280 x 310 mm

Meer van Pimm van Hest
en Sassafras De Bruyn

Prijs: 14,95 eur
978 90 448 2577 0
Tweede druk reeds verschenen

isbn
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Als liefde écht pijn doet …
igen
Van e m
bode

Prijs: 14,95 eur
978 90 448 2762 0

isbn

Prijs: 21,95 eur
978 90 448 2716 3

isbn

• Youngadultfolder in het boek

• Youngadultfolder in het boek

‘Kaat De Kock beheerst de kunst om jongeren iets
bij te leren zonder dat het prekerig overkomt.’
- Caren op www.goodreads.com

Een realistisch en aangrijpend verhaal over liefde en huiselijk geweld. Begrijp waarom Lara denkt dat ze haar blauwe plekken zelf verdiend heeft. Voor young adults.

Prijs: 16,95 eur
978 90 448 2174 1

isbn

Promotie!

Promotie!

Lara kan haar geluk niet op. Haar kersverse vriendje Kobe is knap, grappig, charmant en ook nog eens smoorverliefd op haar. Bovendien verwent hij haar graag
met cadeautjes en weet hij haar vriendinnen helemaal in te palmen. Als Kobe een
keertje woedend op haar wordt zonder duidelijke reden, vergeeft ze het hem dan
ook. Niemand is perfect, toch? Maar tijdens een aanvankelijk superromantisch
verjaardagsweekendje weg blijkt dat Kobes woedeaanval niet eenmalig was.

Van eigen
bodem

Meer van Greet Beukenkamp

Prijs: 16,95 eur
Verschijnt: mei 2017
isbn 978 90 448 2974 7
Titel: Sterker dan jij
Auteur: Kaat De Kock
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

‘Wat een mooi verhaal heeft Greet Beukenkamp
neergezet! Mij heeft ze enorm geraakt!’
- biebmiepje.nl over De jongen achter het masker

Daphne is ontvoerd door drie mannen en wordt opgesloten in een kelder. Het blijkt
om losgeld te gaan. Ze staat doodsangsten uit. Door de onzekerheid over haar lot is
ze constant op haar hoede. Het enige lichtpuntje is de jongste ontvoerder. Hij maakt
soms een praatje met haar en doorbreekt daarmee haar eenzaamheid. Terwijl de dagen
verstrijken en op de achtergrond de angst loert voor verkrachting en moord, worden
haar gevoelens voor de jongste ontvoerder wel heel erg verwarrend …
Een bloedstollend verhaal over angst, misdaad en liefde. Indringend en levensecht,
voor young adults.

ISBN 978-9044829563

Meer van Kaat De Kock

Ervaar zelf het stockholmsyndroom

ISBN 978-9044829747
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Prijs: 18,95 eur
Verschijnt: april 2017
isbn 978 90 448 2956 3
Titel: Mijn onvergetelijke ontvoerder
Auteur: Greet Beukenkamp
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 280 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Eerste deel van een fascinerende trilogie
Het bestverkoc
hte Engelse
youngadultdeb
uut van 2015
(20.000 exem
plaren)
wordt vertaald
in 12 landen

Zonder geluk vaart niemand wel
Meer van Vera Kissel

Promotie!

• Youngadultfolder in het boek

Prijs: 16,95 eur
978 90 448 2854 2
verschijnt in januari 2017

isbn

Twylla is gezegend. De Goden hebben haar uitverkoren om een prins te huwen
en te heersen over het koninkrijk. Maar alles heeft een prijs. Een vergif stroomt
door haar aderen. Wie haar aanraakt, sterft. Alleen de nieuwe bewaker Lief lijkt
door haar schild heen te kijken, en de échte Twylla te zien. Maar in een wereld
als deze is niets zonder gevaar.
‘Indrukwekkende diepgang en emotie,’ schreef Kirkus Reviews over dit eerste
deel van de fantasierijke trilogie. Een must voor young adults.

Prijs: 19,95 eur
Verschijnt: maart 2017
isbn 978 90 448 2874 0
Titel: De vergiftigde gave
Auteur: Melinda Salisbury
Oorspronkelijke titel: The Sin Eater’s Daughter
Vertaling: Margot van Hummel
Young adult / nur 285 / Geb. 360 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Promotie!

• Youngadultfolder in het boek

Nadat hij jaren geleden zijn echte pa is verloren, vindt Luke een vaderfiguur
in zijn vriend Birol. Zo’n voorbeeld heeft hij ook wel nodig, want Luke is erg
verlegen, vooral wat meisjes betreft. Luke negeert dat Birol betrokken lijkt bij
criminele praktijken, zolang hij hem maar dichter bij de mooie vluchtelinge
Kurd brengt … Maar dan gebeurt er iets vreselijks en beseft Luke dat sommige
rampen mensen bij elkaar brengen, maar dat andere rampen mensen scheiden.
Een explosief en ontroerend liefdesverhaal, vol actuele thema’s. Dit boek zet
gegarandeerd aan het denken. Voor young adults van deze tijd.

ISBN 978-9044828535

Debutant: even voorstellen
‘Geen gevoel op aarde is vergelijkbaar met
de vreugde die je ervaart wanneer je vijftien
koekjes haalt uit een mix voor twaalf.’
- Melinda Salisbury

ISBN 978-9044828740
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Prijs: 16,95 eur
Verschijnt: maart 2017
isbn 978 90 448 2853 5
Titel: De gelukszoeker
Auteur: Vera Kissel
Oorspronkelijke titel: Die Glückssucher
Vertaling: Sabine Wauters
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 168 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

11

Clavis Uitgeverij

Bekijk de wereld door kinderogen

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 andere culturen. Voor wereldkinderen vanaf 12 jaar.

9 789044 826180

Foto uit Kom binnen.

ISBN: 978-9044826180
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Prijs: 19,95 eur
Verschijnt: februari 2017
isbn 978 90 448 2618 0
Titel: Kom binnen.
Een kijkje in het leven van vijf kinderen
Auteur: Ton Koene
Fotograaf: Ton Koene
Vanaf 12 jaar / nur 283 / Geb. 112 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
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Op zoek naar een behekst verleden

Je leest het in één ruk uit

Meer van Luc Hanegreefs

Prijs: 17,95 eur
978 90 448 2321 9
Tweede druk reeds verschenen

isbn

Februari 1578. Wanneer een deel van de Nederlandse gewesten in opstand komt
tegen de Spaanse koning Filips II, terroriseren rondzwervende soldaten de streek.
Iedereen leeft in angst. Tegelijk vieren bijgeloof en heksenwaan hoogtij. Terwijl
rondom hen de strijd woedt, ontdekken Henric en Coppen dat hun leven gehuld is
in geheimen. Tijdens de zoektocht naar hun vergeten verleden krijgen ze hulp uit
onverwachte hoek: een gefolterde heks die in een kerker wacht op haar proces …
Een fictief verhaal tegen een historische achtergrond. Luc Hanegreefs weeft verschillende verhaallijnen tot een zenuwslopend geheel. Voor lezers vanaf 14 jaar.

Prijs: 17,95 eur
Verschijnt: mei 2017
isbn 978 90 448 2955 6
Titel: Heksenjong
Auteur: Luc Hanegreefs
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 14 jaar / nur 284 / Geb. 208 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Lena logeert bij haar tante in Ravensdal, een dorp waar veel belang wordt
gehecht aan het Keltische verleden en waar sommigen nog de oude wraakzuchtige stamgod Teutates aanbidden. Lena ontdekt dat niet elke jongere er
spoort. Sam bijvoorbeeld, die lang in een psychiatrische instelling verbleef.
Of Billy, die beweert zijn dode vader thuis in een diepvrieskist te bewaren.
En dan is het Halloween. Wat staat Lena te wachten bij het nachtelijke, aan
Teutates opgedragen bosspel?
Een beklemmend verhaal dat je vele nachten uit je slaap zal houden.
Voor lezers vanaf 14 jaar.

ISBN 978-9044829723

Prijs: 17,95 eur
978 90 448 2699 9

isbn

ISBN 978-9044829556

14

Prijs: 19,95 eur
Verschijnt: mei 2017
isbn 978 90 448 2972 3
Titel: Brandmerk
Auteur: Wendy Stroobant
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 14 jaar / nur 284 / Geb. 376 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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In de ban van de brief

Topklasse uit Denemarken

Meer van Karen Curé

Meer van Jesper Wung-Sung

Prijs: 14,95 eur
978 90 448 1830 7

isbn

Prijs: 15,95 eur
978 90 448 2566 4

isbn

‘Karen Curé schrijft helder en fris, met een goede dosis humor’
- www.chicklit.nl

Jacob houdt van voetbal en stripverhalen, maar heeft geen vrienden.
Zijn vuisten zijn nu eenmaal sneller dan zijn gedachten. Praten met
papa is net zo moeilijk als dansen met een ooievaar. Op een dag
ontvangt Jacob een brief van een Zuid-Amerikaanse jongen. Eerst
besteedt hij er weinig aandacht aan, maar na enkele brieven laat de
schrijver hem niet meer los. Jacob probeert contact te zoeken, maar
dan lijkt alles verkeerd te gaan.
Een indringende roman over familie, relaties, geheimen en onzekerheid.
Invoelend en trefzeker. Voor lezers vanaf 13 jaar.

Prijs: 17,95 eur
Verschijnt: april 2017
isbn 978 90 448 2973 0
Titel: Dansen met een ooievaar
Auteur: Karen Curé
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 13 jaar / nur 284 / Geb. 168 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 14,95 eur
978 90 448 2431 5

isbn

‘Jesper Wung-Sung heeft zeker een geheel eigen stijl ontwikkeld’
- www.thebookdiaries.nl

William is 12, en hij heeft kanker. Hij gaat niet meer naar school, maar ligt alleen
nog in bed. Hij vereenzaamt, tot er opeens een jongetje in zijn kamer opduikt.
Deze Knud trekt in onder Williams bed, en komt alleen tevoorschijn als er niemand anders in de buurt is. William voelt meteen dat Knud zijn aartsvijand is.
Hij weet zeker: als hij Knud kan doden, zal hij zelf beter worden.
Een gevoelig en bij vlagen geestig portret van een jongen met kanker.
Invoelend en indringend geschreven. Voor lezers vanaf 12 jaar.

ISBN 978-9044829662

Prijs: 13,95 eur
978 90 448 1341 8

isbn

ISBN 978-9044829730
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Prijs: 18,95 eur
Verschijnt: mei 2017
isbn 978 90 448 2966 2
Titel: Weg met Knud
Auteur: Jesper Wung-Sung
Oorspronkelijke titel: Ud med Knud
Vanaf 12 jaar / nur 283-284 / Geb. 264 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Een verhaal met een staartje

Vriendschap, vluchtelingen en voetbal

Meer van Coen de Kort

Meer van Gerard van Gemert

Prijs: 14,95 eur
978 90 448 2710 1

isbn

Prijs: 19,95 eur
978 90 448 2322 6

isbn

Prijs: 15,95 eur
978 90 448 2697 5
Tweede druk reeds verschenen

isbn

Woedend rent Rat het huis uit. Zijn moeder heeft weer klappen gehad
van haar echtgenoot, en de jongen is het spuugzat. Hij stapt op de
trein en vertrekt naar een andere stad, ver weg van het huiselijk
geweld. Daar sluit hij zich aan bij twee lotgenoten. Samen redden ze
zich met de opbrengsten van kleine criminaliteit. Eigenlijk verloopt alles
prima naar wens. Tot het op een gure en herfstachtige zomeravond
alsnog helemaal misgaat.
Een keihard én keigrappig boek over huiselijk geweld, zwerfjongeren
en de hoop op een beter bestaan. Voor lezers vanaf 12 jaar, die tegen
een stootje kunnen.

Prijs: 16,95 eur
Verschijnt: maart 2017
isbn 978 90 448 2975 4
Titel: Rat
Auteur: Coen de Kort
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 12 jaar / nur 284 / Geb. 168 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Tijdens het voetballen met zijn vrienden ziet Joey al een paar keer een jongetje
bij het trapveldje zitten. Hij blijkt Adil te heten. Adil vertelt dat hij in het nabijgelegen asielzoekerscentrum woont en voetbal heel leuk vindt. Al snel blijkt
dat de jongen bijzonder veel talent heeft, maar toch overal buiten de boot valt.
Ook Joeys vrienden staan argwanend tegenover Adil. Maar dan vertelt Adil
over zijn maandenlange reis van Syrië naar Nederland.
Een indringend en realistisch verhaal over vriendschap, vluchtelingen en voetbal.
Sportschrijver Gerard van Gemert blijft groeien. Voor iedereen vanaf 10 jaar.

ISBN 978-9044829594

‘Coen de Kort heeft de gave te schrijven over verschrikkelijke
dingen met de luchtigheid van een puber’
- www.kiddowz.net

ISBN 978-9044829754
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Prijs: 16,95 eur
Verschijnt: maart 2017
isbn 978 90 448 2959 4
Titel: Ademloos
Auteur: Gerard van Gemert
Illustrator: Mark Janssen
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Een betere wereld begint bij Minny

Emma Dewit is cooler dan ooit
Meer over Emma Dewit

Meer van Astrid Witte

Prijs: 14,95 eur
978 90 448 2749 1

Prijs: 15,95 eur
978 90 448 2838 2

isbn

isbn

Prijs: 14,95 eur
978 90 448 2635 7

isbn

Als Minny voor een schoolproject de straat op gaat om mensen te interviewen
over normen en waarden, merkt ze dat de meeste voorbijgangers afstandelijk
zijn en geen oog hebben voor elkaar. Niemand kijkt om naar die zwerver en
afval belandt gewoon in de goot. Voor Minny reden genoeg om tot actie over
te gaan. Iedere slechte daad zal zij compenseren met een goede. Ook als ze
daarmee zelf in de problemen komt …
Een snel en hedendaags boek dat je aan het denken zet zonder moralistisch te
worden. Vanaf 10 jaar.

Prijs: 13,95 eur
Verschijnt: maart 2017
isbn 978 90 448 2937 2
Titel: Goed fout
Auteur: Astrid Witte
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 104 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Emma en haar team doen wetenschappelijk onderzoek in een afgelegen dorp
in Groenland. Heeft de klimaatopwarming belangrijke gevolgen voor het leven
van de Inuit? Is er nog toekomst voor de kinderen? Algauw wordt duidelijk dat
de dorpelingen niet vrijuit durven te praten. Maar Emma laat zich niet afschrikken en dat zorgt voor bloedstollende avonturen. Een duik in het geheime leven
van de Inuit!
Het vijfde deel van de razendsnelle poolreeks over Emma Dewit, mede
geschreven door de bekende poolreiziger Dixie Dansercoer. Voor avonturiers
vanaf 10 jaar.

ISBN 978-9044829808

Met augmente
d reality:
scan de foto’s
met je smartp
hone
voor uniek be
eldmateriaal

ISBN 978-9044829372
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Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: februari 2017
isbn 978 90 448 2980 8
Titel: Spanning in Groenland
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
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Een ijskoud sprookje

Een huis met een geheim
Meer van Salla Simukka

Met gemengde gevoelens stapt Francesca het huis van Nick binnen. Niemand
op school mag Nick, maar hij was wel degene die Francesca uit de handen van
een groep pestkoppen wist te redden. En Nicks huis is bijzonder: er klinkt een
echo van gekke muziek, het is er licht en aangenaam … en voor het eerst sinds
tijden voelt Frank zich gelukkig. Maar al snel blijkt dat Nick én zijn huis een groot
geheim hebben …

Prijs: 17,95 eur
978 90 448 2127 7

Prijs: 17,95 eur
978 90 448 2081 2
Bekroond met de Topeliusprijs

isbn

e
Trilogi

isbn

en!

2 land

t in 5
erkoch

v

ISBN 978-9044829679

Een aangrijpend verhaal vol zwarte humor, over de kracht van het bijzondere en
over onverwachte vriendschappen. Voor iedereen vanaf 9 jaar.
Prijs: 17,95 eur
Verschijnt: mei 2017
isbn 978 90 448 2967 9
Titel: Het lied uit de verte
Auteur: A.F. Harrold
Illustrator: Levi Pinfold
Oorspronkelijke titel: The Song From Somewhere Else
Vertaling: Tine Poesen
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 224 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van A.F. Harrold

Prijs: 16,95 eur
978 90 448 2573 2
Genomineerd voor de
Vlaamse Kinderjury 2016

isbn

Die winter leek het alsof het nooit zou stoppen met sneeuwen. Maar de elfjarige
Alice viel dwars door de sneeuw en belandde in een zomerse wereld, een wereld
vol windfeeën, dromenwevers en pratende bloemen. Alice vindt er een vriendin
in het zingende meisje Marissa. Samen ontdekken ze een geheim: ze moeten de
koningin van deze nieuwe wereld verslaan, of het zal eeuwig blijven sneeuwen
in hun eigen wereld.
Een sprookjesachtig verhaal over vriendschappen, een tuin vol geheimen, een
zee vol ogen, wolvenvliegen, brekende spiegels en ijzige vrieskou. Voor dromers
vanaf 10 jaar.

ISBN 978-9044829334
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Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: februari 2017
isbn 978 90 448 2933 4
Titel: Zussen
Auteur: Salla Simukka
Illustrator: Saku Heinänen
Oorspronkelijke titel: Sisarla
Vertaling: Sophie Kuiper
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 128 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Showtime voor de turnsters

Voetbal op leven en dood
Meer over de Voetbalgoden

Meer over de Turntoppers

Prijs: 15,95 eur
978 90 448 2703 3

isbn

Prijs: 15,95 eur
978 90 448 2540 4
Tweede druk reeds verschenen

isbn

Prijs: 15,95 eur
978 90 448 2234 2
Derde druk december 2016

isbn

Prijs: 14,95 eur
978 90 448 2864 1

isbn

Prijs: 14,95 eur
978 90 448 0704 2

isbn

Verschijnt in december 2016

Een nieuw spannend avontuur van de meiden en jongens van Top Spirit. Met een
voorwoord van olympisch topturnster Vera van Pol. Voor lenige lezers vanaf 9 jaar.

• Boekenlegger

Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: april 2017
isbn 978 90 448 2958 7
Titel: Finalekriebels
Serie: Turntoppers
Auteur: Simone Kortsmit
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 192 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

In aanloop naar de finale van de Champions League worden Stijn en Storm benaderd door schimmige figuren die hen willen overhalen slecht te spelen. Er wordt een
kapitaal geboden, maar geen haar op Stijns hoofd die eraan denkt. Het gevolg is
dat Stijn bedreigd wordt. Storm doet er eerst luchtig over, maar als die bedreigingen
serieuze vormen aannemen en het tweetal ontdekt dat het om een zeer professionele
criminele organisatie gaat, beginnen ze hem toch te knijpen …
Kunnen de Voetbalgoden zich concentreren op de belangrijke wedstrijd van het jaar?
Lees het in Voetbalmaffia, het zeventiende deel van De Voetbalgoden. Vanaf 9 jaar.

OE

OD

Promotie!

ISBN 978-9044829600

Het Turngala bestaat tien jaar en houdt een talentenjacht: de winnaar mag optreden
in de grote show! Nikki en haar turnvriendinnen doen mee en halen de finale. Maar
de blijdschap slaat om in ongerustheid als het team nare anonieme berichten
ontvangt. Marijke gedraagt zich bovendien steeds vreemder. Als Nikki dan ook
nog eens tot over haar oren verliefd wordt en totaal niet weet wat ze daarmee
aan moet, lijkt de overwinning wel heel ver weg.

DE V

Promotie!

• Boekenlegger

EN

d reality:
Met augmente
t
in
n gen uit he
bekijk de oefe
iel
boek op je mob

ISBN 978-9044829587
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T B A LG

Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: mei 2017
isbn 978 90 448 2960 0
Titel: Voetbalmaffia
Serie: De Voetbalgoden
Auteur: Gerard van Gemert
Illustrator: Mark Janssen
Vanaf 9 jaar / nur 282-282 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Lachen, gieren, lezen met James Patterson

Op zoek in de donkere stad

Meer van James Patterson

Meer van Jacob Wegelius

Prijs: 19,95 eur
Prijs: 15,95 eur
978 90 448 2288 5
isbn 978 90 448 2626 5
Tweede druk reeds verschenen

Prijs: 24,95 eur
978 90 448 2609 8

isbn

isbn

Bekroond met de Nordic Council Children

Dit is het verhaal van een muis. Een blauwe muis zelfs. Een blauwe muis die
kan praten en lezen en schrijven. Hij is de jongste van 97 broers en zussen,
en de kleinste. Maar wanneer hij de enige is die weet te ontsnappen uit
het akelige dierproevenlaboratorium, komt het op zijn blauwe schouders te
liggen om de rest te redden. Gelukkig is er één bijzonder meisje dat hem
graag wil helpen.
Een grappig en spannend verhaal met geweldige illustraties. Over kleine
muizen die groot durven zijn. Voor leesmuisjes vanaf 8 jaar.

Prijs: 18,95 eur
Verschijnt: mei 2017
isbn 978 90 448 2965 5
Titel: Blauw maar dapper
Auteur: James Patterson en Chris Grabenstein
Illustrator: Joe Sutphin
Oorspronkelijke titel: Word of Mouse
Vertaling: Joke van Hedel
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 288 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Waar is de kapitein? Als Halidon op een avond thuiskomt, is zijn goede vriend
opeens verdwenen. Halidon eet in zijn eentje en gaat in zijn eentje naar bed, de
kapitein blijft spoorloos. Midden in de nacht kan Halidon de onzekerheid niet meer
aan. Hij neemt zijn eenwieler, en vertrekt. Speurend rijdt hij door de donkere en
lege stad. Naar het jazzcafé, het parkbankje … op zoek naar de kapitein!
Een betoverend en sfeervol boek over vriendschap en moed
(en een avontuur in de nacht). Vanaf 9 jaar.

ISBN 978-9044829303

and Young People’s Literature Prize

ISBN 978-9044829655
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Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: april 2017
isbn 978 90 448 2930 3
Titel: Op zoek naar de kapitein
Auteur: Jakob Wegelius
Illustrator: Jakob Wegelius
Oorspronkelijke titel: Esperanza
Vertaling: Sophie Kuiper
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 128 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Taboes doorbreken
Meer van Stijn Moekaars
Speel een keer met lucifers,
of met een elektrisch mes,
gooi wat vuurwerk in de stal,
plaag een meester met wat stress!
Een boek en een cd met de leukste liedjes
en verhalen om kleine en grote taboes
te doorbreken. Perfect om mee te zingen
wanneer je eigenlijk in bed moet liggen
en ideaal om in de klas te gebruiken om
bijzondere onderwerpen aan te kaarten
(onder andere pesten, afscheid nemen,
twee mama’s, milieu …)
Voor kinderen vanaf 7 jaar.

Prijs: 24,95 eur
978 90 448 2074 4
Genomineerd voor
de Nederlandse Kinderjury 2016

isbn

Prijs: 24,95 eur
Verschijnt: juni 2017
isbn 978 90 448 2412 4
Titel: Ta-boe! Stoute liedjes voor lieve kinderen
Auteurs: Stijn Moekaars en Ruben Appermont
Illustrator: Hiky Helmantel
Vanaf 7 jaar / nur 275-282 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Met cd
en partituur!

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.

ISBN 978-9044827125

ISBN 978-9044824124

Willewete Plus

Prijs: 22,95 eur
Verschijnt: februari 2017
isbn 978 90 448 2712 5
Titel: Willewete plus. De Grieken
Auteur: Suzan Boshouwers
Illustrator: Veronica Nahmias en Paul de Bie
Vanaf 9 jaar / nur 229 / Geb. 112 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm
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Griekse mythes op kindermaat

Als de rollen worden omgedraaid …
Meer over Felix en Lotte

Prijs: 9,95 eur
isbn 978 90 448 2709 5

Prijs: 9,95 eur
isbn 978 90 448 2858 0

Promotie!

Dit is het verhaal over Zeus en Hera, over Danaë en Perseus, over Eros en het
Orakel, over Athene, de nimfen, over Hades en de onderwereld, over de Drie Grijze
Zussen, Charon en Medusa. Bloedstollende verhalen uit de Griekse mythologie,
op maat gesneden, met humor en fantasie. Ontdek wat de goden en helden van
de Griekse oudheid zoal hebben uitgespookt. Leer wie de dapperste en sterkste
van allen is. Is het Kronos, Zeus of Perseus?
Voor kinderen die houden van avontuur en spanning en meer willen weten over
een stukje echte geschiedenis. Vanaf 8 jaar.

Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: mei 2017
isbn 978 90 448 2880 1
Titel: De bende van Zeus
Auteur: Ingrid Vandekerckhove
Illustrator: Anna Sikkes
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 120 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Er is iets vreemds gebeurd bij de familie Eliot: de papa en mama van Felix
zijn plots kinderen geworden! En niet zomaar kinderen. O nee, ze gedragen
zich ronduit slecht. Ze maken alles vuil, zeuren, huilen, maken ruzie, peuteren in hun neus, smakken en halen stoute streken uit … De ouders zijn
kinderen. De kinderen zijn ouders. Wat een klus! Felix, zijn broer Jasper en
Lotte moeten iets doen … Maar wat?
Dit knotsgekke verhaal heeft Lotte zélf geschreven. Een boek waarin de
wereld even helemaal op zijn kop staat. Voor iedereen vanaf 8 jaar.

ISBN 978-9044829495

• Perslancering in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis (Brussel)

ISBN 978-9044828801
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Prijs: 9,95 eur
Verschijnt: maart 2017
isbn 978 90 448 2949 5
Titel: Vergeetjeskruid
Auteur: Ingrid Vandekerckhove
Illustrator: Hiky Helmantel
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 72 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Nooit meer verhuizen!

Een sprong in het diepe?

Meer van Krista Okma

Prijs: 13,95 eur
Prijs: 24,95 eur
isbn 978 90 448 2791 0
978 90 448 2309 7
Genomineerd voor
de Nederlandse Kinderjury 2016

isbn

Debutant: even voorstellen!

Wat doe je als je wordt uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van de allerleukste
jongen uit je klas, maar wel net gaat doen wat je het allerspannendst vindt?
Ebbie wil niets liever dan naar het feestje van Matteo gaan, totdat ze hoort wat
ze gaan doen: zwemmen. En dat durft ze niet. Niemand mag dat weten, want
welke elfjarige is daar nou bang voor? Samen met haar beste vriendin Yasmine
verzint ze een plan.
Een grappig en opbeurend boek over waterangst, vriendschap én dappere jongens
en meiden. Voor lezers vanaf 9 jaar.

Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: april 2017
isbn 978 90 448 2869 6
Titel: Waterwatje
Auteur: Evelien Feltzer
Illustrator: Chris Vosters
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 128 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Billy Brandschoon is al twaalf keer verhuisd. Zijn moeder hoopt steeds dat de
nieuwe buurt schoner is. Ze krijgt de zenuwen van viezigheid. Wanneer ze een
overbuurvrouw met zweetoksels tegenkomt, staat het te koop-bord alweer in de
tuin. Alleen Billy wil niet meer verhuizen: zijn nieuwe buurmeisje Rosa is zó leuk
dat Billy er gloeiwangen van krijgt, en achter de trapkast hebben ze een geheime
kelder ontdekt. Billy en Rosa maken een antiverhuisplan. Gaat het ze lukken om
een dertiende verhuizing te voorkomen?
Een absurd avontuur over trapkasten, geheimzinnige deuren, echte vriendschap,
een moeder die gruwelt van viezigheid en het voorkomen van een dertiende
verhuizing. Vanaf 8 jaar.

ISBN 978-9044829716

‘Ik heb een zwak voor personages die vechten voor het schijnbaar
onmogelijke. Zo heeft Ebbie maar een week om van haar
zwemangst af te komen en toch probeert ze het. En hoe!’
- Evelien Feltzer

ISBN 978-9044828696

32

Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: maart 2017
isbn 978 90 448 2971 6
Titel: Billy en het geheim onder de trap
Auteur: Krista Okma
Illustrator: Chris Vosters
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 120 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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De waanzinnige wereld van
Walliams is terug!
Prijs: 17,95 eur
isbn 978 90 448 2407 0
Genomineerd voor de Nederlandse
Kinderjury 2016
Prijs: 15,95 eur
isbn 978 90 448 2143 7
Derde druk december 2016

Prijs: 17,95 eur
isbn 978 90 448 2333 2
Vierde druk december 2016

Prijs: 19,95 eur
978 90 448 2872 6

isbn

Promotie!

• Boekenlegger

Boink! Als Tom een cricketbal tegen zijn hoofd krijgt, wordt hij wakker in het
ziekenhuis. Dat is al erg genoeg, maar het wordt nóg gekker als hij de angstaanjagende broeder en de krankzinnige hoofdverpleegster ontmoet. Zij regeren met
ijzeren vuist over de kinderafdeling. Maar Tom en de andere patiëntjes besluiten
tóch op avontuur te gaan, het grootste avontuur van hun leven.
Een hilarisch en hartverwarmend verhaal over avontuur, vriendschap en een klein
beetje magie. Walliams zelf noemt het ‘verreweg mijn meest ambitieuze boek’.
Voor kinderen vanaf 9 jaar.

ISBN 978-9044829648
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Prijs: 19,95 eur
Verschijnt: april 2017
isbn 978 90 448 2964 8
Titel: De middernachtbende
Auteur: David Walliams
Illustrator: Tony Ross
Oorspronkelijke titel: The Midnight Gang
Vertaling: Roger Vanbrabant
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 480 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 16,95 eur
978 90 448 1952 6

isbn

Prijs: 15,95 eur
isbn 978 90 448 2064 5
Negende druk december 2016

Prijs: 17,95 eur
isbn 978 90 448 1845 1

Prijs: 18,95 eur
978 90 448 2644 9

isbn

Meer dan 11 miljoen verkochte exemplaren in Groot-Brittannië!
Vertaald in 50 landen!
David Walliams is World Book Day auteur in 2017.
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Een vijfhoekje in een wereld van vierhoekjes

Nana leert rekenen
Meer over Nana van het Roversbos

Meer van Nadja Van Severen

Prijs: 14,95 eur
978 90 448 2780 4

Prijs: 19,95 eur
978 90 448 2660 9

isbn

Prijs: 15,95 eur
978 90 448 2706 4

isbn

isbn

Prijs: 14,95 eur
978 90 448 2158 1

isbn

Fien is een beetje anders dan de rest. Ze houdt van gaten in haar kleren, van
alles rood te kleuren en van de eerste te zijn. Het borrelt in haar buik als dingen
niet gaan zoals zij wil. Dan wordt Fien boos. Als Fien borden steelt in de winkel,
haar fiets verft, in de vinger van de tandarts bijt en zomaar voor een auto loopt,
heeft mama het gehad. Er moet iets gebeuren. Maar wat?
Een eerlijk én grappig boek over een kind met een autismespectrumstoornis,
geschreven door basisschoolleerkracht Nadja Van Sever. Informatief, maar
luchtig. Voor kinderen vanaf 7 jaar.

Prijs: 18,95 eur
Verschijnt: februari 2017

isbn 978 90 448 2979 2
Titel: Fien is een vijfhoekje
Auteur: Nadja Van Sever
Illustrator: Wilma van den Bosch
Vanaf 7 jaar / nur 282 / Geb. 88 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Nana woont samen met tante Dora en de drie Rovers Niek, Riek en Viek in
het Roversbos. De bosdieren zijn haar beste vrienden. Vandaag maken ze
spelenderwijs kennis met de tafels van vermenigvuldiging.
Een vrolijk verhaal over vriendschap, leren lezen en leren rekenen.
Voor kinderen vanaf 6 jaar.

ISBN 978-9044829624

LEREN LEZEN
ISBN 978-9044829792
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Prijs: 19,95 eur
Verschijnt: april 2017
isbn 978 90 448 2962 4
Titel: Welkom allemaal
Auteur: Ann Lootens
Illustrator: Emilie Timmermans
Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 72 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
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Lees, en sla je vleugels uit!

Ontdek de wereld met Raaf en Papegaai
Meer over Raaf en Papegaai

Prijs: 14,95 eur
978 90 448 2611 1

isbn

LEREN LEZEN

Raaf en Papegaai gaan weer op reis! Deze keer naar Australië. Terwijl ze daar
van de natuur genieten, ontmoeten ze een hulpeloos dier dat zijn mama kwijt is.
Raaf en Papegaai besluiten het kleine beestje te helpen. Tijdens hun zoektocht
maken ze kennis met de emoe, het vogelbekdier en de kangoeroe. Lukt het de
twee avontuurlijke vogels om het arme dier met zijn mama te herenigen? En wie
is het kleine diertje eigenlijk?
Een spannend samenleesverhaal, geschreven in drie leesniveaus, van gemiddeld
één tot drie jaar leesonderwijs. Boordevol weetjes en prachtige illustraties. Voor
lezers vanaf 6 jaar.

ISBN 978-9044829570
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Prijs: 14,95 eur
Verschijnt: februari 2017
isbn 978 90 448 2957 0
Titel: Raaf en Papegaai. Naar de verre vlakte
Auteur: Li Lefébure
Illustrator: Jenny Bakker
Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Prijs: 19,95 eur
978 90 448 2786 6

isbn

Prijs: 21,95 eur
978 90 448 2543 5

isbn

Top 5 van de Nederlandse Kinderjury 2016
Tweede druk februari 2017
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