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Clavis Uitgeverij

Spraakmakend debuut van jong talent

Eerste boek van
onze jongste
auteur (15)

Promotie

• youngadultfolder in het boek

Een beklemmende young adult die nog lang in je hoofd blijft rondspoken.

9 789044 832044

Het leven is een rollercoaster die enkel omlaaggaat. Althans, voor Fiona Caligue.
Na een bijna-doodervaring maakt ze kennis met Circe, een mysterieus meisje met het talent om op ongepaste momenten te verdwijnen. Zijn ze vrienden?
Hartsvriendinnen? Minnaars? Na een reeks vreemde voorvallen begint Fiona zich
af te vragen of Circe wel het beste met haar voorheeft. Beangstigend dat haar
meest intense relatie ook juist de relatie is waar ze het meest onzeker over blijft …

ISBN: 978-9044832044

In één zin:
Young adult over familiebanden,
psychoses en problematische
vriendschappen.

Prijs: 15,95
Verschijnt: mei 2018
isbn 978 90 448 3204 4
Titel: Circe
Auteur: Nell De Smedt (Vilvoorde)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 184 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Clavis Uitgeverij

Laten we een spelletje spelen …

Promotie

• backcard
• aandacht op sociale media
• youngadultfolder in het boek

Wat voor een ziek spelletje is dit? Nadat haar zusje Jessie is ontvoerd,
stuurt de kidnapper allerlei opdrachten naar Carmen. Alleen als ze
gewillig meespeelt en alle raadsels oplost, zien de twee meiden elkaar
nog terug. Althans, dat is wat de dader beweert. Samen met haar vrienden voert Carmen de bevelen uit, maar de uitdagingen worden steeds
extremer en gevaarlijker. Hoe ver zal ze gaan om haar zus te redden?
Het Clavis-debuut van de populaire boekvlogger Chinouk Thijssen.
Een zenuwslopende young adult.

9 789044 831092

In één zin:
Young adult over pesten en wraaknemen,
door Chinouk Thijssen.

ISBN: 978-9044831092
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Prijs: 17,95
Verschijnt: april 2018
isbn 978 90 448 3091 0
Titel: Fataal spel
Auteur: Chinouk Thijssen (Rotterdam)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 304 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

‘De rood-witte politielinten maken meteen pijnlijk duidelijk dat het allemaal echt is
gebeurd. Ik staar naar de leegte die over is gebleven, naar het huis dat geen huis
meer is, de skeletten die nog overeind staan, en loop ernaartoe, onder de linten
door. Dit is de realiteit, de harde werkelijkheid. Mijn huis, ons huis, is vanaf nu niet
meer bewoonbaar. We zijn dakloos. Zwervers.’
Uit: Fataal spel

Clavis Uitgeverij
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Vel over been

Omdat opgeven niet bestaat
Meer van Susanne Koster

Meer van Kaat De Kock

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 2762 0

Prijs: 16,95
isbn 978 90 448 2974 7

Prijs: 16,95
isbn 978 90 448 3137 5

Prijs: 17,95
isbn 978 90 448 2707 1

Promotie:

Promotie

In één zin:
Young adult over eetstoornissen
en zelfbeschadiging.

In één zin:
Realistische young adult over mishandeling,
deel twee in de oneindigheidstrilogie.

Een treffend geschreven roman over een tiener die worstelt met anorexia en
automutilatie. Voor young adults.

Jonka wordt, op aandringen van haar stiefvader, in een tehuis geplaatst. Vanaf
dan heeft ze maar één doel: niemand tot last zijn en niets vertellen over wat er
thuis is gebeurd. Toch knaagt er iets: haar moeder heeft haar immers gewoon
laten vertrekken … Na vele omzwervingen maakt Jonka zich los van haar thuis en
kiest zij haar eigen weg, ondanks de pijn en het gevoel in de steek gelaten te zijn.
De aangrijpende jeugdroman van Susanne Koster, opnieuw uitgegeven als tweede
deel van De oneindigheidstrilogie over mishandeling, hoop en oneindige liefde.
Voor young adults.

9 789044 832013

Prijs: 14,95
Verschijnt: januari 2018
isbn 978 90 448 3241 9
Titel: Niets om het lijf
Auteur: Kaat De Kock (Borgerhout)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN: 978-9044832013

De vijftienjarige Marie is best tevreden met zichzelf en haar leven. Oké, de verhouding met mama is niet altijd perfect, maar verder is ze een normale tiener. Tot ze
een paar opmerkingen krijgt over haar figuur. En als haar vriendje haar dan ook
nog dumpt, begint ze te twijfelen aan zichzelf. Vond hij haar ook te dik en te lelijk?
Misschien moet ze toch eens wat meer op haar lijn gaat letten …

• youngadultfolder in het boek

9 789044 832419

• youngadultfolder in het boek

ISBN: 978-9044832419
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Prijs: 16,95
Verschijnt: maart 2018

isbn 978 90 448 3201 3
Titel: Achtergelaten
Serie: De oneindigheidstrilogie
Auteur: Susanne Koster (Landsmeer)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 224 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Hoe vul jij je laatste dag?

De trilogie is compleet
Meer in deze trilogie

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 2998 3

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 2874 0

Promotie

Promotie

• voorpublicatie
• youngadultfolder in het boek

• youngadultfolder in het boek

Iets na middernacht krijgt Mateo een telefoontje. Het is Death-Cast, de organisatie die mensen inlicht dat ze binnen 24 uur zullen sterven. Ook Rufus wordt
gebeld. De twee kennen elkaar niet, maar sluiten vriendschap tijdens hun End
Day. Ze beslissen samen nog een laatste avontuur te beleven, een onvergetelijke dag die hun beider levens voor altijd zal veranderen. Maar maak je geen
illusies: op het einde gaan ze allebei dood.
Een intrigerende roman over de laatste dag van twee Amerikaanse jongens.
Een New York Times-bestseller voor young adults.

Prijs: 18,95
Verschijnt: april 2018
isbn 978 90 448 3174 0
Titel: Op het einde gaan ze allebei dood
Auteur: Adam Silvera
Oorspronkelijke titel: They Both Die at the End
Vertaling: Tine Poesen, Lies Lavrijsen
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 352 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

In één zin:
Laatste deel in de historische fantasytrilogie
voor young adults.

Het is tijd voor de laatste strijd. De Slapende Prins vergroot zijn greep op Lormere
en Regellan. Het haveloze groepje rebellen dat probeert hem te verslaan, wordt
alsmaar wanhopiger. Twylla en Errin zijn ondertussen van elkaar gescheiden,
maar weten allebei dat hun tijd begint te dringen. De spanning groeit, en Aurek
zal alles op alles zetten om zijn positie op de troon te handhaven. Kunnen de
twee meisjes elkaar vinden om de toekomst van het koninkrijk te redden?
Het laatste deel in de historische fantasytrilogie. Laat je betoveren, met deze
must read voor young adults.

ISBN 978-9044831191

In één zin:
Vertaalde young adult over dood en leven,
New York Times-bestseller.

ISBN 978-9044831375
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Prijs: 19,95
Verschijnt: mei 2018

isbn 978 90 448 3022 4
Titel: De laatste slag
Auteur: Melinda Salisbury
Oorspronkelijke titel: The Scarecrow Queen
Vertaling: Margot van Hummel
Young adult / nur 285 / Geb. 424 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Voor wie betaal jij de hoogste prijs?

Een ontroerend eerbetoon
Meer van Lena De Coninck

Prijs: 17,95
isbn 978 90 448 2799 6
Longlist Thea Beckmanprijs 2017

Meer van Inez van Loon

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 2400 1
Longlist Thea Beckmanprijs 2017
Shortlist Kleine Cervantes 2017

Prijs: 16,95
isbn 978 90 448 2917 4

Promotie

• youngadultfolder in het boek

De vijftienjarige Jana hangt vaak met vriendinnen in de winkelstraat, al is haar shopbudget kleiner dan dat van de rest. Totdat de plotse scheiding van haar ouders voor
échte geldproblemen zorgt, en Jana een besluit neemt: ze meldt zich aan op een
datingsite, waar ze mannen ontmoet die betalen voor seks. Jana gruwt ervan, maar
de cadeautjes en het geld sterken tegelijkertijd haar zelfvertrouwen. En dan blijkt dat
haar beslissing ook gevolgen heeft voor anderen …
Een realistische en invoelend geschreven roman over vriendschap, liefde en innerlijke
tweestrijd. Voor young adults.

Prijs: 15,95 eur
Verschijnt: maart 2018
isbn 978 90 448 3271 6
Titel: De hoogste prijs
Auteur: Lena De Coninck (Brasschaat)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 184 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

In één zin:
Historisch jeugdboek over kinderarbeid,
gebaseerd op het leven van de grootmoeder
van de schrijfster.

De Rupelstreek 1900. Door familieomstandigheden komt Mathilde in het gezin
van haar tante en oom terecht. Met negen kinderen wonen ze in een piepklein
huisje op een steenbakkerij. Van klein tot groot, iedereen moet keihard meewerken. Mathilde schrikt van het zware leven. Al snel neemt ze het besluit om niet
de rest van haar leven op een steenbakkerij door te brengen. Hoe dol ze ook is
op Marie, Rosalie, Prosper en Fonske … Ze wil vluchten!
Een eerbetoon aan de honderdduizenden naamloze kinderen die overal op de
wereld, in heden en verleden, het slachtoffer zijn van kinderarbeid. Vanaf 11 jaar.

ISBN 978-9044829563

In één zin:
Roman voor young adults
over liefde, geldproblemen
en jeugdprostitutie.

ISBN 978-9044829747
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Prijs: 16,95
Verschijnt: april 2018
isbn 978 90 448 3270 9
Titel: Mathilde, ik kom je halen
Auteur: Inez van Loon (Amsterdam)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 11 jaar / nur 283-284 / Geb. 208 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Met lef wordt je leven leuker

Grenzeloze zusterliefde
Meer van Hajo Visscher
en Wilbert van der Steen

Meer in deze serie

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 2884 9

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 2534 3

Promotie

• boekenlegger

Een (h)eerlijk boek over verborgen armoede, eenzaamheid, homoseksualiteit,
vriendschap en korte rokjes. Vanaf 12 jaar.

Sinds wanneer draagt Shukri een hoofddoek? Ruben en Isa weten dat hun
vriendin gelovig is, maar ze zagen haar nog nooit met een hoofddoek. Als ze haar
er de volgende dag op aanspreken, doen ze een verrassende ontdekking: het
was Shukri helemaal niet, maar haar tweelingzus Amira! Shukri raakt overstuur:
ze heeft haar zus al jaren niet gezien, en wist niet dat zij ook vanuit Somalië naar
Europa was gevlucht. Een zoektocht begint.
Een realistisch en vlot verhaal over vriendschap, familiebanden en vluchtelingen
problematiek. Voor lezers vanaf 10 jaar.

9 789044 832662

Prijs: 15,95
Verschijnt: januari 2018
isbn 978 90 448 3207 5
Titel: Lang leve lef!
Auteur: Joke Janssen (Tiel)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 12 jaar / nur 283-284 / Geb. 176 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

In één zin:
Jeugdboek met illustraties, over familiebanden
en vluchtelingenproblematiek.

ISBN: 978-9044832662

9 789044 832075

In één zin:
Jeugdboek over armoede en homoseksualiteit; los
te lezen vierde deel van de reeks rond puber Petra.

Saaiste kerstvakantie ever! Petra’s vrienden zijn op reis of doen raar, haar broertje
is uit logeren en zij zit met die vreemde Mirjam opgescheept. Samen met dat
verlegen muizenkindje moet Petra een aardrijkskundepresentatie in elkaar flansen.
Ze baalt. Tot ze doorkrijgt waarom Mirjam anders is: haar familie is arm. Petra wil
Mirjam helpen, maar is bang voor andermans mening. Uiteindelijk toont zij lef.
Hierdoor helpt ze anderen én zichzelf. Petra krijgt de leukste kerstvakantie ever.

Prijs: 9,95
isbn 978 90 448 2722 4
Winnaar Hotze de Roosprijs 2017
voor het beste kinderboekdebuut

Promotie

• boekenlegger

ISBN: 978-9044832075
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Prijs: 14,95
Verschijnt: januari 2018
isbn 978 90 448 3266 2
Titel: Het geheim van de vlucht
Auteur: Hajo Visscher (Arnhem)
Coverontwerp: Wilbert van der Steen (Zeist)
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 152 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Voetballen voor een beter leven

Meisjesvoetbal in de spotlights

Meer in deze reeks

Auteur Gerard va
n Gemert
is nauw betrokke
n bij
Stichting Circle4L
ife,
die zich inzet voor
kansarme kinder
en
en gezinnen in Af
rika

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 3116 0

Meer over FC De Madonna’s

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 3117 7

Promotie

• boekenlegger

Het vervolg op De witte stip is opnieuw een inspirerend sportverhaal, over hoe
voetbal soms een ontsnapping biedt uit uitzichtloze situaties. Vanaf 11 jaar.

Myrthe is trots. Haar elftal van FC De Madonna’s is gepromoveerd en bereidt
zich voor op het nieuwe seizoen. De meiden vechten voor een basisplaats, de
concurrentiestrijd is fel. Vlak voor een toernooi in Londen staat alles écht op
scherp: er zullen immers talentscouts aanwezig zijn om veelbelovende sporters
te zoeken. Maar verschillende teamgenoten raken plots uit vorm – tot Myrthe
ontdekt dat er rustgevende middelen in de sportdrankjes zitten. Wie probeert
het toernooi te saboteren?
Het tweede deel van FC De Madonna’s, opnieuw een snel en spannend voet
balverhaal. Voor scherpschutters vanaf 9 jaar.

9 789044 832655

Prijs: 14,95
Verschijnt: maart 2018
isbn 978 90 448 3264 8
Titel: De rode bal
Auteur: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)
Illustrator: Mark Janssen (Valkenburg aan de Geul)
Vanaf 11 jaar / nur 283 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

In één zin:
Jeugdboek over meisjesvoetbal,
door Gerard van Gemert, in de reeks
rond FC De Madonna’s.

ISBN: 978-9044832655

De droom van Onesmus Malandi is nog niet ten einde. Binnen de muren van
voetbalschool Ndoto Ni probeert hij nóg beter te worden, zodat hij volgend jaar
de reis naar Engeland kan maken. Want daar ligt ‘de witte stip’, het lichtpunt in de
verte: een speelplek in de Premier League. Maar eenvoudig is het niet. Corruptie,
mishandeling en intimidatie zijn dagelijkse kost op Ndoto Ni. Onesmus beseft dat
hij alles op het spel moet zetten.

9 789044 832648

In één zin:
Jeugdboek over Afrikaanse voetballers vol ambitie,
door Gerard van Gemert, vervolg op De witte stip.

ISBN: 978-9044832648
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Prijs: 14,95
Verschijnt: mei 2018
isbn 978 90 448 3265 5
Titel: gepasseerd
Serie: FC De Madonna’s
Auteur: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)
Coverontwerp: Conz (Oostende)
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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De Amerikaanse turndroom

Goede juffen, slechte juffen

Meer over de Turntoppers

Meer van Nadja van Sever

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 2958 7

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 1860 4

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 2703 3

Promotie

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 2706 4

• boekenlegger

Promotie

In één zin:
Vijfde jeugdboek in de reeks
rond de Turntoppers, met foto’s.

In één zin:
Jeugdboek met illustraties over een jongen
met adhd en zijn ontvoerde juf.

Het vijfde spannende verhaal over de meiden en jongens van Top Spirit. Voor
lenige lezers vanaf 9 jaar.

Juf Emma is weg. Jammer, want het was een leuke juf. Hebben de drukke
jongen Kobe en zijn klasgenootjes haar misschien iets te veel geplaagd? Hoe
dan ook, nu is er de nieuwe juf Bep. En die is helemaal níét leuk. Ze is streng,
kan niet tegen grapjes en stopt brutale kinderen gewoon in de kast! En dan
ontdekt Kobe dat juf Bep misschien zelfs iets te maken heeft met het verdwijnen
van juf Emma …
Een grappig leesboek over brave en gemene kinderen én juffen. Voor iedereen
vanaf 9 jaar.

9 789044 832051

Prijs: 16,95
Verschijnt: maart 2018
isbn 978 90 448 3122 1
Titel: Twist
Serie: Turntoppers
Auteur: Simone Kortsmit (Landsmeer)
Foto’s: Max Kooistra van MaxFXproductions (Haarlem)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 9 jaar / nur 283 / Geb. 224 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN: 978-9044832051

9 789044 831221

De meiden van Top Spirit krijgen een uitnodiging om te trainen in Amerika! Jill
gebruikt deze kans om zich te ontpoppen als een echte vlogger. Tot grote ergernis van haar teamgenootjes doet ze schaamteloos verslag van hun Amerikaanse
turnavontuur … en daarbij neemt ze het niet zo nauw met de waarheid. Als Jill
ziet dat een meisje met tegenzin in een auto wordt getrokken, wil niemand haar
dan ook geloven. Tot Jill zelf spoorloos verdwijnt.

• boekenlegger

ISBN: 978-9044831221
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Prijs: 14,95
Verschijnt: maart 2018
isbn 978 90 448 3205 1
Titel: Weg met de juf
Auteur: Nadja van Sever (Tervuren)
Illustrator: Madelon Koelinga (Waddinxveen)
Vanaf 9 jaar / nur 283 / Geb. 152 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Walliams is terug!

Clavis Uitgeverij

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 3113 9

De dikste Wallia
ms
tot nu toe

Verschijnt mei 2018

Prijs: 19,95
978 90 448 2872 6

isbn

2de druk februari 2018

Prijs: 17,95 eur
978 90 448 2407 0

isbn

Prijs: 15,95 eur
978 90 448 2143 7

isbn

4de druk januari 2018

Prijs: 17,95 eur
978 90 448 2333 2

isbn

Prijs: 19,95 eur
978 90 448 2964 8

isbn

• Wereldwijd 20 miljoen exemplaren verkocht
• In 53 talen vertaald
• Maar vooral: su-per-leuk!

In één zin:
Leesboek van bestsellerauteur David Walliams,
met illustraties van Tony Ross.
Brommen! Franks vader wordt in de gevangenis gegooid. En dat is niet héél gek,
want hij bestuurde de vluchtwagen bij een bankoverval. Toch wil Frank zijn vader
bevrijden. Hij bedenkt een slim plan om papa bandiet voor één nacht uit de cel te
krijgen, en dan samen stiekem het gestolen geld terug te brengen. Dat is het begin
van een groot avontuur, want boevenopperhoofd Mr Big wil koste wat het kost zijn
buit behouden …
Een hilarisch vader-zoon-en-misdaadverhaal van David Walliams en Tony Ross.
Crimineel grappig, voor boefjes vanaf 9 jaar.

Prijs: 19,95
Verschijnt: april 2018
isbn 978 90 448 3281 5
Titel: Papa bandiet
Auteur: David Walliams
Illustrator: Tony Ross
Oorspronkelijke titel: Bad Dad
Vertaling: Roger Vanbrabant
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 404 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 16,95
isbn 978 90 448 1952 6
Prijs: 15,95
978 90 448 2064 5

isbn

Prijs: 17,95
978 90 448 1845 1

isbn

Prijs: 18,95
isbn 978 90 448 2644 9

Wereldwijd 20 miljoen exemplaren verkocht - In 53 talen vertaald - Maar vooral: su-per-leuk!
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Geld en broederliefde

Een unieke kijk op Jane Goodall

Gemaakt in
samenwerking m
et
het Jane Goodall
Institute

Promotie

Promotie

In één zin:
Leesboek met illustraties, over
broederliefde, geheimen en geld.

In één zin:
Jeugdboek met illustraties over primatoloog Jane
Goodall.

• boekenlegger

Diep in het oerwoud van Tanzania staan chimpansees David Grijsbaard en Goliath
opeens oog in oog met een vreemde aap. In hun bos leven bavianen, franjeapen
en andere chimpanseegroepen – maar ze hebben nog nooit zo’n vreemde aap
gezien, met alleen haren boven op het hoofd. Goliath is huiverig voor de aap,
die hen voortdurend volgt en bespioneert. David daarentegen is nieuwsgierig.
Wie is deze vreemde aap?
Ontdek hoe primatoloog Jane Goodall in de jaren zestig vriendschap sloot met
wilde apen en zo de wetenschap op zijn kop zette. Een wonderbaarlijk verhaal
verteld door chimpansee David Grijsbaard. Vanaf 9 jaar.

9 789044 832594

Prijs: 14,95
Verschijnt: januari 2018
isbn 978 90 448 3242 6
Titel: Kippenhokgeheim
Auteur: Mieke van Hooft (Wageningen)
Illustrator: Wilbert van der Steen (Zeist)
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 128 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN: 978-9044832594

Een grappig en spannend verhaal (mét een dieper laagje). Voor schattenjagers
vanaf 9 jaar.

9 789044 832426

Die ochtend vond Wietse geld in het kippenhok. Het was stom toeval dat hij het
zag liggen: het zat in een blauw plastic zakje en lag achter een plank. Als Wietse
een deel van het gevonden geld uitgeeft, komt hij al snel in de problemen. Van
wie was dat geld eigenlijk? Heeft zijn broer Siep er soms iets mee te maken? En
als Siep het geld niet heeft verstopt, wie dan wel?

• boekpresentatie in boekhandel Dominicanen Maastricht
• bezoek van Jane Goodall aan Nederland

ISBN: 978-9044832426
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Prijs: 19,95
Verschijnt: maart 2018

isbn 978 90 448 3254 9
Titel: Een vreemde aap
Auteur: Li Lefébure (Maastricht)
Illustrator: Jenny Bakker (Apeldoorn)
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 80 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Come with us to London!

Een verhaal om van te smullen
Meer van Ingrid Vandekerckhove

Meer over Eddie, Belle en Flo

• boekenlegger

In één zin:
Jeugdboek over een schoolreisje naar Londen,
in de reeks over Eddie, Belle en Flo.

Prijs: 14,95
Verschijnt: maart 2018
isbn 978 90 448 3197 9
Titel: Eddie, Belle en Flo naar Londen
Auteur: Inga Mol (Den Haag)
Illustrator: Beatrijs van Deursen (Den Haag)
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 152 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

In één zin:
Jeugdboek over snoepen
en fantaseren.

Het lijkt alsof ik in een paradijs ben beland. Ik zie niets dan snoep. In plaats
van bomen groeien lolly’s uit de grond. In plaats van gras zijn er velden vol
zuurtjes, colaflesjes, dropjes, schuimpjes en toffees. En in plaats van bloemen
bloeit suikerspin in de struiken. De huisjes zijn gemaakt van koek. Het is fijn
op planeet Snoepiter. Maar er zijn hier ook droeken, gevaarlijke draken. Kan ik
planeet Snoepiter redden?
Een knotsgek en snoepgoed verhaal over verre planeten, lekkere snoepjes en
gekke avonturen. Voor smulpaapjes vanaf 8 jaar.

9 789044 830514

• boekenlegger

Een makkelijk leesbaar, grappig en spannend verhaal, dat je stiekem een boel
leert over Londen en de Engelse taal. Voor reizigers vanaf 8 jaar.

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 2880 1

Promotie

Promotie

Eddie en Flo zijn verdrietig. Hun leuke school moet zijn deuren sluiten, want er
zijn te weinig kinderen. Het laatste schoolreisje moet wel héél bijzonder worden,
vinden ze. Daarom nemen ze juf Lieke en de hele klas mee naar Londen. Een
busreis van drie dagen. Leuk toch? Maar niet iedereen is er even blij mee, en
onderweg gaat van alles mis. En dan verdwijnt ook nog hun chauffeur! Hoe
komen ze ooit weer thuis?

Prijs: 9,95
isbn 978 90 448 2949 5

ISBN: 978-9044830514

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 2886 3

‘Een grappig en ab
surdistisch verhaa
l!
Lekker vrolijk en
zeer geschikt
om zelf te lezen én
om voor te lezen.
Lezers die van hu
morvolle boeken
houden
en van de boeken
van Roald Dahl
kunnen hun lol op
met deze!’
- Getipt door Brig
itte van
De Amsterdamse
Kinderboekwinke
l

ISBN 978-9044831979
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Prijs: 9,95
Verschijnt: mei 2018

isbn 978 90 448 3051 4
Titel: Planeet Snoepiter
Auteur: Ingrid Vandekerckhove (Sint-Joris-Winge)
Illustrator: Jolanda van der Burgt (Nistelrode)
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 56 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

21

Clavis Uitgeverij

De leukste kattenkoppen

Meer van Benjamin Lacombe

Prijs: 29,95
isbn 978 90 448 3124 5
Verschijnt januari 2018

Prijs: 47,50
978 90 448 2931 0

isbn

De kat … wat een mysterieus dier! In alle culturen en in alle tijden veroverde
het beest een speciale plek: als godheid, als duivel of gewoon als ondeugend
huisdier. Maar heb je jezelf ooit afgevraagd welke gedachten er schuilgaan in die
kleine kattenkopjes? Welke ideeën door hun hoofden vliegen? En welke avonturen
ze beleven als je héél eventjes niet oplet? Dit magistrale boek biedt je een uniek
inkijkje in het leven van vijftien bijzondere katten.
Het gouden duo Sébastien Perez en Benjamin Lacombe brengt opnieuw een
klein meesterwerk. Prachtige kattenportretten in woord en beeld, voor iedereen
vanaf 8 jaar.

9 789044 832402

In één zin:
Een pareltje voor kattenliefhebbers,
van Benjamin Lacombe.

ISBN: 978-9044832402
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Prijs: 24,95
Verschijnt: maart 2018
isbn 978 90 448 3240 2
Titel: Kattenstreken
Auteur: Sébastien Perez
Illustrator: Benjamin Lacombe
Vanaf 8 jaar / nur 274 / Geb. 80 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm

Clavis Uitgeverij

Clavis Uitgeverij

Opgeslokt door een boek

Leren lezen met Raaf en Papegaai

Meer van Brenda Heijnis

Meer over Raaf en Papegaai

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 2862 7

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 2611 1

Promotie

Prijs: 14,95
978 90 448 2957 0

isbn

In één zin:
Samenleesboek met illustraties
over de Nijl, met drie leesniveaus,
in de reeks rond Raaf en Papegaai.

• boekenlegger

In één zin:
Jeugdboek over de kracht van boeken en fantasie.

Een grappig en spannend verhaal over de kracht van boeken. Voor boeken
verslinders vanaf 8 jaar.

Het is koud in het bos. Daarom besluiten Raaf en Papegaai naar Afrika te gaan.
Naar de bron van de Nijl. Daar waar de langste rivier van de wereld ontspringt.
Eenmaal in Afrika vernemen ze dat er niet één bron, maar twee bronnen zijn.
Kameel zegt dat ze naar het meer moeten, het op een na grootste zoetwatermeer
van de wereld! Onderweg beleven ze een spannend avontuur met een cobra
en krokodil. Als dat maar goed afloopt …
Een avontuurlijk samenleesverhaal, geschreven in drie leesniveaus, van gemid
deld één tot drie jaar leesonderwijs. Boordevol weetjes en prachtige illustraties.
Voor lezers vanaf 6 jaar.

9 789044 832631

Prijs: 15,95
Verschijnt: mei 2018
isbn 978 90 448 3208 2
Titel: Olle en de boekenvloek
Auteur: Brenda Heijnis (Middelie)
Illustrator: Esther Leeuwrik (Gouda)
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 168 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN: 978-9044832631

In het dorpje Plummert gebeurt nooit iets spannends. Totdat er plotseling allerlei
kinderen verdwijnen. Wanneer ook Olles zusje verdwijnt, gaat hij samen met Bibi
op onderzoek uit. Als ze ontdekken dat bibliothecaris Buil zich bezighoudt met
zwarte magie, komen ze de waarheid op het spoor: betoverde boeken hebben de
kinderen opgeslokt in hun eigen wereld. Olle en Bibi hebben geen andere keuze
dan zélf ook de boeken in te springen. Ze moeten iedereen redden!

9 789044 832044

LEREN LEZEN
ISBN: 978-9044832044
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Prijs: 14,95
Verschijnt: april 2018

isbn 978 90 448 3263 1
Titel: Raaf en Papegaai. Naar de bron van de Nijl
Auteur: Li Lefébure (Maastricht)
Illustrator: Jenny Bakker (Apeldoorn)
Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
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