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www.clavisyoungadult.com
Onze nieuwe website voor en door young adults
Een boek is niet een boek.
Niet alléén een boek.
Een boek is een avontuur,
een wereld, een ervaring.
Lezen is niet lezen.
Niet alléén lezen.
Lezen is spanning voelen,
verliefd worden, lachen en huilen.
Clavis Young Adult
voor lezers die weten dat een boek
méér is dan alleen een boek.

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Clavis Uitgeverij

De bijzondere kinderen van
mevrouw Peregrine, peculiar
children, verfilmd door Tim Burton,
foto’s, fotografie, young adult,
trilogie, vertaling, Amerika, bestseller.

Meer over de bijzondere kinderen

De bijzondere kinderen komen terug!

Promotie:

Een nieuw boek van Ransom Riggs, in de successerie over
de bijzondere kinderen. Een zenuwslopende young adult.
•
•
•
•
•

Eerste deel in een nieuwe trilogie.
Voor het eerst met kleurenfoto’s.
Met bekende (én nieuwe) bijzondere kinderen.
Ook te lezen voor wie de eerste trilogie niet kent.
Duik in de geschiedenis van Jacob en zijn grootvader.

9 789044 831146

• veel aandacht op sociale media
• youngadultfolder in het boek

ISBN 978-90 448 3114 6
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Prijs: 21,95
Verschijnt: november 2018
isbn 978 90 448 3114 6
Titel: De kaart der dagen
Auteur: Ransom Riggs
Oorspronkelijke titel: A Map of Days
Vertaling: Tine Poesen
Young adult / nur 285 / Geb. 504 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 2963 1

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 1717 1

Prijs: 21,95
isbn 978 90 448 2057 7

Verkocht in 40 landen!

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 2180 2
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Truth or dance, ballet, dans, trilogie,
booktuber, WhatsApp, vriendschap,
young adult, van eigen bodem,
Nederlands, door de auteur
van Fataal spel.

So you think you can dance?

Sleutelwoorden:

De zinderende ontknoping
van een meeslepende trilogie

De kronieken van goud en bloed,
trilogie, young adult, Frankrijk,
van eigen bodem, Nederlands,
geschiedenis, historisch,
zestiende eeuw, religie.

Clavis Uitgeverij

Meer in deze serie

Meer van Chinouk Thijssen

Prijs: 24,95
isbn 978 90 448 2753 8

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 3091 0

Prijs: 24,95
isbn 978 90 448 3108 5

Promotie:

• boekenlegger
• youngadultfolder in het boek
• veel aandacht op sociale media

Prijs: 15,95
Verschijnt: september 2018
isbn 978 90 448 3411 6
Titel: Truth or Dance
Serie: Truth or Dance
Auteur: Chinouk Thijssen (Rotterdam)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285
Geb. 195 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Het Dertiende Zegel speelt onmiddellijk na Vrijbuiters en is het aangrijpende
sluitstuk van deze historische saga. Voor young adults.
Loïc is verdwenen en niemand weet waarom. In de Villa Orsini laaien de emoties
hoog op. Welk geheim verbergen Celesta’s medaillons? Welk spel speelt de
verleidelijke Casimir? Waarom sterft de ene paus na de andere, en bestaat de
befaamde goudschat van de Visigoten écht? Op zoek naar antwoorden reizen
Vasco en zijn vrienden opnieuw naar Frankrijk. Bedrog is overal en bloed vloeit
wanneer de ultieme confrontatie met Stefano Borgia onvermijdelijk wordt.

9 789044 834161

• youngadultfolder in het boek

ISBN 978-90 448 3416 1

Truth or Dance. Zo heet de chatgroep waar India, Lisa, Nikki en Zoë opeens aan
worden toegevoegd. De meiden dachten dat ze gewoon auditie konden doen om
toegelaten te worden tot de balletopleiding, maar dat blijkt een vergissing. Via de app
ontvangen ze allerlei rare opdrachten, die ze moeten uitvoeren om kans te maken
op een plekje. Ze willen niets liever dan dansen, maar zijn ze bereid daarvoor over
lijken te gaan?

Promotie:

9 789044 834116

Eerste deel van de nieuwe trilogie Truth or Dance, over de duistere kanten van de
balletwereld. Door de populaire boekvlogger Chinouk Thijssen. Voor young adults.

ISBN 978-90 448 3411 6
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Prijs: 24,95
Verschijnt: oktober 2018
isbn 978 90 448 3416 1
Titel: Het Dertiende Zegel
Serie: De kronieken van goud en bloed
Auteur: H.P. Janssens (Lummen)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 420 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

De Oneindigheidstrilogie, trilogie,
young adult, van eigen bodem,
Nederlands, (kinder)mishandeling,
verwaarlozing, huiselijk geweld,
opvangtehuis, zussen.

laatste boek in
De Oneindigheidstrilog

ie

Prijs: 17,95
isbn 978 90 448 3201 3

Is geluk een keuze?

Promotie:

Prijs: 18,95
isbn 978 90 448 3174 0

Prijs: 17,95
isbn 978 90 448 3173 3
Verschijnt december 2018

Promotie:

• youngadultfolder in het boek

9 789044 834123

• youngadultfolder in het boek

Prijs: 16,95
Verschijnt: november 2018
isbn 978 90 448 3412 3
Titel: Een gedroomd einde
Serie: De Oneindigheidstrilogie
Auteur: Susanne Koster (Landsmeer)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 210 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Het indrukwekkende debuut van New York Times Bestseller-auteur Adam Silvera.
Voor young adults die stevig in hun schoenen staan.
De zestienjarige Aaron heeft het moeilijk. Na een familiedrama is hij vergeten
hoe het voelt om gelukkig te zijn. Tot hij Thomas ontmoet. Eindelijk durft hij te
vertellen over zijn verleden, en te dromen over zijn toekomst. Maar daarbij ontdekt
Aaron ook kantjes van zichzelf die niet zo fraai zijn. Hij vestigt zijn hoop op een
revolutionaire ingreep die zijn geheugen kan veranderen. Maar hij is bang om te
vergeten wie hij werkelijk is …

9 789044 831726

Prijs: 18,95
isbn 978 90 448 3137 5

Wanneer de zussen horen dat hun moeder op sterven ligt, hebben ze het daar
moeilijk mee. Saskia weet nog hoe hun moeder wegkeek toen zij werd mishandeld. En Jonka is niet vergeten hoe hun moeder toestond dat zij naar een tehuis
werd gestuurd. Maar het blijft hun moeder. Tegen wil en dank komen er warme
herinneringen naar boven. Misschien is er, ondanks alles, toch ruimte voor liefde
en vergeving. Of zijn de zaken nog altijd niet zoals ze lijken?

Clavis Uitgeverij

Meer van Adam Silvera

Meer in deze reeks

Het hartverscheurende slot van De Oneindigheidstrilogie. Een aangrijpend geschreven young adult over mishandeling, hoop en oneindige liefde.

debuut, Amerikaans, New York,
Bronx, homoseksualiteit,
diversiteit, young adult,
vertaling, New York Times
bestseller.

ISBN 978-90 448 3172 6

Omdat opgeven niet bestaat

ISBN 978-90 448 3412 3
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Prijs: 19,95
Verschijnt: januari 2019
isbn 978 90 448 3172 6
Titel: Meer gelukkig dan niet
Auteur: Adam Silvera
Oorspronkelijke titel: More Happy than Not
Vertaling: Tine Poesen en Lies Lavrijsen
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 384 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

terrorisme, aanslagen, religieus
geweld, religieus extremisme,
islam, Islamitische Staat (IS),
young adult, vertaling, Duits,
actualiteit, vriendschap.

In het hoofd van een terrorist

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

sociale media, (cyber)pesten,
zelfmoord, seksualiteit, detective,
young adult, Nederlands,
van eigen bodem.

De waarheid achter sociale media
Meer van Folkert Oldersma

Prijs: 12,95
isbn 978 90 448 3090 3

Promotie:

Een spannende en realistische young adult. Het thema cyberpesten is actueler dan ooit.
Nadat er een seksueel geladen bericht uit zijn naam op het internet verschijnt, pleegt
Rob zelfmoord. Quirine, het onderwerp van zijn vermeende erotische obsessie, ontdekt
echter al snel dat Rob het bericht niet zelf had geschreven. Maar wie wel? En waarom? Ze gaat op onderzoek uit. Maar ze is onervaren in detectivewerk, dus al spoedig
gaat er van alles mis. En zo belandt Quirine in een aantal zeer gevaarlijke situaties …

9 789044 832853

Prijs: 21,95
Verschijnt: januari 2019
isbn 978 90 448 3407 9
Titel: De dader
Auteur: Antonia Michaelis
Oorspronkelijke titel: Die Attentäter
Vertaling: Roger Vanbrabant
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 446 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-90 448 3285 3

Ze komen uit twee totaal verschillende werelden, maar toch zijn Cliff en Alain
gefascineerd door elkaar. Totdat Cliff zich bekeert tot de islam, en plotseling van
de aardbodem verdwenen lijkt. Als hij na lange tijd weer opduikt, blijkt dat hij
namens Islamitische Staat een ‘dag van bloed’ aan het plannen is. Alain probeert
op zijn vriend in te praten en hem te behoeden voor gevaarlijke beslissingen –
maar hoelang kan hij het onvermijdelijke uitstellen?

• youngadultfolder in het boek

9 789044 834079

Een brandend actuele en benauwende blik in de diepten van het terrorisme.
Spannend en inlevend geschreven. Voor young adults van nu.

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 3288 4
Verschijnt juli 2018

Promotie:

• youngadultfolder in het boek

ISBN 978-90 448 3407 9
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Prijs: 15,95
Verschijnt: november 2018
isbn 978 90 448 3285 3
Titel: Dodelijk bericht
Auteur: Folkert Oldersma (Annen)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285
Geb. 192 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Clavis Uitgeverij

Social fiction, dystopian,
toekomstverhaal, serie, Slaves,
young adult, Nederlands,
van eigen bodem.

Eerste social fiction-serie van eigen bodem

2558.
Banken en multinationals besturen de wereld.
De mensheid is tot slavernij gedoemd.
Het is onmogelijk uit deze maatschappij
te ontsnappen.
Uit: Dante 2. Slaves 4

Miriam s
man
Borger

Social fiction:
de wrede toekomstwereld
is gebaseerd op de problemen
in de huidige maatschappij

Meer in deze reeks

Bekroond door
de kinder- en
jeugdjury 2018

Promotie:

Een nieuw deel in de beklemmende serie. Raven en Dante zijn los te lezen. De
wrede toekomstwereld is gebaseerd op de huidige maatschappij. Voor young adults.
Dante is als slaaf in de handen gevallen van Cym. Ze wil hem breken, maar hij
vecht terug. Dante realiseert zich dat zijn lot verweven is met dat van Raven, én
dat zijn keuzes de aandacht trekken van het gevaarlijke en mysterieuze Bastion.
Diep onder de grond bereidt Dante zijn weg naar boven voor. Maar wat als hij
wraak kan nemen, en er misschien dingen bestaan die belangrijker zijn dan wraak?

9 789044 834314

• youngadultfolder in het boek

ISBN 978-90 448 3431 4
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Prijs: 21,95
Verschijnt: november 2018
isbn 978 90 448 3431 4
Titel: Dante 2. Slaves 4
Auteur: Miriam Borgermans (Kalmthout)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 440 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 21,95
isbn 978 90 448 3319 5
Verschijnt juli 2018

Prijs: 23,95
isbn 978 90 448 3121 4

Prijs: 18,95
isbn 978 90 448 2868 9
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Adembenemend mooi

Klassieker, novelle, opera,
meesterillustrator, Georges Bizet,
liefde, zigeuners, vrijheid,
negentiende eeuw, Frans,
vertaling, luxe-uitgave.

Meer over de liefde
door Benjamin Lacombe

Luxe-uitga
ve
met satijnen
rug,
borduurwer
k,
leeslint en sp
otlagen

isbn

Prijs: 24,95
978 90 448 2571 8

De volledige tekst van de novelle waarop de beroemde opera is gebaseerd, adembenemend geïllustreerd door Benjamin Lacombe. Een meesterwerk op alle fronten.
De soldaat José wordt tot over zijn oren verliefd op de zigeunervrouw Carmen.
Hij heeft alles voor haar over, maar hun liefde is vanaf het begin gedoemd …
Carmen is vrij geboren, en Carmen zal vrij sterven.
Herinnering: dit boek werd al eerder aangeboden

9 789044 831245

isbn

ISBN 978-90 448 3124 5
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Prijs: 39,95
Verschijnt: september 2018
isbn 978 90 448 3124 5
Titel: Carmen
Auteur: Prosper Mérimée
Illustrator: Benjamin Lacombe
Oorspronkelijke titels: Carmen en Lettres adressées
d’Espagne au directeur de La Revue de Paris
Vanaf 13 jaar / nur 284 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 195 x 275 mm

isbn

Prijs: 47,50
isbn 978 90 448 2931 0

Prijs: 34,95
978 90 448 2084 3

Prijs: 47,50
978 90 448 2184 0
isbn

Prijs: 24,95
978 90 448 1951 9

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

thriller, jeugdboek, zelfmoord,
pesten, Nederlands, van eigen
bodem, vakantiehuisje,
vriendschap, door de auteur
van Turntoppers.

Vrienden op zoek naar de waarheid

Sleutelwoorden:

Lef is wat telt

jeugdboek, historisch, geschiedenis,
achttiende eeuw, Frankrijk, Italië,
Polen, leger, gendergelijkheid,
feminisme, Napoleon, oorlog,
van eigen bodem.

Clavis Uitgeverij

Meer van Simone Kortsmit

Prijs: 16,95
isbn 978 90 448 3122 1

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 2867 2

Een confronterende en inspirerende historische roman, over obstakels overwinnen.
Voor meisjes én jongens vanaf 14 jaar.
Marie Schellinck groeit op in armoede. Lezen of schrijven kan ze niet. Toch wil ze iets
van haar leven maken. In de achttiende eeuw zijn er weinig mogelijkheden voor een
vrouw, maar Marie vindt er iets op: ze vermomt zich als man en neemt dienst in het
Franse revolutionaire leger. Het begin van een avontuur dat haar in Frankrijk, Italië en
Polen brengt. En in de nabijheid van de grootste persoonlijkheid uit die tijd: Napoleon.

9 789044 833911

De 15-jarige Yrsa Bellami wordt dood gevonden op het schoolplein. Alles wijst
op zelfmoord. Haar beste vriendin Chelsea is lamgeslagen: waarom koos Yrsa
voor de dood? Om haar te herdenken, nodigt Chelsea hun vriendengroep uit
voor een weekend aan de kust. Maar het mooie weer slaat om. En er is geen
elektriciteit, geen wifi. Ondertussen lopen de irritaties in het huisje op. Was
Yrsa wel zo geliefd? Of bevindt zich in hun midden een moordenaar?

Prijs: 16,95
Verschijnt: januari 2019
isbn 978 90 448 3434 5
Titel: Schoolfeest
Auteur: Simone Kortsmit (Landsmeer)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 14 jaar / nur 284-285 / Geb. 216 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-90 448 3391 1

Een zenuwslopende jeugdthriller, vol cliffhangers en intriges, over pesten en
zelfmoord. Een echte pageturner voor lezers vanaf 14 jaar.

9 789044 834345

eerste
deel in
een ni
euwe s
erie

ISBN 978-90 448 3434 5
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Prijs: 15,95
Verschijnt: september 2018
isbn 978 90 448 3391 1
Titel: Soldaat Marie
Auteur: Katrien Van Hecke (Gent)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 14 jaar / nur 284 / Geb. 195 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek, internationale
kinderontvoering, familie, gezin,
scheiding, hond, Spanje,
Nederlands, van eigen bodem.

Operatie: red Pepper

Voetballen kan je redding
zijn, maar …

jeugdboek, voetballen, carrière,
Afrika, door de auteur van de
Voetbalgoden, illustraties,
Nederlands, van eigen bodem,
trilogie.

Clavis Uitgeverij

Meer in deze serie

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 3116 0

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 3264 8

Sportschrijver Gerard van Gemert laat je niet meer los. Het derde verhaal in de serie,
over hoe voetbal soms een ontsnapping biedt uit uitzichtloze situaties. Vanaf 11 jaar.
Onesmus Malandi mag zich bewijzen in de jeugdafdeling van Tottenham Hotspur.
Zo kan hij een contract verdienen. Maar dat valt niet mee als je altijd in een hutje
in de bergen van Kenia hebt gewoond en nu ineens losgelaten wordt in de rijke
Europese wereld. Kan Onesmus de discipline opbrengen om aan de eisen van
het beroep profvoetballer te voldoen? En belangrijker nog: kan hij de verleidingen
weerstaan die hem op een dienblad worden aangereikt?

9 789044 834017

Het leven van Luuk staat op z’n kop als hij na een vakantie in Nederland ineens
niet meer teruggaat naar Spanje. Eerst lijkt de vakantie gewoon wat langer te
duren, maar dan vraagt Luuk zich af of zijn moeder nog wel terug wil! Hij mist zijn
vader, zijn hond Pepper en zijn leven in Spanje. Terwijl zijn ouders druk zijn met
ruziemaken, loopt Pepper gevaar in Spanje … Tijd voor een avontuur!

Prijs: 13,95
Verschijnt: september 2018
isbn 978 90 448 3417 8
Titel: Over de grens
Auteur: Irène Storm (Bussum)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 95 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-90 448 3401 7

Een verhaal over internationale kinderontvoering, maar óók over een leuk en
spannend avontuur. Voor iedereen vanaf 10 jaar.

9 789044 834178

Auteur Ger
ard van Gem
ert is nauw
betrokken b
ij
die zich inze Stichting Circle4Life,
t voor kansa
rme kinderen
en gezinnen
in Afrika

ISBN 978-90 448 3417 8
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Prijs: 14,95
Verschijnt: januari 2019
isbn 978 90 448 3401 7
Titel: Het gouden shirt
Auteur: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)
Illustrator: Mark Janssen (Valkenburg aan de Geul)
Vanaf 11 jaar / nur 282 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek, volksverhalen,
mythen, sages, provincies,
geschiedenis, illustraties,
Nederlands, van eigen bodem.

Uit iedere provincie een verhaal

Ben jij klaar voor Willewete +?

Met verhalen van:

Anneriek van Heugten (Zeeland)
Chris Vegter (Drenthe)
Christien Boomsma (Friesland)
Femke Dekker (Zuid-Holland)
Gonneke Huizing (Groningen)
Joke Reijnders (Utrecht)
Joke Eikenaar (Overijssel)
Li Lefébure (Limburg)
Suzanne Buis (Noord-Holland)
Marcel van Driel (Gelderland)
Marion van der Kleij (Flevoland)
Pimm van Hest (Brabant)

jeugdboek, informatief, fictie
en non-fictie, illustraties, Grieken,
Griekenland, geschiedenis,
wetenschap, archeologie,
Willewete+.

Clavis Uitgeverij

Meer in deze serie

Prijs: 22,95
isbn 978 90 448 3199 3
Verschijnt september 2018

Promotie:

Formaat: 195 x 254 mm

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 +.
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 + 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.

9 789044 827125

Prijs: 22,95
Verschijnt: januari 2019
isbn 978 90 448 3390 4
Titel: Van bij ons. Volksverhalen uit de 12 provincies
Verzamelaar en illustrator: Margot Senden
(Mechelen, NL)
Vanaf 9 jaar / nur 277 / Geb. 112 pagina’s

ISBN 978-90 448 2712 5

Van de zeemeerminnen uit Zeeland tot de spoken in
Friesland. Dit boek bundelt de mooiste volksverhalen uit
de twaalf Nederlandse provincies. Op avontuur door de
tijd, in éígen land. Voor kinderen vanaf 9 jaar.

9 789044 833904

• boeklancering in de twaalf provincies
• veel persaandacht

ISBN 978-90 448 3390 4
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Prijs: 22,95
Verschijnt: januari 2019
isbn 978 90 448 2712 5
Titel: Willewete +. De Grieken
Auteur: Suzan Boshouwers (Vught)
Illustrator: Veronica Nahmias (Amsterdam)
en Paul de Bie
Vanaf 8 jaar / nur 229 / Geb. 112 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, informatief, non-fictie,
het menselijk lichaam, botten
en spieren, anatomie, wetenschap,
illustraties, pop-up, flapjes,
vertaling, Engels.

Op reis door het lichaam …

jeugdboek, informatief, non-fictie,
de maan, ruimtevaart, astronauten,
planeten, heelal, illustraties,
pop-up, flapjes, vertaling, Frans.

… en op reis naar de maan
Een leerrijk en kleurrijk boek vol indrukwekkende
pop-ups. Voor astronauten vanaf 5 jaar.

ISBN 978-9044834277

Een ruimtereis op boekformaat. Verken ons sterrenstelsel. Maak kennis met de verschillende
planeten. Stap aan boord van de Apollo-raket.
Ontmoet Neil Armstrong. En reis naar de maan!
Ontdek waarom de maan soms vol is en soms
niet. Leerzaam én spannend, door de talloze
feitjes en de geweldige pop-ups vol beweging
en dynamiek.

Een unieke kijk binnen in het menselijk lichaam. Informatief en indrukwekkend. Met
geweldige pop-ups en flappen. Voor wetenschappers vanaf 8 jaar.
Ben je klaar voor je eerste ontleding? Van een mens? Onder toeziend oog van dokter
Walker verken je het lichaam: achter de pop-ups en de flappen ontdek je de botten
en de spieren, het brein en de ogen, de longen en het hart – en alles ertussenin!
Met illustraties die rechtstreeks uit de negentiende eeuw lijken te komen en met
medische aantekeningen en schetsen word je echt een victoriaanse wetenschapper.

ISBN 978-9044834390
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Prijs: 29,95
Verschijnt: november 2018
isbn 978 90 448 3439 0
Titel: Het menselijk lichaam (pop-up)
Auteur: Richard Walker
Illustrator: Rachel Caldwell
Oorspronkelijke titel: The Human Body: A Pop-Up
Guide to Anatomy
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 8 jaar / nur 223 / Geb. 16 pagina’s
Formaat: 240 x 320 mm

Prijs: 29,95
Verschijnt: november 2018
isbn 978 90 448 3427 7
Titel: De maan (pop-up)
Auteur: Anne Jankéliowitch
Illustrator: Annabelle Buxton
Pop-ups: Olivier Charbonnel
Oorspronkelijke titel: Pop-Up Lune
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 225-276 / Geb. 20 pagina’s
Formaat: 230 x 300 mm

In 2019 is
ftigste
het de vij
g van de
verjaarda nding!
anla
eerste ma

Clavis Uitgeverij
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Clavis Uitgeverij

Clavis Uitgeverij

Thema Kinderboekenweek
Nederland 2018: vriendschap

Kern

titel

Lachen, gieren, lezen met James Patterson

Dit is ook
he
de Jeugd t thema van
boekenm
aand
in Vlaand
eren 2019
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Prijs: 16,95

isbn 978 90 448 1952 6
Titel: Joe Biljoen

Een spannend en hilarisch
verhaal vol tederheid over
muizenmoed, vriendschap
en anders zijn. Voor dierenvrienden vanaf 10 jaar.

Ook verkrijgbaar in pakket

ISBN 978-9044829655

met GRATIS etui:

Actieprijs: 10 eur
(i.p.v. 17,95 eur)

isbn

978 90 448 2967 9

Actieprijs: 10 eur
(i.p.v. 16,95 eur)

isbn

978 90 448 2933 4

Actieprijs: 10 eur
(i.p.v. 16,95 eur)

isbn

Prijs: 16,95
isbn 978 90 448 3389 8
Titel: Joe Biljoen + etui

* Actieprijzen geldig van 1 augustus tot en met 31 oktober 2018

978 90 448 2573 2

Prijs: 18,95
Verschijnt: oktober 2018
isbn 978 90 448 2965 5
Titel: Blauw maar dapper
Auteurs: James Patterson
en Chris Grabenstein
Illustrator: Joe Sutphin
Oorspronkelijke titel: Word of Mouse
Vertaling: Maria Roovers
Vanaf 8 jaar / nur 282-283
Geb. 352 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Het hilarische derde deel van
James Pattersons succes
serie. Voor iedereen vanaf
10 jaar die op school zit of
heeft gezeten.
ISBN 978-9044828733

Prijs: 17,95
Verschijnt: september 2018
isbn 978 90 448 2873 3
Auteurs: James Patterson
en Lisa Papademetriou
Illustrator: Neil Swaab
Oorspronkelijke titel:
Middle School: Big Fat Liar
Vertaling: Maria Roovers
Vanaf 10 jaar / nur 283
Geb. 304 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:
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Sleutelwoorden:

jeugdboek, sport, (meisjes)voetbal,
detective, serie, door de auteur
van de Voetbalgoden, sociale media,
pesten, illustraties, Nederlands,
van eigen bodem.

Meisjesvoetbal in de spotlights

Het spannende vervolg van Op zoek naar de Vindeleer. Een magisch verhaal over
vriendschap en dapperheid. Vanaf 10 jaar.
Opeens is er brand in Saint Jude’s, normaal altijd het sufste weeshuis van het land.
Niemand raakt gewond, maar de kinderen worden wel meteen overgeplaatst naar
de Welzijnsbarak. Dat blijkt een vreselijke plaats te zijn, waar de strenge mevrouw
Vantoorn en de enge Kolonel de kinderen regelrecht als slaven behandelen. Kat, de
zaalverantwoordelijke op Saint Jude’s, wil daar natuurlijk meteen iets aan doen … maar
daarvoor heeft ze opnieuw de hulp van de Vindeleer nodig.

9 789044 833577

Prijs: 14,95
Verschijnt: oktober 2018
isbn 978 90 448 3276 1
Titel: Bekeken
Serie: FC De Madonna’s
Auteur: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)
Illustrator: Conz (Oostende)
Vanaf 9 jaar / nur 282-283
Geb. 168 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 3127 6

ISBN 978-90 448 3357 7

9 789044 832761

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 3265 5
Verschijnt juli 2018

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 3117 7

Een spannende week voor Myrthe. Ze speelt met FC De Madonna’s voor het
eerst een competitiewedstrijd in de hoogste klasse. En ze weet dat de scouts
van Oranje O12 haar in de gaten houden. Bovendien speelt ze deze week de
schoolvoetbalwedstrijd tegen De Barentszschool. Allemaal geweldig dus! Tot er
ineens foto’s rondgestuurd worden van De Madonna’s onder de douche … Myrthe
en haar vriendinnen zetten alles op alles om de dader(s) te vinden.

Clavis Uitgeverij

Meer in deze serie

Meer over FC De Madonna’s

Het derde deel van FC De Madonna’s, opnieuw een snel en spannend voetbalverhaal van Gerard van Gemert. Voor voetbaldetectives vanaf 10 jaar.

jeugdboek, weeshuis,
avontuur, brand, vriendschap,
illustraties, Nederlands,
van eigen bodem.

Terug naar de Vindeleer

ISBN 978-90 448 3276 1
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Prijs: 14,95
Verschijnt: oktober 2018
isbn 978 90 448 3357 7
Titel: De brand. Op zoek naar de Vindeleer 2
Auteur: Rob Geukens (Neerlanden)
Illustrator: Emilie Timmermans (Deurne)
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 120 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:
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Cowboy Willy Boem is terug

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, cowboy,
het Wilde Westen, avontuur,
humor, illustraties, Nederlands,
van eigen bodem.

jeugdboek, mysteries, raadsels,
puzzels, detective, illustraties,
geschiedenis, vertaling, Spaans.

Voor echte detectives

met flappen

Meer in deze reeks
Meer over Willy Boem

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 2613 5

Een boek om samen of alleen mee aan de slag te gaan. Los jij de mysteries op?
Voor detectives vanaf 8 jaar.
De geschiedenis staat bol van de mysteries! Welke neanderthaler heeft het eten
gestolen? Welke druïde gebruikt welke kruiden in zijn toverdrank? Waarom vertrouwde de Egyptische farao zijn bezoekers niet? En hoe oud was de dochter van
de Chinese koopman? Deze mysteries uit het verleden laten je brein kraken. Vind
jij uit hoe de vork in de steel steekt? Denk logisch na of gebruik je verbeelding.
Plezier verzekerd!

9 789044 834369

Prijs: 14,95
Verschijnt: oktober 2018
isbn 978 90 448 3428 4
Titel: Willy Boem en de duistere cowboy
Auteur: David Vlietstra (Paterswolde)
Illustrator: Chris Vosters (Kinrooi)
Vanaf 9 jaar / nur 282-283
Geb. 152 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-90 448 3436 9

Het rustige stadje Sunshine wordt opgeschrikt door een geheimzinnige cowboy, die met veel bombarie een grote houten worst op een druk kruispunt
neergooit en dan weer verdwijnt. Wat heeft dat te betekenen? De tienjarige
Willy gaat samen met een vriendin op ontdekkingstocht. Wanneer zij de ware
identiteit van deze Duistere Cowboy leren kennen, beseffen ze dat de tijd
dringt. Om een ramp te voorkomen, moeten ze snel in actie komen.

9 789044 834284

Het tweede boek over Willy Boem is opnieuw een spannend én grappig verhaal
boordevol leuke illustraties. Voor cowboys en cowgirls vanaf 9 jaar.

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 3021 7

ISBN 978-90 448 3428 4
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Prijs: 19,95
Verschijnt: oktober 2018
isbn 978 90 448 3436 9
Titel: Wie had het gedaan? 25 mysteries
uit de geschiedenis om op te lossen
Auteur: Ana Gallo
Illustrator: Victor Escandell
Oorspronkelijke titel: Enigmas. desafía tu mente
con 25 enigmas con historia
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 8 jaar / nur 219 / Geb. 72 pagina’s met flappen
Formaat: 295 x 240 mm
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jeugdboek, geschiedenis,
historisch, scheepvaart, boot,
boten, kapitein, meesterillustrator,
illustraties, vertaling, Engels.

Alsof je zelf op reis gaat
Meer van Roberto Innocenti

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 3191 7

De kapitein vertelt over zijn schip, dat vijftig jaar in de vaart was. Van de bouw
en tewaterlating, via de wereldreizen en de dienstverlening in oorlogstijd, tot de
rustplaats op de bodem van de zee.

9 789044 832839

Een sfeervol boek met prachtige illustraties van de bekroonde Roberto Innocenti.
Voor iedereen vanaf 8 jaar die houdt van zeewind, avontuur en knap tekenwerk.

Door illustra
tor Roberto
Innocenti, in
2008 bekro
ond
met de Han
s Christian
Andersen P
rijs

ISBN 978-90 448 3283 9

28

Prijs: 16,95
Verschijnt: augustus 2018
isbn 978 90 448 3283 9
Titel: Mijn Clementine
Auteur: Amy Novesky
Illustrator: Roberto Innocenti
Oorspronkelijke titel: My Clementine
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 40 pagina’s
Formaat: 235 x 266 mm

Sleutelwoorden:
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De winter komt eraan!

Sleutelwoorden:

jeugdboek, informatief, non-fictie,
wetenschap, natuur, dieren,
meesterillustrator, illustraties,
levensecht, vertaling, Duits.

met levense
chte
illustraties

jeugdboek, leren lezen,
verhaaltjes, familie, gezin, trein,
spelen, illustraties, dagelijks leven,
Nederlands, van eigen bodem.

Clavis Uitgeverij

Samen lezen met Sep en Saar

Meer van Thomas Müller

met tips om
samen
lezen nog le
uker
te maken

‘Met je beginnende lezer thuis oefenen moet
leuk zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook kan.
Toch is dit voor veel ouders een serieuze uitdaging.
Dat heb ik als logopediste vaak genoeg ervaren.
Ik ben ook mama van drie zonen en ik wil
hen heel graag de leeskriebel doorgeven.’
– Isabelle Gielen

SAMEN LEZEN

Een uniek samenleesboek. Voor volwassenen én voor kinderen vanaf 6 jaar.
De kleine letters worden voorgelezen door een ervaren lezer; de grote letters kan
een kind zelf lezen (na ongeveer 6 maanden leesonderwijs). Als de tekstblokken
in grote letters nog een beetje te lang zijn, kun je om de beurt lezen!
In de kamer van Sep staat een lang treinspoor. Gisteren heeft hij dat samen met
papa gebouwd. In de woonkamer kan dat niet. Zijn broertje Tuur kan pas kruipen.
Die kleine deugniet stuurt al zijn plannen in de war nu hij overal op ontdekking gaat!

9 789044 832570

Als het jaar ten einde loopt, zoeken mensen de warmte van hun huizen op.
Maar dieren moeten op hun eigen manier de kou trotseren. Hoe komen
sneeuwhoen, ree, hazelmuis en andere beestjes de winter door?

Prijs: 19,95
Verschijnt: juli 2019
isbn 978 90 448 3163 4
Titel: Sneeuwhoen, ree en hazelmuis.
Dieren in de winter
Auteur: Thomas Müller
Illustrator: Thomas Müller
Oorspronkelijke titel: Schneehuhn, Reh und Haselmaus:
Tiere im Winter
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 7 jaar / nur 223 / Geb. 72 pagina’s
Formaat: 240 x 330 mm

ISBN 978-90 448 3257 0

Een informatief boek met prachtige prenten over de grote en de kleine
overlevingskunstenaars van het dierenrijk. Voor iedereen vanaf 7 jaar.

9 789044 831634

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 2835 1

ISBN: 978-9044831634

30

Prijs: 21,95
Verschijnt: oktober 2018
isbn 978 90 448 3257 0
Titel: Sep en Saar. De trein doet raar
Auteur: Isabelle Gielen (Wilrijk)
Illustrator: Madeleine van der Raad (Groningen)
Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 96 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek, serie, informatief,
fictie en non-fictie, natuur, dieren,
de wereld, illustraties, Nederlands,
van eigen bodem, Raaf en papegaai.

Leren lezen met Raaf en Papegaai
Prijs: 19,95

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 2611 1

isbn

978 90 448 2786 6

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 3263 1

Een avontuurlijk samenleesverhaal, geschreven in drie leesniveaus, van gemiddeld één tot
drie jaar leesonderwijs. Boordevol weetjes en prachtige illustraties. Voor lezers vanaf 6 jaar.
Raaf en Papegaai willen naar de plek waar de zon in de zomer niet ondergaat: Lapland.
De vrienden genieten van de prachtige natuur, als Papegaai plotseling geprikt wordt
en ontzettende jeuk krijgt. Wanneer hij hoort dat er een kruid is dat de jeuk weghaalt,
gaan ze samen op zoek. Een groep lemmingen en een eland helpen Raaf en Papegaai.
Lukt het de twee vrienden het kruid te vinden en Papegaai te verlossen van zijn jeuk?

9 789044 833461

SAMEN LEZEN
ISBN 978-90 448 3346 1
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Prijs: 14,95
Verschijnt: oktober 2018
isbn 978 90 448 3346 1
Titel: Raaf en Papegaai.
Naar de laatste wildernis
Auteur: Li Lefébure (Maastricht)
Illustrator: Jenny Bakker (Apeldoorn)
Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 2957 0

Prijs: 24,95
isbn 978 90 448 2543 5
Genomineerd voor de Kinderjury 2016

Prijs: 21,95
isbn 978 90 448 3029 3

Sleutelwoorden:
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Sleutelwoorden:

jeugdboek, voorlezen, verhaaltjes,
leren lezen, hond, teckel, familie,
dagelijks leven, Kerstmis, sneeuw,
illustraties, Nederlands,
van eigen bodem.

Warme verhaaltjes voor koude dagen

Voorlezen, jeugdboek, illustraties,
milieu, afval, vriendschap, natuur,
bos, dieren, illustraties,
Nederlands, van eigen bodem.

Clavis Uitgeverij

Afval is niet altijd wat het lijkt
In samenwer
king
met Limbu
rg.net

Meer over teckel Tokkel

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 3043 9

VOORLEZEN

Een (voorlees)verhaal voor milieubewuste lezers vanaf 6 jaar.
Bert de boseekhoorn heeft ruziegemaakt met zijn vriendinnetje Bieke, en nu
wil hij het weer goedmaken. Maar hoe? Wanneer een auto afval dumpt in
het bos, ontdekt Bert een bordspel. Dat zou een prima cadeautje zijn voor
Bieke, maar er ontbreekt een pionnetje … In opdracht van de vos, die graag
de baas speelt, gaan Bert en zijn vrienden op zoek naar het ontbrekende
stukje. Maar dat blijkt een erg gevaarlijke opdracht!

9 789044 834321

VOORLEZEN
ISBN 978-90 448 3432 1

Het is bijna Kerstmis. Basiel droomt van een witte kerst, want zijn teckel, Tokkel,
heeft nog nooit sneeuw gezien. En in deze tijd van het jaar blijkt opnieuw dat
teckels héél ondeugende honden zijn. Tokkel wil meehelpen de kerstboom te
versieren, houdt niet van sneeuwpoppen en kan duidelijk niet wachten tot kerstavond om de cadeautjes open te maken. En zal hij braaf zijn als er visite komt
voor het kerstfeest?

Prijs: 15,95
Verschijnt: september 2018
isbn 978 90 448 3430 7
Titel: Teckel Tokkel viert kerst
Auteur: Ilse De Keyzer (Tielt-Winge)
Illustrator: Ina Hallemans (Herselt)
Vanaf 5 jaar / nur 281 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

9 789044 834307

Opnieuw een grappig en ondeugend boek vol warme voorleesverhaaltjes voor
kinderen die een hondje hebben of er eentje willen. Vanaf 5 jaar.

ISBN 978-90 448 3430 7
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Prijs: 16,95
Verschijnt: september 2018
isbn 978 90 448 3432 1
Titel: Opgeruimd staat netjes
Auteur: Luc Hanegreefs (Zelem)
Illustrator: Carolien Westermann (Rotterdam)
Vanaf xx jaar / nur xx / Geb. xx pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm
Vanaf 6 jaar / nur 281/ Geb. 64 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

35

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, voorlezen, verhaaltjes,
meester, klas, school, trouwen,
huwelijk, humor, illustraties,
Nederlands, van eigen bodem.

Meester Bakkebaard gaat trouwen

klassieker, kerstverhaal,
ballet, Tsjajkovski,
meesterillustrator,
illustraties, vertaling, Engels.

De klassieker heruitgevonden

Meer over meester
Bakkebaard

Een tijdloos verhaal in een uniek jasje. De betoverende tekeningen van Roberto Innocenti zullen je hart
veroveren. Voor lezers vanaf 6 jaar.

ISBN 978-90 448 3215 0

Marie werd op slag verliefd op dit kleine mannetje.
Ze bestudeerde zijn gezicht en zag duidelijk dat hij
heel lief was … Illustrator Roberto Innocenti brengt
een eerbetoon aan de klassieke kerstvertelling van
E.T.A. Hoffmann.

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 2537 4

Grappige voorleesverhalen met leuke illustraties, over een meester met rare
streken. Voor iedereen vanaf 5 jaar.
Terwijl de temperaturen dalen en de eerste sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen, belanden meester Bakkebaard en zijn leerlingen weer in allerlei gekke
situaties. De sneeuwpoppen op het plein dragen bijzondere kleren, het kerstspel
loopt bijna in de soep en op de ijsbaan ontdekken de kinderen dat meester
Bakkebaard nog nooit heeft geschaatst. Verder stelt meester Bakkebaard een
belangrijke vraag aan juf Lidewij, waarna de hele klas toeleeft naar een spetterend huwelijksfeest!

9 789044 831153

VOORLEZEN
ISBN 978-90 448 3115 3
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Prijs: 16,95
Verschijnt: november 2018
isbn 978 90 448 3115 3
Titel: Meester Bakkebaard op glad ijs
Auteur: David Vlietstra (Paterswolde)
Illustrator: Juliette de Wit (Amsterdam)
Vanaf 5 jaar / nur 281-282
Geb. 56 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
Cover onder voorbehoud

Prijs: 24,95
Verschijnt: augustus 2018
isbn 978 90 448 3215 0
Titel: Notenkraker
Auteur: E.T.A. Hoffmann
Illustrator: Roberto Innocenti
Oorspronkelijke titel: Nutcracker
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 144 pagina’s
Formaat: 240 x 279 mm
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