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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

Sleutelwoorden:

young adult, vriendschap,
daklozenproblematiek,
grotestadsleven, actualiteit,
realistisch, vertaling,
Duitse bestsellerauteur

Adembenemend spannend
Meer van Antonia Michaelis

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 2972 3

Promotie:

Promotie:

• youngadultfolder in het boek

Prijs: 24,95
Verschijnt: mei 2019
isbn 978 90 448 3525 0
Titel: Nashville
Auteur: Antonia Michaelis
Oorspronkelijke titel: Nashville oder Das Wolfsspiel
Vertaling: Ingrid Vandekerckhove
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / NUR 285 / Geb. 480 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Een aangrijpend en invoelend geschreven young adult over familiegeheimen en
over jezelf durven zijn.
Joren werkt als tuinman bij de Woestenborgs, een wat vreemde familie met een
strenge oma, een oom die dieren opzet en de tweeling Edith en Edward. Hij
valt voor de charmes van Edith, maar waarom verlaat zij zelden het huis? En
waarom heeft tante Anna haar eigen kamer terwijl ze allang overleden is? Of die
stuntelige Edward. Zijn familie spoort hem aan zich wat stoerder te gedragen,
meer ‘mannelijk’. Maar is Edward wel een échte jongen?

ISBN 978-9044835243

• youngadultfolder in het boek

Op zijn t-shirt staat Nashville. Meer weet de achttienjarige Svenja niet van de mysterieuze
jongen. Ze vond hem in een uithoek van haar nieuwe studentenflat, verwaarloosd
en alleen. En ze nam hem in huis. Maar wanneer een reeks moorden op daklozen
de stad in beroering brengt, begint ze zich toch ongemakkelijk te voelen. Heeft
de geheimzinnige jongen, die steeds stiekem lijkt te verdwijnen, soms iets met die
misdaden te maken?

Clavis Uitgeverij

Meer van Wendy Stroobant

Prijs: 21,95
isbn 978 90 448 3407 9

Een levensechte thriller over de daklozenproblematiek en het grotestadsleven.
Actueel en realistisch, vertaald uit het Duits. Voor young adults.

young adult, familie, verliefdheid,
geheimen, transgenderisme,
genderrollen, Nederlands,
van eigen bodem

Durf jij jezelf te zijn?

ISBN 978-9044835250
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Prijs: 15,95
Verschijnt: februari 2019
isbn 978 90 448 3524 3
Titel: Koorddansen
Auteur: Wendy Stroobant (Turnhout)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / NUR 285 / Geb. 196 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

3

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

young adult, sciencefiction,
futuroloog, interplanetair reizen,
van eigen bodem, Nederlands

Een duister toekomstbeeld

Geschreven door
een futuroloog

young adult, dansen, ballet,
paranormaal, debuut,
van eigen bodem, Nederlands

Clavis Uitgeverij

Dansen voor je leven

Een intrigerend verhaal dat nog lang zal nazinderen.
Clavis-debuut van thrillerauteur Guido Eekhaut. Voor
young adults.
De vijftienjarige Britt woont op Titan — de grootste
maan van Saturnus — samen met enkele duizenden vrouwen en de Turing, humanoïde robots.
Django, een Turing, neemt Britt mee naar de
methaanmeren om er op de Kraken te jagen. Die
lijken primitief, maar blijken intelligent en zijn in
staat de menselijke geest te beïnvloeden. Kunnen
zij de Turing en de mensen helpen met hun grootste ambitie: naar de sterren reizen?
Prijs: 16,95
Verschijnt: februari 2019
ISBN 978 90 448 3402 4
Titel: Enigma. Het geheim van de Kraken
Auteur: Guido Eekhaut (Heverlee)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / NUR 285 / Geb. 228 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Promotie:

• youngadultfolder in het boek
• voorpublicatie
• boekenlegger

Promotie:

• voorpublicatie
• boekenlegger
• youngadultfolder in het boek

Een huiveringwekkend debuut over je passie volgen en tot het uiterste gaan.
Voor young adults.
De achttienjarige Freyde wil professioneel ballerina worden. Haar hele leven
draait om dansen. Maar dan begint Freyde nachtmerries te krijgen en telkens
als ze danst, voelt ze hoe iemand haar lichaam overneemt. Freyde gaat op
zoek naar de waarheid en ontdekt dat ze bezeten is door Rosalind Valance,
een beroemde en dode danseres … Hoe krijgt Freyde haar leven weer in
eigen handen?

ISBN 978-9044835168

ISBN 978-9044834024
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Prijs: 15,95
Verschijnt: maart 2019
ISBN 978 90 448 3516 8
Titel: De laatste dans
Auteur: Bes Ceyssens (Houthalen)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / NUR 285 / Geb. 188 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

leesboek, dagboek, emoties,
verliefdheid, vertrouwen, vriendschap,
familie, school, tieners, puberteit,
van eigen bodem, Nederlands

Lief, lief dagboek

jeugdzorg, familie,
geestelijke gezondheid,
geheimen,
van eigen bodem,
Nederlands

Clavis Uitgeverij

Een verhaal met een ziel

Promotie:

Een wonderlijk dagboekverhaal over het echte leven en de echte gevoelens van een
tienermeisje. Een hartstochtelijk pleidooi voor eerlijkheid. Vanaf 14 jaar.
Lief dagboek. Wat fijn dat je er bent. Je bent een grote steun voor mij. Ik weet niet of
ik nog zonder je zou kunnen. Je helpt me. Om mijn gevoelens te verwoorden. Om de
chaos in mijn hoofd te ontwarren. Om Levi en Bram te doorgronden. Daarom ga ik je nu
lezen en herlezen. Ik ga je lezen zoals ik mijn wiskundesommen lees: onderzoekend,
analyserend. Misschien kan ik op die manier écht mezelf leren kennen.

Prijs: 14,95
Verschijnt: april 2019
ISBN 978 90 448 3545 8
Titel: Verliefd. Wil jij mijn dagboek lezen?
Auteur: Jean-Philippe Rieu
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 14 jaar / NUR 284-285 / Geb. 152 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Een aangrijpend verhaal over kinderen en volwassenen in begeleidingstehuis de
Wilgen. Over dagen vol regen, maar ook over hoop en troost. Voor lezers vanaf
14 jaar.
De zestienjarige Chloë zwijgt al bijna een jaar. Elias, half elf – zoals hij het zelf
zegt – baant zich op zijn blauwe fiets een weg door een modderig leven. Geert,
opvoeder van Elias en Chloë, wordt voor het eerst vader, maar midden in zijn
euforie dreigt hij ontworteld te raken. En Ana vlecht manden met wilgentenen,
takken die verder groeien als ze afgesneden worden. Zij laat voor het eerst in
jaren weer een bezoeker binnen.

ISBN 978-9044835151

• voorpublicatie
• boekenlegger

ISBN 978-9044835458
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Prijs: 15,95
Verschijnt: februari 2019
ISBN 978 90 448 3515 1
Titel: De regen is warm
Auteur: Joke Benoot (Mechelen)
Coverontwerp: Studio Clavis
14+ / NUR 284-285 / Geb. 180 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

roken, tabaksindustrie, vriendschap,
games, liefde en loyaliteit, verlies,
van eigen bodem, Nederlands

De tabaksindustrie ontmaskerd

‘De Da Vincicode’ voor
jongere lezers

Meer van Martine Glaser

Prijs: 18,95
isbn 978 90 448 2916 7

Clavis Uitgeverij

jeugdboek, geschiedenis, Parijs,
zoektocht, vriendschap, avontuur,
van eigen bodem, Nederlands

De geheimen van Parijs

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 2396 7

Een spannend en aangrijpend verhaal over de gevaren van roken én van de gewetenloze tabaksindustrie. Voor lezers vanaf 14 jaar.
Thomas, de zoon van BT-directeur Magnussen, heeft het voor elkaar. Hij ziet er goed
uit en leidt een luxeleventje, alleen de studie die zijn pa voor hem heeft gepland ziet
hij niet zitten; hij wil liever games ontwerpen. Floor heeft het minder getroffen. Haar
vader is vertrokken en haar moeder is ernstig ziek. Als hun vrienden Pip en Roy ten
strijde trekken tegen de tabaksindustrie, die alles op alles zet om jongeren aan het
roken te krijgen, worden ook Thomas en Floor meegesleept in die strijd. Maar Big
Tobacco slaat keihard terug.

Prijs: 16,95
Verschijnt: januari 2019
ISBN 978 90 448 3465 9
Titel: Mij pak je niet
Auteur: Martine Glaser (Oegstgeest)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 14 jaar / NUR 284-285 / Geb. 268 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Een spannende zoektocht door Parijs over geschiedenis, geheimen en ontvoering.
Voor iedereen vanaf 14 jaar.
De zestienjarige Joost gaat een weekje logeren bij zijn vader, een historicus aan de
universiteit van Parijs. Maar zijn vader staat hem niet op te wachten aan het station.
Als Joost even later de aktetas van zijn vader in de metro vindt, weet hij dat er iets mis
is. De vader van Joost had voor zijn verdwijning een belangrijke ontdekking gedaan
over de beroemde encyclopedie van Diderot. Wie wist hiervan? En wat is er met zijn
vader gebeurd?

ISBN 978-9044834758

Website met wandelrou
tes langs
de plekken waar het bo
ek zich
afspeelt (met grappige
feitjes)

ISBN 978-9044834659
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Prijs: 18,95
Verschijnt: maart 2019
ISBN 978 90 448 3475 8
Titel: Verdwenen woorden
Auteur: Monique de Heide (Sprang-Capelle)
Coverontwerp: Clavis Uitgeverij
Vanaf 14 jaar / NUR 284-285 / Geb. 352 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Clavis Uitgeverij

Een meeslepend verhaal over verlies en aanvaarding, en over de bijzondere band
tussen kinderen en hun grootouders. Voor kinderen vanaf 10 jaar.
Men zegt weleens dat kinderen vaker huilen dan volwassenen. Maar dat klopt niet.
Het meisje in dit verhaal brengt de zomervakantie door bij haar grootouders aan een
fjord. Haar vader is pas gestorven, maar ze huilt niet. Aan tranen heb je toch niks,
vindt ze. Er doen zich deze zomer allerlei voorvallen voor die met verlies te maken
hebben en stukje bij beetje leert ze omgaan met haar verdriet.

9 789044 835229

Prijs: 14,95
Verschijnt: maart 2019
ISBN 978 90 448 3476 5
Titel: Lef
Auteur: Erna Barth (Leiderdorp)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 14 jaar / NUR 284-285 / Geb. 152 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN: 978-9044835229

Huilen helpt niet

9 789044 834765

Lef wordt wakker in een ziekenhuis. Hij weet niet meer wie hij is. De dokter en
zijn moeder maken hem niet veel wijzer. Maar wie is die dokter? En is die vrouw
wel zijn moeder? Lef gaat op onderzoek uit en ontdekt iets waardoor hij meteen
uit het ziekenhuis wil vluchten. Op straat ontmoet hij Ilse. Zij is op zoek naar een
vriendin die plots verdween. Zullen Lef en Ilse achterhalen wat er zich afspeelt
achter die ziekenhuismuren?

rouwverwerking, huilen, natuur,
grootouders, dieren, emoties,
vertaling, Noors

debuut, thriller, organenhandel,
straatjongeren, van eigen bodem,
Nederlands

Een verhaal met lef

Een spannend en razendsnel verhaal over identiteit en duistere praktijken. Voor
lezers vanaf 14 jaar.

Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

ISBN 978-9044834765
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Prijs: 15,95
Verschijnt: mei 2019
ISBN 978 90 448 3522 9
Titel: Aan tranen heb je toch niks
Auteur: Espen Dekko
Oorspronkelijke titel: Tårer forandrer ingenting
Vertaling: Sofie Maertens en Michiel Vanhee
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 10 jaar / NUR 283 / Geb. 176 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

vriendschap, ontvoering,
obsessieve verliefdheid,
social media, spanning,
van eigen bodem,
Nederlands

Waar is Elise?

doe-boek, buiten spelen,
avonturen, lijstjes, humor,
vertaling, Italiaans

Clavis Uitgeverij

Leuke to-dolijstjes
Een spannend verhaal over een duister plan en vriendinnen
die voor elkaar door het vuur gaan. Voor lezers vanaf 12 jaar.
Drie vriendinnen. Eén vermiste klasgenoot. Mien, Alix en
Victoria gaan op zoek naar de verdwenen Elise. Al snel komen
ze tot de ontdekking dat er sprake is van kwaad opzet. Maar
wie heeft haar ontvoerd? En waarom? En wat heeft meneer
Vandaele, de enge wiskundeleerkracht, te verbergen? Beetje
bij beetje komt de waarheid aan het licht en ontdekken de
meisjes dat het gevaar zich wel héél dichtbij bevindt …
Prijs: 14,95
Verschijnt: februari 2019
ISBN 978 90 448 3521 2
Titel: Je zult van me houden
Auteur: Astrid Sercu (Gits)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 12 jaar / NUR 284 / Geb. 120 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Promotie:

• boekenlegger

Een grappig doe-boek boordevol originele ideeën. Voor durfals vanaf 11 jaar, die
op zoek zijn naar onvergetelijke avonturen.
Onverschrokken avonturiers vinden in dit boek vijftig missies. Rennen met de
slee, een oude en mysterieuze ruïne verkennen, in bomen klimmen, brood
bakken, helemaal zelf vuur maken, een ouderwetse brief schrijven, naar
de sterrenhemel staren … en andere kleine en grote dingen die je gedaan
móét hebben voor je dertiende. En als dat lukt (zonder vals te spelen!), krijg
je er een leuk diploma bovenop.

ISBN 978-9044834840

ISBN 978-9044835212
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Prijs: 19,95

Verschijnt: april 2019

ISBN 978 90 448 3484 0
Titel: 50 dingen die je moet doen voor je 13de

Auteurs: Pierdomenico Baccalario & Tommaso Percivale
Illustrator: Antongionata Ferrari

Oorspronkelijke titel: Il manuale delle 50 avventure
da vivere prima dei 13 anni
Vertaling: Annelies Kin

Coverontwerp: Studio Clavis

Vanaf 11 jaar / NUR 229 / Geb. 168 pagina’s
Formaat: 140 x 190 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Clavis Uitgeverij

jeugdboek, James Patterson,
wetenschap, serie, Albert Einstein,
bestseller, vertaling, Engels

James Patterson: lees, lezer, leest

Slim, slimmer, slimst
Geautoriseerd
door de Albert
Einstein Archives

Prijs: 19,95
ISBN 978 90 448 2288 5

Prijs: 19,95
ISBN 978 90 448 2320 2

Prijs: 19,95
ISBN 978 90 448 2195 6

Prijs: 17,95
ISBN 978 90 448 26873 3

Prijs: 18,95
ISBN 978 90 448 2430 8

Een gloednieuwe spannende reeks vol humor en wetenschappelijke weetjes
met een eigentijdse heldin in de hoofdrol. Een New York Times-bestseller voor
knappe koppen vanaf 10 jaar.
Max Einstein is nogal, eh, bijzonder. Zelfs voor een genie. Ze hackt de computersystemen van de universiteit. Ze maakt uitvindingen voor daklozen. En
ze praat met de beroemde wetenschapper Albert Einstein. (Al doet ze dat
laatste alleen in haar verbeelding.) Maar haar toch al ongewone leventje wordt
pas écht vreemd wanneer ze zich aansluit bij een geheime organisatie die
de samenleving wil beschermen tegen criminele bendes. Kan Max de aarde
redden met wetenschap?

ISBN 978-9044835090
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Prijs: 18,95
Verschijnt: maart 2019
ISBN 978 90 448 3509 0
Titel: Max Einstein. De Knappe Koppen Club
Auteurs: James Patterson en Chris Grabenstein
Illustrator: Beverly Johnson
Oorspronkelijke titel: Max Einstein: The Genius Experiment
Vertaling: Margot van Hummel
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 10 jaar / NUR 283 / Geb. 376 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 15,95
ISBN 978 90 448 2626 5

Prijs: 17,95
ISBN 978 90 448 2687 6

Prijs: 18,95
ISBN 978 90 448 2965 5

Prijs: 18,95
ISBN 978 90 448 2624 1
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, gedaanteveranderingen, vriendschap, avontuur,
dieren, jezelf zijn, illustraties,
serie, vertaling, Duits

De betoverende wereld van de Woodwalkers

jeugdboek, ziekte, leukemie,
chemo, transplantatie, vriendschap, mysterie, met illustraties,
Make-a-Wish, van eigen bodem,
Nederlands

Clavis Uitgeverij

Iedereen wil gewoon kínd zijn
Een deel van
de opbrengst van
dit boek gaat naar
Make-A-Wish®

Gerard van Gemert laat zien dat ook een kind met een
levensbedreigende ziekte vooral gewoon een kind wil
zijn. Vanaf 10 jaar.
Lizie heeft leukemie. Als een chemokuur niet aanslaat,
is een beenmergtransplantatie haar enige hoop. Maar
daar kan Lizie zich geen zorgen over maken. Ze moet
namelijk eerst haar klasgenoten helpen ontdekken
wat er gebeurt in de leegstaande villa Havikshorst.
Als ze bovendien te horen krijgt dat Make-a-Wish
haar grootste wens in vervulling gaat brengen, lijkt
het wel of de ziekte haar leven niet meer beheerst.
Lijkt, want Lizie weet dat alles snel kan veranderen.
ISBN 978-9044835076

Overweldigend
succes in Duitsla
nd

Prijs: 17,95
Verschijnt: januari 2019
isbn 978 90 448 3507 6
Titel: De wens van de Havikshorst
Auteur: Gerard van Gemert
Illustrator: Mark Janssen
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 140 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Gerard van Gemert

Een nieuwe spannende reeks over buitenbeentjes met een bijzonder talent. Voor
shapeshifters vanaf 10 jaar.
Op het eerste gezicht lijkt Carag een gewone jongen. Maar achter zijn heldere
ogen schuilt een geheim. Carag kan van gedaante veranderen. Hij groeide op
als poema in het woud en probeert nu te aarden als mens. Op Clearwater High,
een internaat voor Woodwalkers als hij, ontmoet hij Holly en Brandon. Holly is
een eekhoorntje en Brandon een bizon en de drie shapeshifters worden al snel
vrienden. En vrienden kan Carag in de gevaarlijke mensenwereld wel gebruiken.

ISBN 978-9044834871
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Prijs: 16,95
Verschijnt: april 2019
isbn 978 90 448 3487 1
Titel: Woodwalkers. De metamorfose
Auteur: Katja Brandis
Illustrator: Claudia Carls
Oorspronkelijke titel: Woodwalkers. Carags Verwandlung
Vertaling: Ingrid Vandekerckhove
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 272 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 16,95
isbn 978 90 448 2959 4

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 3116 0
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, voetbal,
de Voetbalgoden, Gerard
van Gemert, met illustraties,
serie, van eigen bodem,
Nederlands

Kun je vertrouwen op je teamgenoten?
Meer in deze serie

Sportschrijver Gerard van Gemert laat Stijn en Storm in het negentiende deel van
de Voetbalgoden meer detectives dan voetballers zijn. Vanaf 9 jaar.
Stijn en Storm zitten in de selectie voor Oranje en gaan naar het WK! Maar
iemand van het team lekt halve waarheden naar de pers. Iedereen wijst naar
elkaar en vlak voor de halve finale tegen Duitsland lijkt sterspeler Bert Pringel de
hoofdverdachte. Stijn en Storm geloven in Berts onschuld en gaan op onderzoek
uit. Daarmee zetten ze ook hun eigen plek in de selectie en misschien wel hun
carrière op het spel.

Clavis Uitgeverij

Dromen van een beter leven

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 2960 0

Prijs: 14,95
Verschijnt: april 2019
isbn 978 90 448 3554 0
Titel: Tussen de linies
Serie: De Voetbalgoden
Auteur: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)
Illustrator: Mark Janssen (Valkenburg aan de Geul)
Vanaf 9 jaar / nur 283 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 2979 2

Een aangrijpend verhaal, gebaseerd op waargebeurde feiten. Door leerkracht Nadja
Van Sever, voor kinderen vanaf 9 jaar.
Fahraz en Ahmed zijn twee Afghaanse jongens. In hun land worden ze bedreigd
door de Taliban. Deze terreurgroep doodt immers families die tegen hen in durven
te gaan. De jongens moeten vluchten voor hun leven. Ze laten alles en iedereen
achter. Een mensensmokkelaar neemt hen mee op een helse tocht vol hindernissen en gevaren. De jongens helpen elkaar om deze verschrikkelijke vlucht te
doorstaan. Maar zal het hen lukken om België te bereiken?

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 2706 4

ISBN 978-9044835311

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 3275 4

jeugdboek, vluchtelingenproblematiek, oorlog, hoop, vriendschap,
realistisch, waargebeurd, van
eigen bodem, Nederlands

Meer van Nadja Van Sever

ISBN 978-9044835540
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Prijs: 14,95
Verschijnt: januari 2019
isbn 978 90 448 3531 1
Titel: Samen op de vlucht
Auteur: Nadja Van Sever (Tervuren)
Illustrator: Chris Vosters (Kinrooi)
Vanaf 9 jaar / nur 283 / Geb. 112 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Clavis Uitgeverij

leesboek, illustraties, David
Walliams, Tony Ross, bestseller,
mammoet, geschiedenis, victoriaanse tijd, ijstijd, vriendschap,
Engeland, vertaling, Engels

Walliams is terug!

Een doe-dit-vooral-niet-zelf-doeboek
Weetjes
, puzzels
,
ongein
en onzin
!

Een hilarisch avonturenverhaal vol doldwaze tekeningen.
Voor wolharige avonturiers van 9 tot 10.000 jaar.

Een doldwaas, gekgrappig en megamaf doeboek voor fans van David
Walliams. Vol spelletjes, puzzels,
weetjes en illustraties. Perfect voor
tijdens vakanties, weekenden en saaie
schoollessen.

De beste vriend van de tienjarige Elsie? Een tienduizend
jaar oude mammoet, natuurlijk. Wanneer Elsie, een dakloos weesmeisje in het victoriaanse Londen, hoort dat er
op de Noordpool een mysterieus ijsmonster is gevonden,
wil ze daar meteen meer van weten. En de rest spreekt
vanzelf: de twee worden goede vrienden, reizen samen
van Engeland naar het hartje van het arctisch gebied
én beleven de meest doldwaze avonturen. Wat had je
anders verwacht?

Prijs: 19,95
Verschijnt: april 2019
isbn 978 90 448 3574 8
Titel: Het ijsmonster
Auteur: David Walliams
Illustrator: Tony Ross
Oorspronkelijke titel: The Ice Monster
Vertaling: Roger Vanbrabant
Vanaf 9 jaar / nur 283 / Geb. 400 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Leer hoe je precies moet doen alsóf
je naar je ouders luistert. Ontdek
hoe ook jij kunt tekenen zoals Tony
Ross. Kijk rond in de winkel van Raj.
Speel het Joe-Biljoen-spel. Verken
de geheime documenten van de
Middernachtbende. Doe de welkDavid-Walliams-personage-ben-jijquiz. En ontdek nog duizend-en-een
andere manieren om je tijd volledig
te verdoen.

ISBN 978-9044835755

ISBN 978-9044835748
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Prijs: 14,95
Verschijnt: mei 2019
isbn 978 90 448 3575 5
Titel: De wereld van David Walliams
Auteur: David Walliams
Illustrator: Tony Ross, Quentin Blake
Oorspronkelijke titel:
The World of David Walliams.
Book of Stuff
Vertaling: Maria Roovers
Vanaf 9 jaar / nur 219

Paperback 80 pagina’s
Formaat: 220 x 280 mm
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serie, avontuur, mysterie,
sciencefiction, ruimtereizen,
computerspelletjes, broers,
vertaling, Noors, Fins

Ready for take-off …

Meer in deze reeks
1

www.clavisbooks.com

DEEL1: DE UITNODIGING
Marie is de dochter van een stinkend rijke wapenhandelaar.
Ze krijgt thuis privéles, omdat haar vader bang is dat ze zal worden ontvoerd. Marie verlangt naar een ander leven, weg van
de eenzame dagen met twee bejaarde bedienden in een kasteel.
Nadat ze een paar nerdvrienden heeft betaald om de onmogelijke
game KEPLER62 uit te spelen, krijgt ze een mysterieuze boodschap. Is ze echt uitverkoren om mee te gaan op expeditie naar
de ruimte? En kan ze nog op haar beslissing terugkomen als ze
ermee instemt?
Het tweede deel uit KEPLER62,
een nieuwe serie vol spanning en mysterieuze ontdekkingen.
Voor nieuwsgierige ruimteavonturiers vanaf 9 jaar.

CV_9789044831016_DEF.indd All Pages

BJORN
SORTLAND

TIMO
PARVELA

PASI
PITKÄNEN

DEEL2: DE LANCERING

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044831023

ISBN: 978-9044831016

9 789044 831016

2

PASI
PITKÄNEN

2

DE LANCERING

Het eerste deel uit KEPLER62, een nieuwe serie over vriendschap,
vol spanning en ontdekkingen. Want niets is wat het lijkt.
Voor nieuwsgierige avonturiers vanaf 9 jaar.

DE UITNODIGING

De dertienjarige Ari woont alleen met zijn broertje Joni. Hun moeder is weer eens op zoek naar werk, eten, een beter leven. En dat
wordt steeds moeilijker. De aarde is overbevolkt en de natuurlijke
hulpbronnen raken uitgeput. Mensen gaan op ontdekkingsreis
naar nieuwe planeten. De broers zoeken intussen afleiding met
de nieuwe game KEPLER62. Iedereen zegt dat het de moeilijkste
videogame ooit is. Maar misschien is het wel meer dan gewoon
een spelletje. Misschien is het een uitnodiging?
En dan komen Ari en Joni bij het laatste level …

TIMO
PARVELA

TIMO PARVELA

1

TIMO PARVELA

Prijs: 19,95
Verschijnt: maart 2019
isbn 978 90 448 3104 7
Titel: Kepler 62. Deel 4: De pioniers
Auteurs: Bjørn Sortland en Timo Parvela
Illustrator: Pasi Pitkänen
Oorspronkelijke titel: Kepler62 –
Bok 4: Pionerer
Vertaling: Sofie Maertens en Michiel Vanhee
Vanaf 9 jaar / nur 282-283
Geb. 128 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-9044831047

De natuurlijke bronnen van de aarde raken uitgeput.
Daarom heeft de regering besloten een groep kinderen naar de ruimte te sturen om een leefbare planeet
te verkennen. Wanneer de jonge ruimtereizigers bij
Kepler62 aankomen, worden ze geconfronteerd met
moeilijke keuzes … en niet alles is wat het lijkt. In deel
drie en vier van dit spannende ruimteavontuur komt
de lezer weer een beetje meer te weten over de mysterieuze planeet.

Prijs: 19,95
Verschijnt: maart 2019
isbn 978 90 448 3103 0
Titel: Kepler 62. Deel 3: De reis
Auteurs: Timo Parvela en Bjørn Sortland
Illustrator: Pasi Pitkänen
Oorspronkelijke titel: Kepler62 –
Kirja 3: Matka
Vertaling: Sophie Kuiper
Vanaf 9 jaar / nur 282-283
Geb. 128 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-9044831030

Deel drie en vier in een spannende serie met prachtige
kleurenillustraties. Voor ruimteavonturiers vanaf 9 jaar.

BJORN
SORTLAND
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Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 3101 6
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Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 3102 3
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Sleutelwoorden:

jeugdboek, muis, humor,
vriendschap, avontuur, met
illustraties, van eigen bodem,
Nederlands

Een zwarte kat en een magische muis

jeugdboek, humor, fantasie,
identiteit, jezelf zijn, uniek zijn,
vriendschap, met illustraties, vertaling, Duits

Clavis Uitgeverij

Eenhoorn zijn is kinderspel!

Meer van Isabelle Quinn

Een warm en grappig verhaal over vriendschap en identiteit. En over een varken met een hoorn en het hart op
de juiste plaats. Voor kinderen vanaf 8 jaar.
In Wichtelstadt krijgt elk kind een mythisch wezen
voor zijn tiende verjaardag. De fabelachtige dag van
Emmi’s tiende verjaardag komt eraan en ze weet het
haast zeker: ze krijgt een eenhoorn. Een mooie, sierlijke
eenhoorn. Maar wat komt er daar door de magische
mist? Een varken! Emmi kan geen mythisch wezen
bedenken dat minder elegant is dan dit roze monstertje.

Prijs: 12,95
isbn 978 90 448 2008 9

ISBN 978-9044834628

Prijs: 17,95
isbn 978 90 448 2708 8

Een grappig verhaal over vriendschap, bijgeloof en een muis met magische krachten.
Voor iedereen vanaf 8 jaar.
Noah, tien jaar, heeft voor zijn verhuizing een konijnenpoot-geluksbrenger van
zijn oma gekregen. Drie maanden later is hij ervan overtuigd dat hij de perfecte
aanpak heeft om narigheden te voorkomen: zijn poot altijd bij zich dragen, nooit
iets gevaarlijks doen en ongeluksbrengers vermijden. Een vriendschap met zijn
buurmeisje Lola, die een zwarte kat heeft, is dus uitgesloten. Maar dan is het tien
februari en overal in het gebouw gebeuren ineens rare dingen.

ISBN 978-9044833423

24

Prijs: 14,95
Verschijnt: februari 2019
isbn 978 90 448 3342 3
Titel: Freddy de Plaagmuis
Auteur: Isabelle Quinn (Houten)
Illustrator: Marieke Nelissen (‘s-Hertogenbosch)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 112 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 15,95
Verschijnt: april 2019
isbn 978 90 448 3462 8
Titel: Emma en Bighoorntje.
Eenhoorn zijn is kinderspel!
Auteur: Anna Böhm
Illustrator: Susanne Göhlich
Oorspronkelijke titel: Emmi und Einschwein.
Einhorn kann jeder!
Vertaling: Ingrid Vandekerckhove
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 204 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

25

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, blind zijn, blindengeleidehond, hond, weetjes, fictie
en non-fictie, met illustraties, van
eigen bodem, Nederlands

Een hond met een missie

jeugdboek, volksverhalen,
geschiedenis, met illustraties,
voorlezen, van eigen bodem,
Nederlands

Clavis Uitgeverij

Een duik in het verleden
Meer van Stijn Moekaars

Geschreven door
ervaringsdeskundi
gen

Prijs: 21,95
isbn 978 90 448 2412 4

Een combinatie tussen interessante weetjes en een leuk dagboekverhaal, waarbij
je alles leert over geleidehonden. Voor iedereen vanaf 8 jaar.
In dit boek volg je Rino, een pup die wordt opgeleid tot geleidehond. Hoe gaat
het er aan toe in zijn pleeggezin? Wat leert hij allemaal in het opleidingscentrum?
En wat mag jij zelf doen als je een geleidehond tegenkomt op straat? Je komt het
allemaal te weten! Bovendien lees je in het dagboek van Rino wat hij zelf van zijn
job en het leven met zijn baasje vindt.

Prijs: 17,95
Verschijnt: april 2019
isbn 978 90 448 3548 9
Titel: Mijn ogen zijn jouw ogen.
Dagboek van een geleidehond
Auteurs: Ruth Wielockx (Balen) en
Julius Schellens (Hulshout)
Illustrator: Ruth Wielockx (Balen)
Vanaf 8 jaar / nur 218 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Tien mooie volksverhalen, modern verteld en geïllustreerd. Perfect om voor te lezen.
Voor kinderen vanaf 8 jaar.
Boris zit onder de trap van de vervallen molen. Hij kijkt tussen de houten treden
naar het pas gemaaide graanveld. De zon zakt aan de horizon en kleurt het
uitgestrekte landgoed rood. Op de schouder van Boris zit een grijze rat. Hij
krabbelt met zijn voorpootjes op de scheefgezakte hoed van de oude man. ‘Jaja,
lief monstertje van me,’ sust Boris. ‘Jij krijgt zo meteen lekkere hapjes. Niet zo
ongeduldig. Je zult smullen, hoor.’

ISBN 978-9044835649

Prijs: 9,95
isbn 978 90 448 2032 4

ISBN 978-9044835489
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Prijs: 17,95
Verschijnt: februari 2019
isbn 978 90 448 3564 9
Titel: De verhalen van Merode
Auteurs: Stijn Moekaars (Bilzen) en anderen
Illustrator: Axel Janssens (Diest)
Vanaf 8 jaar / nur 277 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm
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fotoboek, vlot, reizen, meeuw,
dieren, fantasie, dagdromen,
winnaar World Press Photo,
winnaar Zilveren Camera, van
eigen bodem, Nederlands

Een betoverend fotoboek

Meer van Ton Koene
Een betoverend fotoboek dat de grenzen van fantasie
en werkelijkheid verkent. Voor dagdromers én wereldreizigers vanaf 7 jaar.
Kiki is het beu om enkel te dromen, en besluit gewoon
te dóén. Ze gaat op reis, over de hele wereld, op
een vlot, in haar eentje! Onderweg ontmoet ze een
betweterige meeuw, maar uiteindelijk worden ze dikke
vrienden. Hun tocht leidt langs rode walvissen, reusachtige zwanen en betoverde bossen – én langs de
rafelranden van waarheid en dagdroom.

ISBN 978-9044835298
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Prijs: 17,95
Verschijnt: januari 2019
isbn 978 90 448 3529 8
Titel: Kiki’s wonderlijke wereldreis
Auteur en fotograaf: Ton Koene (Amsterdam)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 7 jaar / nur 282
Geb. 56 pagina’s
Formaat: 290 x 210 mm

Door Ton Koene,
winnaar
van de World Pr
ess Photo
en de Zilveren C
amera

Prijs: 21,95
isbn 978 90 448 2618 0

Clavis Uitgeverij

Nieuwe serie
Wonderwaar

Duik in je eigen verwondering

Het eerste deel in een nieuwe serie over wetenschappelijke verwondering, Wonderwaar. Dromen, durven,
denken én doen – voor onderzoekers vanaf 6 jaar.
Het jaar 1930. De twee onderzoekers William Beebe
en Otis Barton kruipen in hun Bathysfeer, een grote
stalen bol waarmee ze de diepzee willen verkennen.
Maar hoe kwamen zij tot hun uitvinding?
ISBN 978-9044834642
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Prijs: 14,95
Verschijnt: maart 2019
isbn 978 90 448 3464 2
Titel: Wonderwaar. Op missie naar de zeebodem
Auteur: Jan Leyssens (Gent)
Illustrator: Joachim Sneyers (Turnhout)
Vanaf 6 jaar / nur 213-223-231

Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
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Clavis Uitgeverij
Thema: vriendsc

hap!

De mooiste verhalen over de liefde

Perfect voor de Jeugdboekenmaand

Door
meesterillustrator
Benjamin Lacombe

Prijs: 16,95
isbn 978 90 448 2959 4

Prijs: 11,95
isbn 978 90 448 3110 8

Prijs: 16,95
isbn 978 90 448 2573 2

isbn

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 2902 0

isbn

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 2706 4

Prijs: 16,95
isbn 978 90 448 3266 2

Prijs: 16,95
isbn 978 90 448 1952 6

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 2070 6

Prijs: 18,95
isbn 978 90 448 2430 8

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 3335 5

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 3127 6

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 2869 6

Prijs: 24,95
978 90 448 2571 8

Prijs: 24,95
isbn 978 90 448 1951 9

isbn

Prijs: 39,95
978 90 448 3124 5

Prijs: 47,50
978 90 448 2184 0

33

VOOR VLAANDEREN:

VOOR NEDERLAND:

VOOR USA:

Clavis Uitgeverij
Herkenrodeabdij 4b,
3511 Hasselt
tel. +32 (0)11 28 68 68
fax +32 (0)11 28 68 69
info@clavisbooks.com

Clavis Uitgeverij - Avain bv
Pand Noord
Meeuwenlaan 100,
1021 JL Amsterdam
tel. +31 (0)20 408 40 70
fax +31 (0)20 408 30 77
info@clavisbooks.com

Clavis Publishing Inc.
575 Madison Avenue S 1006,
New York, NY 10022
+1-212-937 84 92

Vertegenwoordiging:

Anja Rogge
gsm +32 (0)472 48 19 65
anja@clavisbooks.com
Kim van Eysden
gsm + 32 (0) 472 55 13 20
kim@clavisbooks.com

Verkoop binnendienst:
tel. +32 (0)11 28 68 66
bestel@clavisbooks.com

Bestellingen en distributie
Vlaanderen: CB
tel. +32 (0)52 45 69 40
fax +32 (0)52 45 69 50
service@cb-logistics.be

Vertegenwoordiging:

Yentl van de Par
gsm +31 (0)6 300 886 27
yentl@clavisbooks.com
Caroline Mussche
gsm +31 (0)6 480 177 08
caroline@clavisbooks.com

Verkoop binnendienst:
tel. +31 (0)20 408 30 78
bestel@clavisbooks.com

Bestellingen en distributie
Nederland: CB
tel. +31 (0)345 47 58 88
afnemers@cb-logistics.nl

Pers en promotie:

Pers en promotie:

Tanja Appeltants
Marketing, pers & promotie
tel. + 32 (0)11 28 68 63
tanja@clavisbooks.com

Rozemarijn Visser
Marketing, pers & promotie
tel. + 31 (0)20 408 40 70
rozemarijn@clavisbooks.com

Laura Decaluwé
Marketing, pers & promotie
tel. +32 (0)11 28 68 65
laura@clavisbooks.com

Charlotte de Lannée de Betrancourt
Marketing, pers & promotie
tel. + 31 (0)20 408 40 70
charlotte.de.lannee@clavisbooks.com

