Clavis Uitgeverij

Het plezier van leren lezen
‘Lezen is leuk! Voor mij staat dat altijd voorop. Lezen is belangrijk
en lezen is goed voor de ontwikkeling – maar het is ook gewoon leuk.
Onze uitgaven voor beginnende lezers zijn daarom niet gericht
op avi-niveaus of op lesmethodes, maar op leesplezier.
De conceptboeken van Clavis laten kinderen dromen, fantaseren …
en genieten. Lezen is leuk, en léren lezen ook.’
- Uitgever Kristien Werck
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, leren lezen, serie,
Kip en Muis, met illustraties,
Nederlands, van eigen bodem

Leren lezen met Kip en Muis en Mol

prentenboek, leren lezen,
leren rekenen, tafel van twee,
serie, Nana van het roversbos,
met illustraties, Nederlands,
van eigen bodem

Meer van Nana

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 2780 4

Prijs: 16,95
isbn 978 90 448 3044 6
Tweede druk: reeds verschenen

SAMEN LEZEN

Muis nodigt Kip en Mol uit om met hem mee te lopen naar huis, zodat hij ook eens
visite heeft. Hij dacht dat hij de weg goed kende, maar al snel verdwalen de drie
vrienden. Daar komt nog bij dat Mol het zwaar heeft: zijn lichaam is bedoeld om dóór
de grond te gaan en niet om lange tochten óver de grond te maken. Kunnen ze wel
met z’n drieën verder? Ze besluiten niet op te geven.

Prijs: 16,95
Verschijnt: augustus 2019
isbn 978 90 448 3547 2
Titel: Leren lezen met Kip en Muis en Mol
Auteur: David Vlietstra (Paterswolde)
Illustrator: Renske de Kinkelder (Velp)
Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Prijs: 19,95
978 90 448 2962 4

isbn

LEREN LEZEN

Een vrolijk verhaal om samen of alleen te lezen, over vriendschap, liefde én over
de tafel van twee. Voor beginnende lezers en tellers vanaf 7 jaar.
Vandaag trouwt dokter Das met Dollie Das. Het hele Roversbos is uitgenodigd
voor het feest. Nana, Tante Dora, de haasjes, de muisjes, Trieks en Traks, én
Niek, Riek en Viek staan klaar voor het partijtje. Maar ze moeten wel eerst met
een bootje de rivier over. Hoe ze dat doen? Twee bij twee, natuurlijk. In paartjes
naar het bruidspaar! Tel maar mee, want ook jij mag naar de bruiloft.

ISBN 978-9044832556

Een humoristisch samenleesboek, met vrolijke tekeningen en handige tips voor het
samen lezen. Voor kinderen vanaf 6 jaar.

Clavis Uitgeverij

… en leren rekenen

Meer in deze serie

ISBN 978-9044835472
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Prijs: 15,95
Verschijnt: augustus 2019
isbn 978 90 448 3255 6
Titel: Leren lezen en vermenigvuldigen met Nana
van het Roversbos. Een mooi paar
Auteur: Ann Lootens (Brugge)
Illustrator: Emilie Timmermans (Deurne)
Vanaf 7 jaar / nur 287 / Geb. 40 pagina’s

Formaat: 250 x 260 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, leren lezen, serie,
Raaf en Papegaai, dieren, landen,
Japan, met illustraties, Nederlands,
van eigen bodem

De rijzende zon en de rammelende grond

samenleesboek, leesniveaus,
Taalkanjers, school, met illustraties,
Nederlands, van eigen bodem

Clavis Uitgeverij

Ook jij bent een leeskanjer!
gemaakt in
samenwerk
ing
met Plantyn
, rond de
taalmethod
e Taalkanje
rs

Meer van Raaf en Papegaai

Een leuk avontuur voor kinderen die op verschillende leesniveaus lezen, om samen te ontdekken. Voor lezers vanaf 7 jaar.

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 2957 0

Wat als elk schooljaar opnieuw dezelfde leerlingen in de prijzen vallen nét voor de grote
vakantie begint? Niet echt fijn. Maar dat zou
weleens kunnen veranderen nu er een nieuwe meester op school is … Tot het noodlot
toeslaat en hij vervangen moet worden. Toch
blijft de klas niet bij de pakken neerzitten.
Iedereen doet mee, ieder vanuit zijn eigen
talent. Iedereen kanjer!

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 3263 1

Een spannend samenleesverhaal, geschreven in drie leesniveaus, van gemiddeld
één tot drie jaar leesonderwijs. Boordevol weetjes en prachtige illustraties. Voor lezers
vanaf 6 jaar.
Het is weer zover. Raaf en Papegaai gaan op avontuur! Ditmaal gaat de reis naar
Japan. Het land van de rijzende zon. En het land van de slapende vulkaan Fuji.
Papegaai heeft zin in de reis, maar hij heeft ook de hele tijd het gevoel dat er iets staat
te gebeuren. Als hij het voelt rommelen, is hij bang dat Fuji tóch op uitbarsten staat …

Prijs: 14,95
Verschijnt: augustus 2019
isbn 978 90 448 3636 3
Titel: Leren lezen met Raaf en Papegaai.
Naar het land van de rijzende zon
Auteur: Li Lefébure (Maastricht)
Illustrator: Jenny Bakker (Deventer)
Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

SAMEN LEZEN
ISBN 978-9044836349

LEREN LEZEN
ISBN 978-9044836363
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Prijs: 15,95
Verschijnt: mei 2019
isbn 978 90 448 3634 9
Titel: Iedereen kanjer
Auteurs: Emy Geyskens (Asse) en
Stef Van Malderen (Heffen)
Illustrator: Juliette De Wit (Amsterdam)
Vanaf 7 jaar / nur 287-282 / Geb. 40 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, debuut, leren lezen,
familie, broers en zusjes, enig kind,
Nederlands, van eigen bodem

Een neefje als broer

voorlezen, verhaaltjes, vriendschap,
dagelijks leven, met illustraties,
Nederlands, van eigen bodem

Clavis Uitgeverij

Lekker snel voorlezen

Een grappig boek over kleine en grote wensen. Voor
kinderen (met of zonder broertjes of zusjes) vanaf 5 jaar.
Arno verlangt naar een broertje. Om mee te spelen en
om ruzie mee te maken. Om de mooie naam Sebastiaan
te kunnen geven. O, en hij droomt van een stapelbed!
Zou papa zo’n bed kunnen kopen, tweedehands misschien, voor Arno en zijn broertje? Maar Arno hééft
helemaal geen broertje. Of is zijn neefje Ad een goede
oplossing?

Herkenbare, vrolijke en supersnelle voorleesverhaaltjes
over het dagelijks leven. Voor Karel-jongens en Karelmeisjes vanaf 5 jaar.
Karel zit aan de keukentafel. Ze tekent de kinderen
uit haar klas. En ze kleurt hun kleren netjes in. Maar
hun gezichtjes kan ze niet mooi inkleuren, want ze
heeft geen huidskleur potlood. En de klasgenootjes
hebben allemaal een andere kleur! Eigenlijk is dát
pas echt mooi. Vrolijk tekent ze verder. En ze denkt
helemaal niet meer aan het huidskleur potlood.

Promotie

• Ansichtkaart

Prijs: 16,95
Verschijnt: juli 2019
isbn 978 90 448 3526 7
Titel: Arno wil graag broer zijn
Auteur: Kiek Manasse (Amersfoort)
Illustrator: Marieke ten Berge (Oosterwolde)
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

VOORLEZEN
ISBN 978-9044835175

VOORLEZEN
ISBN 978-9044835267
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Prijs: 16,95
Verschijnt: juli 2019
isbn 978 90 448 3517 5
Titel: Het kleine meisje Karel.
32 miniverhaaltjes
Auteur: Nathalie Depoorter (Oostende)
Illustrator: Anne Schneider (Enkhuizen)
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

7

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, humor, eten, familie,
etiquette, gedragsregels, met
illustraties, Nederlands,
van eigen bodem

Zo hoort het wel …

jeugdboek, voorlezen, verhaaltjes,
humor, fantasie, ondeugend zijn,
met illustraties, Nederlands,
van eigen bodem

… en zo hoort het niet!

Clavis Uitgeverij

Lezen op
eigen risico

Meer van Annabelleke

Prijs: 24,95
isbn 978 90 448 2782 8

VOORLEZEN

Je netjes gedragen is nog erger dan naar school gaan: je mag bijna niets, maar
je moet van alles, het is afgrijselijk moeilijk en nooit goed genoeg, alles moet altijd
zus en nooit zo. Gelukkig is er dit goedemanierenboek, zodat zelfs jij je deftig
kunt gedragen aan tafel, op school en in het verkeer. En dat eindelijk ook aan je
ouders kunt leren …

Prijs: 19,95
Verschijnt: juli 2019
isbn 978 90 448 3615 8
Titel: Het grote goedemanierenboek
Auteur: Nathalie Depoorter (Oostende)
Illustrator: Marianne van der Walle (Nijmegen)
Vanaf 8 jaar / nur 282-283 / Geb. 114 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

VOORLEZEN

Het tweede absoluut hilarische voorleesboek over het allerstoutste kindje ter wereld!
Om voor te lezen vanaf 5 jaar, om zelf te lezen vanaf 7 jaar.
Denk aan het stoutste kindje dat je kent. Denk dan aan het allerstoutste kindje
dat je kent. En aan een kindje dat nog tien keer stouter is. Dat superstoute kind
is een braaf plumpuddinkje … naast Annabelleke. In deze verzameling ondeugende verhalen is Annabelleke stouter dan ooit. Ze wil een struispaard, maakt
Slumpig Slijm en vindt dat er een apenkooi hoort in een droomhuis. Maar als
niemand haar begrijpt, klinkt Annabellekes beruchte en schrikbarende Schreeuw.

ISBN 978-9044834338

Een helder en hilarisch etiquetteboek, dat precies laat zien hoe het wel (en hoe het
niet) moet. Voor nette heren en dames vanaf 8 jaar.

ISBN 978-9044836158
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Prijs: 24,95
Verschijnt: juni 2019
isbn 978 90 448 3433 8
Titel: Annabelleke maakt het bont
Auteur: Miriam Borgermans (Kalmthout)
Illustrator: Monique van den Hout
(Bergen op Zoom)
Vanaf 5 jaar / nur 281-282/ Geb. 176 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm
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Clavis Uitgeverij

Meesterillustrator Benjamin Lacombe
heeft een verrassing voor je …

Promotie

De eerste drie titels van een nieuwe reeks. Benjamin
Lacombe en andere top-illustratoren geven een eigentijdse
uitstraling aan literaire klassiekers.
Topillustrator Benjamin Lacombe selecteerde drie klassieke verhalen én drie kunstenaars om deze te verbeelden.
Beleef de tijdloze klasse van Duimelijntje, De avonturen
van Pinokkio en De tovenaar van Oz – geïllustreerd door
Marco Mazzoni, Justine Brax én Benjamin Lacombe zelf.

ISBN 978-9044836127

• Ansichtkaart
• Booktrailer
Prijs: 29,95
Verschijnt: augustus 2019
isbn 978 90 448 3612 7
Titel: Duimelijntje
Auteur: Hans Christian Andersen
Illustrator: Marco Mazzoni
Oorspronkelijke titel: Poucette
Vertaling: Annelies Kin
Vanaf 8 jaar / nur 277 / Geb. 72 pagina’s
Formaat: 220 x 300 mm

Sla de pagin
a
om voor mee
r
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

sprookjes, klassiekers, topillustrator,
Benjamin Lacombe, Frans,
vertaling

Prijs: 29,95
Verschijnt: augustus 2019
isbn 978 90 448 3611 0
Titel: De tovenaar van Oz
Auteur: Sébastien Perez
Illustrator: Benjamin Lacombe
Oorspronkelijke titel: Le magicien d’Oz
Vertaling: Annelies Kin
Vanaf 8 jaar / nur 277 / Geb. 128 pagina’s
Formaat: 220 x 300 mm

ISBN 978-9044836103

ISBN 978-9044836110

Benjamin Lacombe presenteert …

Prijs: 29,95
Verschijnt: augustus 2019
isbn 978 90 448 3610 3
Titel: De avonturen van Pinokkio
Auteur: Carlo Collodi
Illustrator: Justine Brax
Oorspronkelijke titel: Les aventures de Pinocchio
Vertaling: Annelies Kin
Vanaf 8 jaar / nur 277 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 220 x 300 mm

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Kief de dief … of toch niet?

Clavis Uitgeverij

Meer van Ingrid Vandekerckhove

Prijs: 9,95
isbn 978 90 448 2125 3

Prijs: 9,95
Verschijnt: augustus 2019
isbn 978 90 448 3635 6
Titel: Kampioenswedstrijd
Serie: Kief de goaltjesdief
Auteur: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)
Illustrator: Mark Janssen (Valkenburg aan de Geul)
Vanaf 7 jaar / nur 282 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 10,95
isbn 978 90 448 2858 0

Een grappig en spannend verhaal over ondeugend (en braaf) zijn. Voor
taalfanaten vanaf 9 jaar.
Malchance! Luieren is er deze paasvakantie niet bij. Lotte en Felix moeten
namelijk op taalkamp, om Frans te leren. Natuurlijk heeft Felix een plan
bedacht om aan deze, eh … misère te ontkomen. Sterker nog: hij heeft
een dubbelplan. Maar dan moet hij zijn vriendinnetje wel zover krijgen om
een béétje te liegen En of dat voor Lotte zo gemakkelijk is?

ISBN 978-9044835410

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 3273 0

Op zaterdag staat de allesbeslissende kampioenswedstrijd tegen De Valken op het
programma. Joeri en Daan zijn superzenuwachtig. Maar dan vinden ze een gouden
horloge en dat blijkt gestolen te zijn. Ineens zijn de twee voetballers verdacht van
diefstal en komt de kampioenswedstrijd in gevaar. Daan en Remy doen er alles aan
om de echte dief te vinden. De zoektocht wordt een race tegen de klok, en brengt
de jongens ook nog eens in gevaar.

leesboek, vriendschap, familie,
kattenkwaad, vakantie, taalkamp,
Frankrijk, met illustraties, Nederlands,
van eigen bodem

Met de Franse slag …
Meer over Kief

Een nieuw verhaal in de serie ‘Kief de goaltjesdief’, een uitstekende opstap naar Gerard
van Gemerts successerie ‘De Voetbalgoden’. Voor voetballiefhebbers vanaf 7 jaar.

Sleutelwoorden:

jeugdboek, serie, sport, voetbal,
Kief de goaltjesdief, met illustraties,
Nederlands, van eigen bodem

ISBN 978-9044836356
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Prijs: 9,95
isbn 978 90 448 2949 5

Prijs: 14,95
Verschijnt: mei 2019
isbn 978 90 448 3541 0
Titel: Holderdebolder naar Bolderhof
Auteur: Ingrid Vandekerckhove (Sint-Joris-Winge)
Illustrator: Hiky Helmantel (Zeewolde)
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 152 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, adoptie, jezelf vinden,
prozagedicht, vader-dochterrelatie,
familie, met illustraties, Nederlands,
van eigen bodem

Mijn papa is mijn papa niet

jeugdboek, draken, fantasie, gillen,
vriendschap, familie, verdriet,
rouwverwerking, vakantie,
met illustraties, Nederlands,
van eigen bodem

Clavis Uitgeverij

Vurig vlammende vriendschap

Een poëtisch en gevoelig verhaal over het vinden van jezelf
en het vinden van anderen. Met dromerige illustraties. Voor
zoekers vanaf 8 jaar.

Een grappig en spannend boek over een meisje dat
glas kapot gilt en over een draakje met bijzondere
talenten. Voor drakenvrienden vanaf 10 jaar.

Mijn papa is mijn papa niet. Niets van mij lijkt op hem. En
omgekeerd. Dat komt omdat mijn papa mijn echte papa
niet is, zegt Mia. Maar dat is het niet. We passen gewoon
niet bij elkaar. Ik moet op zoek naar een andere plek. Waar
het beter past. Misschien ga ik wel naar de maan. Dan
word ik een kind op de maan. Een maankind.

Héél hard gillen. Alleen zo kan de twaalfjarige
Sophie Overmars de aandacht van haar ouders
trekken. Tot ze een keer per ongeluk de ruiten van
een restaurant kapot gilt en de politie haar in de
cel gooit. Is Sophie een wonderkind of een gevaar
voor de samenleving? Iedereen wil dat weten en
merkwaardige geleerden van over de hele wereld
onderwerpen haar aan allerlei vreemde en akelige
onderzoeken. Gelukkig snelt een draakje haar te
hulp …

Prijs: 9,95
Verschijnt: juni 2019
isbn 978 90 448 3622 6
Titel: Alleen de maan is ver genoeg
Auteur: Jeroen Serruys (Gentbrugge)
Illustrator: Jenny Bakker (Apeldoorn)
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 56 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-9044835441

ISBN 978-9044836226
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Meer van
Jeroen Serruys

Prijs: 15,95
Verschijnt: augustus 2019
isbn 978 90 448 3544 1
Titel: Sophie en de drakentranen
Auteur: Gemma Geurts (Amsterdam)
Illustrator: Chantal Peten (Brussel)
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 184 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Promotie

• Boekenlegger

Prijs: 9,95
isbn 978 90 448 2821 4
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Door Fabie

n van der H
am,
bekend van
www.filoso
fiejuf.nl

Een vlot boek dat je laat lachen én laat denken.
Voor iedereen (met of zonder duur parfum) vanaf
9 jaar.
Donovan is stinkend rijk. Dat zeggen zijn klasgenootjes. Donovan schaamt zich ervoor. Het woord
zegt het al: rijk zijn stinkt gewoon. Liever zou hij
gewoon heel gewoon zijn. Zoals andere kinderen.
Maar hoe komt hij van de auto, de villa, de boot
en al die andere spullen af? Als een spookdief
in het dorp opduikt, krijgt hij een idee. Een plan
waardoor hij gewoon kan worden. Helaas lopen
plannen niet altijd volgens plan.

jeugdboek, serie, rotschool, humor,
bestseller, James Patterson,
met illustraties, Engels, vertaling

Clavis Uitgeverij

Maakt school ongelukkig?
Meer in deze serie

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 2626 5
Derde druk: juli 2019

Prijs:17,95
978 90 448 2687 6
Tweede druk: juli 2019
isbn

Prijs: 17,95
978 90 448 2873 3
Tweede druk: juli 2019
isbn

Prijs: 14,95
Verschijnt: juni 2019
isbn 978 90 448 3620 2
Titel: Stinkend rijk
Auteur: Fabien van der Ham (Groningen)
Illustrator: Wilma van den Bosch (Utrecht)
Vanaf 9 jaar / nur 282-283
Geb. 136 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Promotie

• Boekenlegger

Het hilarische vierde deel van James Pattersons successerie. Voor iedereen
vanaf 10 jaar die op school zit of heeft gezeten.
Houdt het dan nooit op? Is het schooljaar eindelijk voorbij, moet Rafe opeens
naar zomerkamp! Nóg meer rekenen en taal en andere ellende … Gelukkig
wordt Rafe al snel vrienden met de andere scholieren in zijn slaapzaal.
Zelfs met Snotsmuller, een aardige jongen die graag in zijn neus peutert. En
die vriendschap blijkt van pas te komen wanneer de jongens uit de ‘coole
slaapzaal’ uit zijn op ruzie … School is oorlog, maar schoolkamp nog meer!

ISBN 978-9044835137

Maakt geld gelukkig?

Sleutelwoorden:

jeugdboek, rijkdom, geld, geluk,
vriendschap, school, humor, filosofie,
met illustraties, Nederlands,
van eigen bodem

ISBN 978-9044836202
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Prijs: 17,95
Verschijnt: september 2019
isbn 978 90 448 3513 7
Titel: Rotschool. Pestkoppen en papperige broccoli
Auteurs: James Patterson en Chris Tebbetts
Illustrator: Laura Park
Oorspronkelijke titel: Middle School #4. How I
Survived Bullies, Broccoli and Snake Hill
Vertaling: Maria Roovers
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 288 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

19

Sleutelwoorden:
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Sleutelwoorden:

jeugdboek, pesten, plagen, school,
vriendschap, familie, met illustraties,
Nederlands, van eigen bodem

Met een voorw
oord
van Kristl Hab
ils,
directeur van
School
Zonder Pesten
vzw

Weg met pesten!

In samenwerking met

jeugdboek, non-fictie, wetenschap,
onderzoek, continentverschuiving,
platentektoniek, geschiedenis,
Marie Tharp, met illustraties,
Nederlands, van eigen bodem

Clavis Uitgeverij

Verwondering is overal
Meer in deze serie

Een inspirerend boek tégen pesten en vóór vriendschap.
Voor kleine helden vanaf 8 jaar.
Zo kan het niet meer! Op de school van Alena wordt weleens geplaagd, zoals op elke school. Maar Mike krijgt het
echt zwaar te verduren. Misschien omdat zijn vader geen
werk meer heeft? Alena en haar beste vrienden, Polak
en Paulien, laten het er in ieder geval niet bij. Ze vormen
een team tegen pesten en tekenen een Antipestpact.
Samen bedenken ze een plan om de pestkoppen de
stuipen op het lijf te jagen!

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 3464 2

Prijs: 12,95
Verschijnt: augustus 2019
isbn 978 90 448 3637 0
Titel: Het antipestplan
Serie: De appers
Auteur: Emy Geyskens (Asse)
Illustrator: Conz (Oostende)
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 80 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Promotie

• Boekenlegger
Het tweede deel in de serie over wetenschappelijke verwondering. Dromen, durven,
denken én doen. Voor onderzoekers vanaf 6 jaar.
Begin jaren veertig van de twintigste eeuw. Onderzoeker Marie Tharp werkt aan
gedetailleerde kaarten van de oceaanbodem. En dan doet ze een ontdekking:
de centrale kloof op de Mid-Atlantische Rug buldert en trilt, en is het epicentrum van veel aardbevingen. Kan ze hiermee eindelijk de eeuwenoude theorie
bewijzen dat de continenten op aarde … bewégen?

ISBN 978-9044835342

ISBN 978-9044836370
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Prijs: 14,95
Verschijnt: juli 2019
isbn 978 90 448 3534 2
Titel: Wonderwaar. Hoe de aarde beweegt
Auteur: Jan Leyssens (Gent)
Illustrator: Joachim Sneyers (Turnhout)
Vanaf 6 jaar / nur 223 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
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Sleutelwoorden:
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jeugdboek,
serie, avontuur,
mysterie,
serie, avontuur,
mysterie,
sciencefiction,
ruimtereizen,
broers,
sciencefiction,
ruimtereizen,
vertaling, Finsbroers,
computerspelletjes,
vertaling, Noors, Fins

Ready for take-off!

Deel vijf en zes van ‘Kepler62’, een serie vol vriendschap, spanning en ontdekkingen. Voor nieuwsgierige avonturiers vanaf 8 jaar.
De aarde is overbevolkt en de natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput. Daarom stuurde de wereldregering een groep kinderen naar een verre planeet,
waar leven mogelijk is. Maar de natuur op die nieuwe
planeet stelt de jonge inwoners voor heel wat uitdagingen. Niet alles is wat het lijkt. In deel vijf en zes
van dit spannende ruimteavontuur kom je weer een
beetje meer te weten over de mysterieuze planeet.

Prijs: 19,95
Verschijnt: juli 2019
isbn 978 90 448 3105 4
Titel: Kepler62. Deel 5: Het virus
Auteurs: Timo Parvela en Bjørn Sortland
Illustrator: Pasi Pitkänen
Oorspronkelijke titel: Kepler62 Kirja 5: Virus
Vertaling: Sophie Kuiper
Vanaf 8 jaar / nur 282-283
Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-9044831061

Meer in deze reeks

ISBN 978-9044831054
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Prijs: 19,95
Verschijnt: juli 2019
isbn 978 90 448 3106 1
Titel: Kepler62. Deel 6: Het geheim
Auteur: Timo Parvela en Bjørn Sortland
Illustrator: Pasi Pitkanen
Oorspronkelijke titel: Kepler62 Kirja 6: Hemmeligheten
Vertaling: Michiel Vanhee
en Sofie Maertens
Vanaf 8 jaar / nur 282-283
Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 3101 6

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 3102 3

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 3103 0

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 3104 7

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek,
serie,
avontuur,
mysterie,
jeugdboek,
fantasie,
avontuur,
sciencefiction,
ruimtereizen,
draken, parallelle
werelden,broers,
met
vertaling,
Fins van
illustraties,
Nederlands,
eigen bodem

Wonderlijke werelden …

jeugdboek, familie, misdaad, wetenschap, avontuur, gehoorproblemen,
met illustraties, Nederlands,
van eigen bodem

Clavis Uitgeverij

… en wonderbaarlijke wetenschap

Meer van Folkert Oldersma
Een vlot en spannend boek over wetenschap en zelf proefjes doen, maar ook over familie, slechthorendheid en …
nog veel meer. Voor iedereen vanaf 9 jaar.
Aika moet gaan logeren bij opa. Tegen haar zin, want ze
kent die man helemaal niet, omdat mama en opa al heel
lang ruzie hebben. Toch raakt Aika langzaam maar zeker
betoverd door haar grootvaders passie voor wetenschap
en techniek. Samen met de slechthorende buurjongen
Charles besluit ze om de band tussen mama en opa weer
te herstellen. Maar eerst moeten ze achterhalen wie er
heeft ingebroken in opa’s werkplaats.

Prijs:14,95
isbn 978 90 448 3288 4

ISBN 978-9044835793

Prijs: 12,95
isbn 978 90 448 3090 3

Een vlammend avonturenverhaal over parallelle werelden. Voor drakenjagers vanaf 9 jaar.
Yorna en de van draken bezeten Reinout ontmoeten een professor in de drakologie.
Dankzij deze rare snuiter belanden ze in een spannende parallelle wereld vol draken.
Ze raken er bevriend met het blauwe draakje Garold, die ze helpen in zijn strijd tegen
de tiran Ravenick en zijn vuurspuwende volgelingen. Er moet onder meer een queeste
worden volbracht om de wereld te redden van een hels drakenvuur. Kunnen Yorna
en Reinout deze uitdaging aan?

ISBN 978-9044835793
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Prijs: 14,95
Verschijnt: augustus 2019
isbn 978 90 448 3579 3
Titel: Drakenvuur
Auteur: Folkert Oldersma (Annen)
Illustrator: Joachim Sneyers (Turnhout)
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 152 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 13,95
Verschijnt: juli 2019
isbn 978 90 448 3580 9
Titel: Het proefjesschrift van opa
Auteur: Folkert Oldersma (Annen)
Illustrator: Chris Vosters (Kinrooi)
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 104 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Met proefjes die
je zelf kunt doen
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Sleutelwoorden:

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

Topliteratuur uit Duitsland

jeugdroman, serie, toekomst,
dystopian, stadsleven, computers,
games, hacken, Duits, vertaling

Clavis Uitgeverij

En nog meer topliteratuur uit Duitsland
Eerste deel in een nieuwe serie. Spannend, snel en
futuristisch. Voor hackers vanaf 11 jaar.

Meer in deze serie

Het is klaarlichte dag als Jacksons beste vriend
Crockie wordt gekidnapt door de veiligheidsdiensten
van Ocean City. Jackson weet meteen waarom. Want
hoewel het begon als een spelletje, heeft zijn vriend
een manier gevonden om het betalingssysteem van
de stad te hacken, met wat basale computerkennis en
een zelfgebouwde zender. De geheime dienst eist nu
dat Jackson dat apparaat opspeurt. Maar waar begin
je met zoeken in een stad van vijftien miljoen inwoners?

Deel twee in de spannende reeks over buitenbeentjes met een bijzonder
talent. Voor shapeshifters vanaf 10 jaar.
Zijn er spionnen op het internaat voor shapeshifters? Het nieuwe schooljaar
aan Clearwater High is begonnen en Carag gaat helemaal op in de lessen,
maar hij voelt zich continu bekeken. De jonge poema-transformeerder
vermoedt dat zijn voormalige mentor Andrew zint op wraak. Wanneer de
dreiging bijna letterlijk uit de klauwen lijkt te lopen, verschijnt plots de hulpzame Tikaani. Maar kan een poema ooit echt vertrouwen op een wolvin?

ISBN 978-9044835120

Prijs: 16,95
isbn 978 90 448 3487 1

ISBN 978-9044834888
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Prijs: 16,95
Verschijnt: september 2019
isbn 978 90 448 3488 8
Titel: Woodwalkers 2. Gevaarlijke vriendschap
Auteur: Katja Brandis
Illustrator: Claudia Carls
Oorspronkelijke titel: Woodwalkers (2).
Gefährliche Freundschaft
Vertaling: Ingrid Vandekerckhove
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 288 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 16,95
Verschijnt: september 2019
isbn 978 90 448 3512 0
Titel: Ocean City. Elke seconde telt
Auteur: R. T. Acron
Oorspronkelijke titel: Ocean City – Jede Sekunde zählt
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 11 jaar / nur 283 / Geb. 264 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

jeugdboek, thriller, serie,
eiland, mysterie, verdrinking,
Nederlands, van eigen bodem

Komt de waarheid boven water?

Roan krijgt een WhatsApp-berichtje van een jongen die zegt dat hij zijn tweelingbroer
Dylan is. Maar dat kan helemaal niet, want die is zeven jaar geleden verdronken.
Maar in de berichtjes staan feiten die niemand anders dan zijn tweelingbroer kan
weten. Is Dylan wel verdronken? Is het allemaal wel zo gegaan als iedereen zegt?
Roan beseft dat hij niemand kan vertrouwen en gaat op onderzoek uit. Maar daarmee opent hij een enorme beerput.

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 2863 4

Prijs: 15,95
Verschijnt: september 2019
isbn 978 90 448 3272 3
Titel: Verdronken
Serie: Eilandgeheimen
Auteur: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 12 jaar / nur 284 / Geb. 176 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: 16,95
isbn 978 90 448 2975 4

Een hard, maar ook grappig boek over een onverwachte vriendschap. Voor gangsters,
foute vriendjes en weggelopen meisjes vanaf 15 jaar.
Crimineel op leeftijd Leo stuit tijdens zijn ontsnapping uit de gevangenis op Roos.
Het jonge meisje is net weggelopen van haar pleegouders. Haar leven gaat niet
bepaald over … Precies, niet bepaald over rozen. De oude gangster biedt haar
onderdak, tot ze zelf bedenkt dat ze toch beter af is bij haar pleegouders. Dat ze
teruggaat, staat voor hem al vast – maar het luxeleven van Leo bevalt Roos wel.

Prijs:14,95
isbn 978 90 448 3284 6

ISBN 978-9044835823

Het bloedstollende vierde deel uit de jeugdthrillerserie ‘Eilandgeheimen’. Lezers worden
steeds op het verkeerde been gezet. Of toch niet? Voor onderzoekers vanaf 12 jaar.

Clavis Uitgeverij

Meer van Coen de Kort

9 789044 833720

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 2697 5

jeugdboek, misdaad, vriendschap,
familie, pleeggezin, humor, geweld,
Nederlands, van eigen bodem

Crimineel grappig

Meer Eilandgeheimen

ISBN: 978-9044833720

28

Prijs: 14,95
Verschijnt: augustus 2019
isbn 978 90 448 3582 3
Titel: Mijn held de huurmoordenaar
Auteur: Coen de Kort (Tilburg)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 15 jaar / nur 285 / Geb. 152 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Kinderboekenweek 2019!

Wereldwijde bestsellers

Reis mee! Kinderboeken over voertuigen staan centraal in de Kinderboekenweek,
die loopt van woensdag 2 tot en met zondag 13 oktober 2019.

Prijs: 21,95
isbn 978 90 448 2057 7
Derde druk: februari 2019

Prijs: 19,95
978 90 448 2180 2
Vierde druk: februari 2019
isbn

Prijs: 16,95
isbn

978 90 448 3283 9

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

Prijs: 24,95
isbn 978 90 448 2543 5

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 2320 2
Tweede druk: reeds
verschenen

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 2886 3

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 2195 6
Tweede druk: reeds
verschenen

Prijs: 15,95
isbn 978 90 448 3197 9

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 2803 0

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 2613 5

Prijs: 18,95
isbn 978 90 448 3529 8

Prijs: 18,95
isbn 978 90 448 2644 9

Prijs: 21,95
isbn 978 90 448 1717 1

Prijs: 22,95
isbn 978 90 448 3114 6

Prijs: 19,95
isbn 978 90 448 2963 1
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Sleutelwoorden:

muziek, plagiaat, pleegzorg, schooltijd, vriendschap, coming of age,
Nederlands, van eigen bodem

Wat is écht belangrijk?

young adult, thriller, familie,
geheimen, Nederlands,
van eigen bodem

Clavis Uitgeverij

In de woeste woestijn
Meer van Jacques Brooijmans

Meer van Guido Eekhaut

Prijs: 18,95
isbn 978 90 448 1936 6

Prijs: 17,95
isbn 978 90 448 3402 4

Promotie

Promotie

Het tweede los te lezen boek over Jordi in zijn schooltijd. Een spannend verhaal over
(on)rechtvaardigheid, bijzondere vriendschappen en heel persoonlijke beslissingen.
Voor young adults.
Jordi loopt helemaal vast. Na een vliegende start als muzikant vallen de verwachtingen
en de optredens hem toch te zwaar. Wanneer zijn ouders Timothy in huis nemen, ook
een jongen van veertien met veel tegenslagen in zijn leven, richt Jordi al zijn aandacht
op hem. Hij wil zijn eigen gang gaan, maar een plagiaatkwestie en akelige roddels
raken hem. Hoe kan Jordi zich aan de wereld presenteren zoals hij werkelijk is?

• Boekenlegger

Prijs: 17,95
Verschijnt: augustus 2019
isbn 978 90 448 3530 4
Titel: En toen kwam Timothy
Auteur: Jacques Brooijmans (Amsterdam)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285
Geb. 304 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Een exotisch avontuur in een verre maar herkenbare toekomst. Voor young adults.
Aristid is een jongen van de woestijn. Hij heeft nooit iets anders gekend dan
het harde leven onder de zon. Tot hij op sleeptouw wordt genomen door Anxil,
een veroordeelde maar ontsnapte Dame. Ze geniet van de vindingrijkheid
en de passie van de jongen, maar houdt ook haar eigen doel voor ogen. En
uiteindelijk blijkt er achter alles een duivels plot verscholen te gaan, waarin
zowel Anxil als Aristide hun rol moeten spelen.

ISBN 978-9044835373

• Boekenlegger
• Youngadultfolder in het boek

ISBN 978-9044835304
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Prijs: 16,95
Verschijnt: juni 2019
isbn 978 90 448 3537 3
Titel: Nomadenjongen
Auteur: Guido Eekhaut (Heverlee)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 280 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

young adult, thriller, familie,
geheimen, Nederlands,
van eigen bodem

Als de grond onder je voeten verdwijnt

young adult, ballet, thriller,
trilogie, Truth or Dance, booktuber,
Chinouk Thijssen, Nederlands,
van eigen bodem

Meer van Chinouk Thijssen

Prijs: 14,95
isbn 978 90 448 2762 0

Prijs: 17,95
isbn 978 90 448 3411 6
Tweede druk: reeds
verschenen

Prijs: 16,95
isbn 978 90 448 3378 2

Clavis Uitgeverij

De dans des doods

Meer van Kaat De Kock

Prijs:15,95
978 90 448 3091 0

isbn

Promotie

• Boekenlegger
• Youngadultfolder in het boek

Wat een enge vent! Dat denkt Eva als ze hem voor het eerst ziet. Maar ze besteedt
er verder weinig aandacht aan. Ze heeft haar handen en haar hoofd immers vol
met haar baan en haar toneelrepetities. Tot de vreemde kerel opnieuw opduikt.
En opnieuw. En opnieuw. Als Eva hem uiteindelijk aanspreekt, beweert de man
dat haar leven een leugen is en dat hij haar biologische vader is. En dan wordt
het pas écht akelig.

Promotie

• Youngadultfolder in het boek

Prijs: 14,95
Verschijnt: juni 2019
isbn 978 90 448 3638 7
Titel: Wie denk je wel dat je bent?
Auteur: Kaat De Kock (Borgerhout)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 152 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Het spectaculaire tweede deel van ‘Truth or Dance’, over de duistere kanten van de balletwereld. Geschreven door de populaire bookvlogger Chinouk Thijssen. Voor young adults.
Dit jaar zou alles anders worden. Maar helaas … India is toegelaten op de vervolgopleiding van het conservatorium, maar ook daar wordt ze lastiggevallen. Via de chatgroep
Truth or Dance stuurt een anomieme stalker haar en haar vriendinnen nieuwe opdrachten
– nog gevaarlijker dan vroeger en met nog ergere gevolgen als ze niet gehoorzamen.
De meiden leven voor het ballet, maar zijn ze klaar voor een dans des doods?

ISBN 978-9044836219

Niets is nog zeker in deze zenuwslopende thriller van Kaat De Kock. Voor young adults.

ISBN 978-9044836387
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Prijs: 16,95
Verschijnt: mei 2019
isbn 978 90 448 3621 9
Titel: Break a Leg
Serie: Truth or Dance
Auteur: Chinouk Thijssen (Rotterdam)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 288 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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