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Wij maken kinderdromen waar

www.clavisyoungadult.com
De website voor en door young adults

recensies, interviews, voorpublicaties, trailers, acties en evenementen

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.

Clavis Uitgeverij

Een sensationele slotdans
‘Het schrijven van de Truth or Dance-trilogie
is het leukste en uitdagendste wat ik ooit heb
gedaan. Het zal moeilijk zijn om India, Nikki,
Zoë en Lisa nu los te laten, maar ik hoop hen
op een bepaalde manier toch weer tegen te
komen. Dankzij de vele mooie foto’s, fanart en
recensies zal het verhaal in ieder geval nog
jaren voortleven.’
- Chinouk Thijssen
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• youngadultfolder in het boek
• booktrailer

Meer in deze serie

Het weergaloze slot van Truth or Dance, over de duistere kanten van de balletwereld. Geschreven door Chinouk Thijssen. Voor young adults.
De première komt eraan! En India is er klaar voor. Ze kan haar passen dromen en ze heeft alles ingestudeerd: ze ís haar dans. Maar toch is ze er niet
gerust op. Want via de groepschat Truth or Dance blijft een levensgevaarlijke
stalker haar lastigvallen. En iets zegt haar dat hij tijdens de voorstelling pas
echt zal toeslaan. India is geboren om te dansen, maar is ze ook bereid
ervoor te sterven?

ISBN 978-9044837438
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Prijs: € 17,95
Verschijnt: oktober 2019
isbn 978 90 448 3743 8
Titel: Dance or Die
Serie: Truth or Dance
Auteur: Chinouk Thijssen (Rotterdam)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 304 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3411 6

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3621 9
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Een roadmovie op papier

Tussen droom en werkelijkheid
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Booktr be
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Meer van Antonia Michaelis
Een broeierig verhaal gebaseerd op ware gebeurtenissen.
Over het ontdekken van je eigen identiteit én de identiteit
van anderen. Voor young adults.
Dit is geen boek, maar een roadmovie. Over twee jongens
die op een brommer dwars door Zuid-Afrika trekken. De
een helpt de ander met het zoeken naar zijn afkomst.
Want die ander denkt dat hij niet zwart, maar blank is. Als
kind ontvoerd uit een wit gezin, om als slaaf misbruikt te
worden door een zwarte familie … Kijk maar, hij is toch
blond? Maar wie gelooft zo’n waanzinnig verhaal? Jij?

Prijs: € 24,95
isbn 978 90 448 3525 0

Prijs: € 21,95
isbn 978 90 448 3407 9

Prijs: € 18,95
Verschijnt: januari 2020
isbn 978 90 448 3597 7
Titel: Niemandsland
Auteur: Angelo Vergeer (Amstelveen)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 352 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Promotie

• youngadultfolder in het boek
• boekenlegger

Promotie

• youngadultfolder in het boek

Een sterke en tegelijk kwetsbare heldin ontrafelt moorddadige geheimen uit het
verleden. Voor young adults.
Vlak voor Amber zes jaar werd, verdwenen haar ouders op onverklaarbare wijze. Nu ze zeventien is geworden denkt Amber, die November wordt
genoemd, dat ze eindelijk een aanwijzing heeft gevonden om haar zoektocht
verder te zetten. Maar wie is toch die jongen die zit te lezen in een verlichte
tent, maar in het niets verdwijnt zodra ze dichterbij komt? En van wie komen
de anonieme bedreigingen die Amber ontvangt?

ISBN 978-9044836967

ISBN 978-9044835977
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Prijs: € 22,95
Verschijnt: januari 2020
isbn 978 90 448 3696 7
Titel: Niemand houdt van November
Auteur: Antonia Michaelis
Oorspronkelijke titel: Niemand liebt November
Vertaling: Roger Vanbrabant
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 480 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Als je alles lijkt te verliezen …

… is er licht in de duisternis?

Meer van Lena De Coninck
Een dystopisch debuut. Donker, maar met een sprankeltje hoop, glinsterend als de zonsopgang. Voor young
adults.

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3271 6

Lya Marlow heeft nog nooit de zon gezien. Sinds een
verwoestende zonnevlam de helft van de bevolking
wegvaagde, gaat niemand overdag nog naar buiten.
Gevangen in haar eigen huis kijkt ze toe hoe haar
sterke vader langzaam wegkwijnt door een ongeneeslijke ziekte, terwijl haar moeder druk bezig is
met het plannen van de toekomst van haar enige
dochter. Maar ze voelt dat ze móét ontsnappen, al
is het maar voor één dag …

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 2799 6

Promotie

Promotie

• youngadultfolder in het boek

Een harde coming-of-ageroman over het maken van moeilijke keuzes.
Voor young adults die tegen een stootje kunnen.
Sinds haar vader zelfmoord pleegde, heeft Mira haar zaakjes niet meer
op orde. Ze blijft hem zoeken in de gangen van het ziekenhuis, waar ze
op een dag de knappe, maar seropositieve Alex tegen het lijf loopt. Het
is liefde op het eerste gezicht. Twijfelend of ze nog een verlies aankan,
moet Mira zien dat ze zichzelf niet verliest. En ondertussen toont niet
iedereen begrip voor Alex’ strijd met hiv …

Prijs: € 14,95
Verschijnt: september 2019
isbn 978 90 448 3708 7
Titel: Bloedlink
Auteur: Lena De Coninck (Brasschaat)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / NUR 285 / Geb. 168 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-9044837117

• youngadultfolder in het boek
• boekenlegger

ISBN 978-9044837087
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Prijs: € 16,95
Verschijnt: oktober 2019
isbn 978 90 448 3711 7
Titel: Als de nacht eindigt
Auteur: Laura Diane (Schiedam)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / NUR 285 / Geb. 264 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Bekroonde serie over de toekomst
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2558.
Multinationals en banken controleren alles.
13 miljard mensen zijn gedoemd tot slavernij.
Door big data en AI kan niemand ontsnappen.
Wreed, groots en meeslepend. Het vijfde deel van de razend
spannende Slaves-reeks. Wat als vertrouwen voortdurend wordt
beschadigd? Voor young adults.
Na Lewins gruwelijke dood verzet een geharde en bittere
Raven zich tegen Seamus, die haar wil straffen. Door haar
omgang met Kooivechters, drugssmokkelaars en Chasters
is ze ondertussen geen willoos slachtoffer meer – maar een
overlevingsexpert. Achternagezeten door een wrede Hunter
reist ze door de desolate Buitenkom om haar laatste troef in te
zetten: de mysterieuze chip. Maar als Raven beseft dat ze de
strijd moet aanbinden met Alfa zelf, neemt ze een onverwacht
besluit, met verstrekkende gevolgen …

ISBN 978-9044837483
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isbn

Prijs: € 18,95
978 90 448 2868 9

Prijs: € 23,95
isbn 978 90 448 3121 4

Prijs: € 21,95
Verschijnt: november 2019
isbn 978 90 448 3748 3
Titel: Raven 3
Serie: Slaves
Auteur: Miriam Borgermans (Kalmthout)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / NUR 285 / Geb. 440 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 23,95
isbn

978 90 448 3319 5

Prijs: € 24,95
isbn 978 90 448 3431 4
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Waar is Noah?

Heden en verleden ontmoeten elkaar
Meer van Luc Hanegreefs

CV goedkeuring?
Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3320 1

Prijs: € 187,95
isbn 978 90 448 2955 6

Promotie

Een zenuwslopende jeugdthriller over vriendschap, liefde, wraak en geloven in jezelf.
Voor young adults.
Lynsey, bruisend van energie, en haar bordercollie Max zijn onafscheidelijk. Haar
vriendje Noah is de enige die haar tot rust kan brengen. Alles doen ze met z’n
drieën. Maar na een spelletje scrabble doet Noah vreemd en gaat plots naar huis.
De volgende dag is hij spoorloos verdwenen. Samen met Max gaat Lynsey naar
hem op zoek in alle uithoeken van België en Nederland …

Prijs: € 17,95
Verschijnt: november 2019
isbn 978 90 448 3709 4
Titel: Duivels spel
Auteur: Inge Verbruggen (Putte)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 328 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Een gevoelig verhaal over liefde, verlies en hoop, tegen een historische achtergrond.
Voor lezers vanaf 14 jaar.
Wanneer Jen Burton – zeer tegen haar zin – de bejaarde Berenice moet interviewen
voor een schoolopdracht, weet ze nog niet dat haar leven helemaal zal veranderen. Maar dan begint Berenice te vertellen over haar jeugd tijdens de Tweede
Wereldoorlog, en over de bemanningen van de Amerikaanse bommenwerpers op
de basis vlak bij haar huis, op het Engelse platteland. Een vermiste vliegenier, een
bemoeizuchtige moeder, een verboden liefde … Langzaam begint Jen te beseffen
dat ze meer met elkaar gemeen hebben dan ze dacht.

ISBN 978-9044837315

• youngadultfolder in het boek

ISBN 978-9044837094
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Prijs: € 16,95
Verschijnt: oktober 2019
isbn 978 90 448 3731 5
Titel: Ik zal op je wachten
Auteur: Luc Hanegreefs (Zelem)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 14 jaar / nur 284 / Geb. 216 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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En waar is de waarheid?

Feit en fantasie ontmoeten elkaar
Meer van de Parameters

CV goedkeuring?
Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3278 5

Prijs: € 18,95
978 90 448 2912 9

isbn

Promotie

Het eerste deel van de reeks rond Dieter Floppy. Misschien zijn vragen wel belangrijker dan antwoorden? Voor lezers vanaf 12 jaar.
Dieter Floppy is de weg kwijt. Wie is hij? Waar komt hij vandaan? Wie kan hem
helpen in de zoektocht naar zichzelf? Niemand blijkt geschikt. Want niemand lijkt
nog geïnteresseerd in de waarheid. En toch: na elke ontmoeting wordt hij wat
wijzer en rijper. De zoektocht van weleer speelt plots geen rol meer, wanneer
Floppy eindelijk inziet dat het gezochte al die tijd voorhanden was. Soms ligt
datgene wat je zoekt gewoon voor het grijpen.

Prijs: € 14,95

Verschijnt: januari 2020

isbn 978 90 448 3717 9
Titel: Floppy heeft het licht gezien

Serie: Floppy-X

Auteur: Pieter Van Cauwenbergh (Brugge)

Illustrator: Patrick Van Oppen

Vanaf 12 jaar / nur 283 / Geb. 168 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm

Verleden, heden en toekomst komen samen. In een unieke mix van fictie en
non-fictie reis je over de hele wereld én door de tijd. Het derde deel in de reeks,
voor nieuwsgierige lezers vanaf 12 jaar.
Verleden. Een aanslag op Meester Kong! De trouwe leerling Zilu denkt dat
de soldaten van minister Huan Tui verantwoordelijk zijn. Maar is dat ook zo?
Heden. Waar is Ite? Ze werd ontvoerd door professor Q, een crimineel uit de
toekomst. Haar vrienden zijn doodongerust.
Toekomst. Prefect Ronald Graulus onderzoekt de moord op zijn voorganger,
maar dat levert meer vragen dan antwoorden op. Ondertussen trekken onrustzaaiers in de districten de haalbaarheid van Operatie Zondvloed in twijfel.

ISBN 978-9044837070

• boekenlegger

ISBN 978-9044837179
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Prijs: € 18,95
Verschijnt: september 2019
isbn 978 90 448 3707 0
Titel: Wijze woorden van Meester Kong
(De parameters)
Auteur: Peter Nys (Wilrijk)
Illustrator: Conz (Oostende)
Vanaf 12 jaar / nur 283-284
Geb. 352 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Meer van Luigi Ballerini

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3030 9

Een spannend en meeslepend verhaal over een aartsmoeilijk dilemma.
Voor iedereen vanaf 12 jaar.
Paolina, Mattia, Alberto en Eleonora hebben een heel normaal leven:
ze gaan naar school, worden verliefd … Maar zonder dat ze het zelf
weten, delen de vier een geheim: alle vier hebben ze iemand belangrijk
verloren. Op een dag verschijnt er een vrouw in het rood in hun leven,
die alles op zijn kop zet en hun een dilemma voorlegt. Wie is ze? Wat
wil ze van hen?

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 2761 3

Prijs: € 16,95
Verschijnt: januari 2019
isbn 978 90 448 3697 4
Titel: Kom bij me terug
Auteur: Luigi Ballerini
Oorspronkelijke titel: Torna da me
Vertaling: Veerle Willems
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 12 jaar / nur 283 - 284 / Geb. 288 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Gerard van Gemert kiest een nieuw pad
Meer van Gerard van Gemert

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2959 4

Een spannend historisch verhaal van Gerard van Gemert en historicus Henry
Wilbrink. Voor lezers vanaf 12 jaar.
Vluchten, een andere keuze hebben Jan en Kees niet. De broers worden
immers vervolgd door de Franse Gendarmerie, omdat ze betrokken waren bij
een mislukte aanslag op Napoleon. Het tweetal belandt in Engeland en volgt
daar een opleiding tot soldaat. Als de strijd op het vasteland een hoogtepunt
lijkt te bereiken, wordt duidelijk dat de jongens wederom slechts één keuze
hebben. Maar deze keer is het niet vluchten … deze keer is het vechten.

ISBN 978-9044837162

Wat als je een nieuw pad kon kiezen?

ISBN 978-9044836974
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Prijs: € 16,95
Verschijnt: oktober 2019
isbn 978 90 448 3716 2
Titel: Wapenbroeders
Auteurs: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)
en Henry Wilbrink (Alphen aan den Rijn)
Illustrator: Rudi Jonker (Amsterdam)
Vanaf 12 jaar / nur 283 / Geb. 240 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Grootse gevoelens, alledaagse taal

Lach eens naar het vogeltje!
Een vrolijke en toegankelijke cursus creatieve fotografie
voor kinderen en jongeren. Met tips, voorbeelden en
leuke opdrachten. Voor gevorderde plaatjesmakers
vanaf 12 jaar.

Indrukwekkende beelden in woord én tekening.
Gedichten voor lezers vanaf 12 jaar.
ze mogen niet weten
van beer in mijn bed
of dat ik net
in pyjama
bij mama op schoot
zat te spelen
wil het niet delen

groter, stoerder
sterker dan ik ben
stiekem zou ik willen
dat je me kent

Prijs: € 16,95
Verschijnt: oktober 2019
isbn 978 90 448 3740 7
Titel: Groter dan ik ben
Auteur: Nienke Berends (Den Haag)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 12 jaar / nur 293
Geb. 64 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Creativiteit is zien wat iedereen ziet, maar doen wat
niemand doet! Ga je mee op avontuur in de wonderen
van de fotografie? Verdubbel de wereld met een spiegel. Ontdek de magie van de natuur of tover zelf met
zeepbellen, lichtjes, een glazen bol of inkt. Schilder met
licht en maak je eigen filter met huishoudfolie, gekleurd
papier, zeefjes, verrekijkers of andere leuke spullen …
Kortom: ontdek de magie van fotografie en word een
echt fotogenie.
ISBN 978-9044837216

je mag niet ontdekken
dat ik onzeker
bang uit het raam kijk
misschien niet zo stoer blijk

ISBN 978-9044837407

16

Prijs: € 16,95
Verschijnt: oktober 2019
isbn 978 90 448 3721 6
Titel: Fotogenie. Tips voor magische fotografie
Auteur en fotograaf: Ellen De Decker (Rumst)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 12 jaar / NUR 244 / Geb. 56 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Meer fotomagie

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3112 2
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Kom in actie met de bende van Oorwoud

Kom in actie met de knappekoppenclub

De bende van Oorwoud, bekend van de cd’s en theatervoorstellingen, krijgt nu ook een boekenreeks. Snelle en
spannende avonturen met een groene boodschap, voor
iedereen vanaf 10 jaar.
De bende van Oorwoud? Dat zijn gewone kinderen.
Ze hebben geen superkrachten, ze gaan gewoon naar
school, spelen voetbal en eten graag spaghetti. Maar
ze zijn dol op alles wat groeit en bloeit. Gek op alles
wat kruipt en sluipt. Knetter op alles wat brult, miauwt
en jaagt. Maar ze zijn vooral wild van: in actie komen!
Stilzitten is voor standbeelden en daarom doen zij er
alles aan om de natuur te beschermen. Doe jij mee?

Geautoriseer
d door
de Albert E
instein
Archives

Meer van Max Einstein

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3509 0
Tweede druk juni 2019

LUB
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Het tweede deel van de spannende reeks vol humor en wetenschappelijke weetjes.
Een New York Times-bestseller voor rebellen vanaf 10 jaar.
Max Einstein is nogal, eh, bijzonder. Zelfs voor een genie van de knappekoppenclub. Ze is pas twaalf, maar ze geeft al les aan de universiteit, gaat op geheime
missies voor haar steenrijke baas, en praat met Albert Einstein. Niet gek dus dat zij
wordt ingeschakeld om een levensgevaarlijke watercrisis in Mumbai op te lossen.
Maar het is moeilijk om de wereld te redden wanneer internationale gangsters
je proberen te kidnappen – zelfs voor een bijzonder genie als Max Einstein.

ISBN 978-9044835106

Prijs: € 14,95
Verschijnt: oktober 2019
isbn 978 90 448 3601 1
Titel: SOS Red het bos
Serie: De bende van Oorwoud
Auteur: Fleur Hendrickx (Dendermonde)
Illustrator: Frodo De Decker (Heist op den Berg)
Vanaf 10 jaar / NUR 283 / Geb. 152 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

RA

ISBN 978-9044836011
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Prijs: € 19,95
Verschijnt: oktober 2019
isbn 978 90 448 3510 6
Titel: Max Einstein 2. Niet zomaar rebels
Auteurs: James Patterson en Chris Grabenstein
Illustrator: Beverly Johnson
Oorspronkelijke titel: Rebels with a Cause
Vertaling: Margot van Hummel
Vanaf 10 jaar / NUR 283 / Geb. 384 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Shapeshifters zijn nooit alleen

Meer in deze serie

Het derde deel in de spannende reeks over buitenbeentjes
met een bijzonder talent. Voor shapeshifters vanaf 10 jaar.
Wat zou een shapeshifter zijn zonder zijn vrienden? Na het
laatste gevecht tegen zijn voormalige mentor Andrew is
Carag gelukkiger dan ooit om Brandon en Holly aan zijn
zijde te hebben. Maar Holly gedraagt zich de laatste tijd wel
erg vreemd, zeker nadat er op het internaat opeens allerlei
rare overvallen plaatsvinden. Kan Andrew zijn vrienden echt
vertrouwen, of is een poema-transformeerder toch beter af
in zijn eentje?
ISBN 978-9044834895
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Prijs: € 17,95
Verschijnt: januari 2020
isbn 978 90 448 3489 5
Titel: Woodwalkers 3. Het geheim
Auteur: Katja Brandis
Illustrator: Claudia Carls
Oorspronkelijke titel: Woodwalkers (3).
Hollys Geheimnis
Vertaling: Ingrid Vandekerckhove
Vanaf 10 jaar / nur 283
Geb. 312 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3487 1

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3488 8
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Méér van David Walliams!

Een doldwaas kinderdinges

Een nieuw hilarisch boek van meester-ettertjes David Walliams
en Tony Ross. Voor kleine en grote ettertjes vanaf 8 jaar.

Dinges Walliams, de Britse dinges van kinderboeken, doet
het weer! Een hilarische dinges voor iedereen vanaf 7 jaar.

Net wanneer je dacht dat het veilig was om weer naar je boekenkast te gaan … nóg meer grootste ettertjes van de wereld!
Maak kennis met Schreeuwlelijk Sabriana, Blaaskaak Barnabus,
Verwaande Valentijn en Bazige Bonny – of wees verstandig
en blijf zo ver mogelijk uit hun buurt. Laatste waarschuwing:
dit zijn de etterigste ettertjes ooit!

Myrtle heeft alles. Echt alles. En dan nog wat. Maar het is niet
genoeg, want ze wil nóg meer. Bijvoorbeeld een, eh … dinges!
Ja, Myrtle wil een dinges. Helaas weten papa en mama niet wat
een dinges is. Laat staan waar ze die vandaan moeten halen.
Maar ze gaan op zoek. Dat is het begin van een doldwaas
avontuur – en misschien is dat wel het beste geschenk voor
iemand die echt alles al heeft.

Prijs: € 19,95
Verschijnt: juli 2019
isbn 978 90 448 3683 7
Titel: De grootste ettertjes van de wereld 3
Auteur: David Walliams
Illustrator: Tony Ross
Oorspronkelijke titel: The World’s Worst Children 3
Vertaling: Roger Vanbrabant
Vanaf 8 jaar / nur 282 - 283

Geb. 272 pagina’s
Formaat: 153 x 200 mm

Meer ettertjes

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 2872 6

ISBN 978-9044837452

ISBN 978-9044836837
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Prijs: € 16,95
Verschijnt: september 2019
isbn 978 90 448 3745 2
Titel: Dinges
Auteur: David Walliams
Illustrator: Tony Ross
Oorspronkelijke titel: Fing
Vertaling: Roger Vanbrabant
Vanaf 7 jaar / nur 282

Geb. 272 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer dinges

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3113 9

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3281 5

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3574 8
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Het briefgeheim

Een échte denkbeeldige vriend
Meer van Margreet Schouwenaar

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3110 8

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3250 1

Een vlot en spannend avontuur, een speurtocht naar een bijzonder liefdesverhaal!
Voor lezers vanaf 9 jaar.
Aaf vindt bij toeval een stapel oude en vergeelde brieven bij het vuilnis. Van wie
zouden die brieven zijn? Wat zou erin staan? Samen met haar beste vriend Tom gaat
Aaf op onderzoek uit. Ze duiken in een bijzondere geschiedenis: een verborgen en
geheimzinnig liefdesverhaal van iemand die ze maar wat goed kennen. Ze pluizen
alles tot op de bodem uit, beleven een spannend avontuur en brengen verleden
en heden weer bij elkaar.

Prijs: € 12,95
Verschijnt: september 2019
isbn 978 90 448 3583 0
Titel: Aaf en het brievenmysterie
Auteur: Nienke Berends (Den Haag)
Illustrator: Marieke ten Berge (Oosterwolde)
Vanaf 9 jaar / nur 282 - 283 / Geb. 96 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Een origineel boek over denkbeeldige vriendjes die voor altijd verdwenen lijken …
tot ze terugkeren. Voor iedereen vanaf 8 jaar die van echte vrienden houdt.
Hira wordt negen. Wie negen wordt, is niet bang. Maar Hira is wél bang, zeker
nu haar moeder haar groot genoeg vindt om alleen naar bed te gaan. Net als
Hira doodsbang in bed ligt, staat Lexie, haar oude Troostevriend, in de kamer.
Hira was zes toen Lexie verdween, zoals alle Troostevrienden op een dag verdwijnen omdat kinderen hen vergeten. Maar nu is Lexie teruggekeerd. Hij heeft
hulp nodig. Net als Hira.

ISBN 978-9044837124

Meer van Nienke Berends

ISBN 978-9044835830
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Prijs: € 14,95
Verschijnt: november 2019
isbn 978 90 448 3712 4
Titel: Troostevriend
Auteur: Margreet Schouwenaar (Heiloo)
Illustrator: Daniëlle Schothorst (Steenwijk)
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 136 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Een adem der liefde
Een boek dat je hart verovert. Prachtige portretten van verliefde stelletjes over de hele
wereld. Voor iedereen vanaf 7 jaar.
Liefde is universeel. Mensen van alle tijden,
mensen van alle culturen, mensen van alle
leeftijden weten: liefde is het enige wat écht telt.
ISBN 978-9044837469
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Prijs: € 29,95
Verschijnt: januari 2020
isbn 978 90 448 3746 9
Titel: Verliefd
Auteur: Hélène Delforge
Illustrator: Quentin Gréban
Oorspronkelijke titel: Amoureux
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 7 jaar / nur 274 / Geb. 60 pagina’s
Formaat: 285 x 358 mm

Sfeerbeeld
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Raadsels van de werkelijkheid …

… en raadsels van de fantasie

Meer in deze serie

Een origineel raadselboek om samen of alleen te lezen.
Voor detectives en monsterjagers vanaf 8 jaar.

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3464 2

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3534 2

ISBN 978-9044837476

Wat gebeurt er als er een weerwolf het dorp binnensluipt?
Wat is er aan de hand met de familie van Dracula? En
waar is de schuilplaats van Frankenstein? In dit boek
vind je tien geestige verhalen met wereldberoemde monsters en griezels in de hoofdrol. Met aan het eind … een
superspannend raadsel. Laat die hersens maar kraken!
Prijs: € 19,95
Verschijnt: september 2019
isbn 978 90 448 3747 6
Titel: Monsterlijke raadsels
Auteur: Ana Gallo
Illustrator: Victor Escandell
Oorspronkelijke titel: Enigmas of Horror
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 8 jaar / nur 219
Geb. 80 pagina’s
Formaat: 230 x 314 mm

Meer in deze reeks

Het derde deel in de serie over wetenschappelijke verwondering. Dromen, durven,
denken én doen. Voor ruimtekijkers vanaf 6 jaar.
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw. Astronoom Carl Sagan staart naar de sterrenhemel, en vraagt zich af of op andere planeten ook leven te vinden is. En hóé
hij dat leven dan zou kunnen opspeuren. De ruimtevaart is volop in ontwikkeling,
met allerlei missies en ontdekkingen en ruimtereizen. En Sagan krijgt een idee: op
een van die ruimtereizen stuurt hij een boodschap mee … een boodschap voor
buitenaards leven!

ISBN 978-9044835380
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Prijs: € 14,95
Verschijnt: januari 2020
isbn 978 90 448 3538 0
Titel: Wonderwaar. Is er leven in het heelal?
Auteur: Jan Leyssens (Gent)
Illustrator: Joachim Sneyers (Turnhout)
Vanaf 6 jaar / nur 225 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3021 7

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3436 9
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Zoek de verschillen
Een bijzonder kijk- en zoekboek om uren in te
verdwalen. Een grafisch hoogstandje voor speurneuzen vanaf 6 jaar.
De indrukwekkende reuzen in dit boek zitten
propvol verrassende details. Maar als je héél
goed kijkt, zie je zeven hele kleine verschillen.
Vind jij ze allemaal?

ISBN 978-9044836851
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: augustus 2019
isbn 978 90 448 3685 1
Titel: Titanen
Auteur: Théo Guignard
Illustrator: Théo Guignard
Oorspronkelijke titel: Titans
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 6 jaar / nur 281-282 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 235 x 325 mm

Meer in deze reeks

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2850 4
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Een aangrijpende klassieker
Meer van Roberto Innocenti

[Beeld: illustratie uit Rose Blanche (ISBN 37025)]

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3283 9

De gruwel van de oorlog door de ogen van een onschuldig meisje. In de meesterlijke, realistische stijl van Roberto
Innocenti. Voor iedereen vanaf 10 jaar.
Een jong Duits meisje kijkt toe hoe soldaten en tanks de
straten van haar stad overspoelen. Op een dag volgt ze
een vrachtwagen het bos in en ontdekt ze een verschrikkelijk geheim.

ISBN 978-9044837025
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Prijs: € 24,95
isbn 978 90 448 3215 0

Prijs: € 16,95
Verschijnt: november 2019
isbn 978 90 448 3702 5
Titel: Rose Blanche
Auteurs: Roberto Innocenti en Christophe Gallaz
Illustrator: Roberto Innocenti
Oorspronkelijke titel: Rose Blanche
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 10 jaar / nur 212 / Geb. 40 pagina’s
Formaat: 207x279 mm
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Een spookje met geheugenverlies
Meer over Mortina

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3279 2

Een grappig verhaal over een doodgewoon zombiemeisje dat altijd klaarstaat om anderen te helpen. Voor heel griezelige en heel normale lezers
vanaf 7 jaar.
Wie is toch dat mysterieuze spookje dat op de vooravond van het nieuwe
jaar probeert binnen te dringen in de Vervallen Villa? Samen met haar
hondje Rouw doet Mortina haar uiterste best om te weten te komen waar
hun nieuwe spookvriendje vandaan komt, en dat is hard nodig, want hij is
zelfs zijn eigen naam vergeten …

ISBN 978-9044837049
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Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3280 8

Prijs: € 16,95
Verschijnt: september 2019
isbn 978 90 448 3704 9
Titel: Mortina en het spookvriendje
Auteur / Illustrator: Barbara Cantini
Oorspronkelijke titel: Mortina e l’amico fantasma
Vertaling: Veerle Willems
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 7 jaar / nur 282 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
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Een meisje en haar hondje

Een jongen en zijn hondje

Het nieuw avontuur van Zarah en haar beste vriend Zottel.
En een verloren voetbal, natuurlijk. Een hilarisch en
doldwaas verhaal voor iedereen vanaf 5 jaar.

Meer van teckel Tokkel

De buurman heeft de bal gestolen! Hij is het beu dat de kinderen
altijd voetballen op het pleintje. Maar Zarah en Zottel geven niet
op. In volle galop proberen ze de bal terug te krijgen!

Prijs: € 19,95
Verschijnt: januari 2020
isbn 978 90 448 3624 0
Titel: Missie: red de bal
Serie: Zarah & Zottel
Auteur en illustrator: Jan Birck
Oorspronkelijke titel: Zarah & Zottel. Die Sache
mit der gestohlenen Zeit
Vertaling: Ingrid Vandekerckhove
Vanaf 5 jaar / nur 273 - 274 / Geb. 72 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3043 9

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3430 7

Meer van Zarah & Zottel

Promotie

• ansichtkaart

Een grappig boek vol warme voorleesverhaaltjes, voor kinderen die een hondje hebben
of er eentje willen. (En helemaal niet eng, hoor!) Vanaf 5 jaar.

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3617 2

Spoken in de tuin, weerwolven in je dromen, mummies en heksen en vampieren
op straat? Het is Halloween! Basiel vindt het heerlijk om lekker te griezelen, maar
soms wordt het wel een beetje te eng. Gelukkig heeft hij altijd zijn hondje bij zich.
En teckel Tokkel, die is voor niets of niemand bang.

ISBN 978-9044836981

ISBN 978-9044836240
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: september 2019
isbn 978 90 448 3698 1
Titel: Halloween met teckel Tokkel
Auteur: Ilse De Keyzer (Tielt-Winge)
Illustrator: Ina Hallemans (Herselt)
Vanaf 5 jaar / nur 281 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
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Helemaal zelf … met een beetje hulp
Leuke dierenverhalen over vriendschap en ontdekken.
Prikkelend als een egelvachtje. Voor iedereen vanaf 5
jaar.

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

Egel wil de hele wereld zien. Hij wil sterk en stoer zijn
en zélf nieuwe dingen ontdekken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat doe je wanneer je
erachter komt dat de wereld meer dan 190 landen kent?
Wat moet je doen wanneer je je verveelt? En hoe ontdek
je of je iets echt durft? Gelukkig helpen Uil, mevrouw
Zwijn en de andere dierenvrienden Egel graag.

ISBN 978-9044836004
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Prijs: € 19,95
Verschijnt: januari 2020
isbn 978 90 448 3600 4
Titel: Egel op ontdekking
Auteur: Rosalie Hazeleger (Utrecht)
Illustrator: Myriam Berenschot (Groningen)
Vanaf 5 jaar / nur 273-277 / Geb. 96 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

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
978 90 448 2613 5

isbn

Prijs: € 18,95
978 90 448 3529 8

isbn

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 2644 9
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