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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.

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

young adult, Adam Silvera,
vertaling, Amerikaans, New
York, fantasy, feniks, gaven,
YouTube, reeks, lgtb

Fantasy met een twist

‘Dit is mijn kleine liefdeslied voor uitverkorenen,
en voor mensen die ontdekken dat ze krachten
hebben en bijzonder zijn.’
- Adam Silvera
De eerste fantasyroman van Adam Silvera. Een razendsnel avontuur vol plotwendingen en atypische personages, over twee broers die voor elkaar door het vuur
gaan. Voor young adults.
De New Yorkse broers Brighton en Emil verafgoden
de Spell Walkers, mensen die geboren worden met
speciale krachten en strijden tegen iedereen die
de magische wereld bedreigt. Brighton zou er alles
voor geven om zelf mee te strijden, maar probeert
in afwachting beroemd te worden met zijn eigen
YouTube-kanaal. En dan blijkt dat uitgerekend zijn
broer en beste vriend Emil uitverkoren is. Maar Emil zit
echt niet op een leven in de spotlights te wachten …
ISBN 978-9044834611
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Prijs: € 19,95
Verschijnt: juni 2020
isbn 978 90 448 3461 1
Titel: Infinity Son. Feniksbloed
Auteur: Adam Silvera
Oorspronkelijke titel: Infinity Son
Vertaling: Lies Lavrijsen en Tine Poesen
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285/ Geb. 376 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Adam

Silvera

Meer van Adam Silvera

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3172 6

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3173 3

Promotie

• youngadultfolder in het boek

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3174 0

©Elliot Knight

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

young adult, Chinouk Thijssen,
Nederlands, van eigen bodem,
liefde, mode, debuut

Als je vrienden je niet meer herkennen

young adult, Nederlands,
van eigen bodem, liefde, dystopie,
toekomst, onderdrukking,
onvruchtbaarheid

Clavis Uitgeverij

Een duistere toekomst

Een nieuwe pageturner van Chinouk Thijssen, de Nederlandse YA-queen.
Over een meisje dat zichzelf letterlijk verliest in de liefde.

Een dystopische toekomstroman over een samenleving vol onderdrukking
en manipulatie. Voor young adults.

Ivy Maron is bijna achttien en zit op de modevakschool. Vanaf het
moment dat ze Sander ontmoet, groeien Ivy en haar beste vriendinnen uit elkaar. Ivy lijkt wel een dubbelleven te leiden en volgens haar
omgeving heeft Sander haar compleet in zijn macht. Als ook Ivy’s
veilige thuissituatie dreigt te veranderen en ze het idee heeft dat ze bij
niemand meer terechtkan, maakt ze gevaarlijke keuzes. Kan iemand
haar nog redden?

Sinds het merendeel van de mensheid onvruchtbaar werd, startte de overheid een paringsprogramma. De overgebleven fertiele mannen en vrouwen
worden samengebracht in kampen – waar ze onvrijwillig voor nageslacht
moeten zorgen. Zij worden de Kinderen van de toekomst genoemd. Ava
is een van deze gedwongen kinderen, opgroeiend in een verschroeide
wereld. Op haar zestiende verjaardag moet ook zij zich laten testen op
vruchtbaarheid. Vanaf dan wordt ze meegezogen in een wereld van manipulatie en misleiding, waaruit ze geen uitweg meer vindt.

Prijs: € 17,95
Verschijnt: februari 2020
isbn 978 90 448 3713 1
Titel: Dubbelleven
Auteur: Chinouk Thijssen (Rotterdam)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 320 pagina’s

ISBN 978-9044838114

ISBN 978-9044837131
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Formaat: 145 x 210 mm

Promotie

Promotie

• youngadultfolder in het boek

• youngadultfolder in het boek

Meer van Chinouk Thijssen

Prijs: € 17,95
Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3411 6
isbn 978 90 448 3621 9
Derde druk: november 2019

Prijs: € 17,95
Verschijnt: april 2020
isbn 978 90 448 3811 4
Titel: Vruchteloos
Auteur: Bes Ceyssens (Houthalen)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 296 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Bes Ceyssens

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3743 8

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3516 8
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Gesch
reven
doo
een fu
turolo r
og

Sleutelwoorden:

young adult, Nederlands,
van eigen bodem, toekomst,
ruimtevaart, Kuipergordel,
reeks, futurologie

Er is hoop voor de mensheid

young adult, Nederlands,
van eigen bodem, geweld, misdaad,
vriendschap, liefde, moord,
aanslag

Clavis Uitgeverij

Vlijmscherp en mokerhard
Een meedogenloze roman over geweld, vriendschap en een
onontloopbaar verleden. Voor young adults die tegen een
stootje kunnen.

Meer van Guido Eekhaut

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3402 4

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3537 3

Promotie

• youngadultfolder in het boek

ISBN 978-9044838268

De bende is weer samen. Na jaren. De vijf leden hadden
geprobeerd om alles te vergeten. Elkaar. Wie ze waren
geweest. Wat ze hadden gedaan. Hoe ze het slechtste in
elkaar naar boven haalden. Maar de recente moord op een
van hen voelt als een aanslag op hen allemaal. En dan is
alleen wraak nog een optie. De overgebleven leden van de
Vijfpuntige Ster slaan nog één keer de handen in elkaar …
Prijs: € 19,95
Verschijnt: maart 2020
isbn 978 90 448 3826 8
Titel: De vijfpuntige ster
Auteur: Nell De Smedt (Vilvoorde)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 392 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Promotie

• youngadultfolder in het boek
Meer van
Nell De Smedt

Een intrigerend verhaal dat nog lang zal nazinderen. Het tweede deel in de
Enigma-reeks van thrillerauteur Guido Eekhaut. Voor young adults.
Na de ontdekking van de buitenaardse Kraken zetten deze de mensheid ertoe
aan naar MakeMake te reizen, ver weg in de Kuipergordel. Britt moet mee,
omdat alleen zij met hen kan communiceren. Kennis gevonden op MakeMake
kan een revolutie ontketenen voor de mensheid, en haar in staat stellen de
sterren te bereiken. Maar de Kraken zelf hebben een heel eigen agenda, want
wat er op MakeMake te vinden is, is tegelijk redding en bedreiging.

ISBN 978-9044838220
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Prijs: € 17,95
Verschijnt: april 2020
isbn 978 90 448 3822 0
Titel: Enigma. De belofte van de Infinity
Auteur: Guido Eekhaut (Heverlee)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 296 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3204 4
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

young adult, Ransom Riggs,
de bijzondere kinderen van mevrouw
Peregrine, Amerikaans, vertaling,
tijdreizen, reeks, Tim Burton,
verfilming, kleurenfoto’s

Sla je vleugels uit!

Het verhaal van de bijzondere kinderen in Amerika gaat verder.
Onverwachte wendingen, nieuwe vijanden en een vriendschap
die op de proef wordt gesteld. Met kleurenfoto’s.
‘Vertrouw je mij?’ Aan het eind van De kaart der dagen
lieten we Jacob Portman en zijn nieuwe bijzondere vriendin
Noor achter in een levensgevaarlijke situatie. De bijzondere wereld in Amerika bleek te krioelen van de geheimen
en onverwachte vijanden. En Jacob is vastbesloten om de
waarheid te achterhalen. Maar zullen zijn bijzondere vrienden
en mevrouw Peregrine hem uiteindelijk helpen? Of staan
Jacob en Noor er helemaal alleen voor?

ISBN 978-9044838350
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Prijs: € 22,95
Verschijnt: mei 2020
isbn 978 90 448 3835 0
Titel: De samenspraak van de vogels.
Het vijfde boek van de bijzondere kinderen
van mevrouw Peregrine
Auteur: Ransom Riggs
Oorspronkelijke titel: The Conference of the Birds
Vertaling: Tine Poesen
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 504 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

‘Ik schrijf deze boeken evenveel voor de fans als
voor mezelf. Ik denk dat schrijvers van lange series
een bepaalde verantwoordelijkheid jegens hun
lezers hebben (…) maar tegelijkertijd kun je niet
alléén maar doen wat je lezers willen: je moet ze
ook een beetje kwellen …’
- Ransom Riggs

s

m Rigg

Ranso

Meer bijzondere kinderen

Prijs: € 21,95
isbn 978 90 448 1717 1

Prijs: € 21,95
isbn 978 90 448 2180 2

Prijs: € 22,95
isbn 978 90 448 3114 6

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 2963 1

Vierde druk: reeds verschenen

Promotie

• youngadultfolder in het boek

Prijs: € 23,95
isbn 978 90 448 2057 7

Derde druk: reeds verschenen

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, Nederlands,
van eigen bodem, met illustraties, muziek, piano, school,
vriendschap, bff, aartsvijand,
dagboek, schriftje

Een daverend applaus voor …

jeugdboek, Nederlands,
van eigen bodem, identiteit,
geheugenverlies, familie,
herinneringen, geheimen, beer

Clavis Uitgeverij

Dit is mijn leven niet!
Een prachtig, poëtisch verhaal vol spanning en emotie.
Voor lezers vanaf 10 jaar.

ISBN 978-9044838251

Een meisje wordt wakker in een onbekend bed,
onbekend huis, bij onbekende mensen die Frans
spreken, zeggen dat ze haar ouders zijn en haar
‘Marie’ noemen. Maar toch voelt ze dat dit niet haar
échte leven is. Want waarom zijn er nergens foto’s,
kleren of speelgoed van vroeger? Ze krijgt hulp van
twee beren die haar doen denken aan mensen die
ze ooit kende. Langzaam vindt Marie haar herinneringen terug en ontdekt ze het grote geheim.
Prijs: € 13,95
Verschijnt: maart 2020
isbn 978 90 448 3825 1
Titel: De berentafel
Auteur: Martine Glaser (Leiden)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 96 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Martine Glaser

Een grappig en bizar muziekavontuur. Voor bff’s en aartsvijanden vanaf 10 jaar.
Winnen op het zomeravondconcert. Dat is de grote droom van Sophie. Het
probleem is alleen dat ze haar dagboek kwijt is. Het dagboek waarin ze haar
eigen pianoliedjes opschrijft. Balen! Gelukkig krijgt ze een nieuw schriftje, maar
daarmee is iets vreemds aan de hand. Langzaam ontdekt ze dat haar bloed
irritante klasgenootje Luna er iets mee te maken heeft. Als Sophie écht wil
winnen, zal ze moeten samenwerken met haar aartsvijand …

ISBN 978-9044838381
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Prijs: € 14,95
Verschijnt: maart 2020
isbn 978 90 448 3838 1
Titel: Show up!
Auteur: Arja Veerman (Zeist)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 112 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3465 9

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 2916 7
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, Nederlands,
van eigen bodem, emigratie,
reizen, Australië, outback,
Aboriginal, historisch, identiteit

Aan de andere kant van de wereld

jeugdboek, Nederlands, van eigen
bodem, met illustraties, avontuur,
reeks, trilogie, vriendschap, avontuur,
diefstal, beeld, museum,
geheimen

Clavis Uitgeverij

‘Stranger Things’ voor kinderen
Het eerste deel in een snelle en spannende driedelige serie.
Voor avonturiers vanaf 10 jaar.

Meer van Inez van Loon

Team Leonardo. Dat staat achter op de zwart-witfoto die
Emil gevonden heeft. Een foto van vijf wetenschappers,
onder wie zijn overleden grootvader. Wie zijn deze mensen? En hebben ze iets te maken met de diefstal van een
kostbaar beeldje uit het lokale museum? Samen met zijn
vrienden gaat Emil op onderzoek uit. Hij komt niet alleen
de dieven op het spoor, maar ontdekt ook dat zijn grootvader niet was wie hij beweerde te zijn.
Prijs: € 15,95
978 90 448 3270 9
Bekroond tot White Raven
isbn

Prijs: € 15,95
Verschijnt: maart 2020
isbn 978 90 448 3639 4
Titel: De museumroof
(Team Leonardo 1)
Auteur: Erwin Claes (Kessel-Lo)
Illustrator: Michaël Olbrechts
(Kessel-Lo)
Vanaf 10 jaar / nur 283

ISBN 978-9044838398

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2917 4
Winnaar Jonge Beckman
2018

Geb. 200 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Erwin Claes

Een ontroerende roman tegen een historische achtergrond. Voor lezers die van
avontuur en reizen houden, vanaf 11 jaar.
‘We gaan emigreren naar Australië.’ Die woorden zetten het leventje van Saar
op zijn kop. Het is 1959. Nederland is te vol, maar volgens haar ouders is in
Down Under nog alle ruimte. En dus vertrekt het gezin. Op haar nieuwe school
ontmoet Saar de geheimzinnige Otis, een ‘halve’ Aboriginal. In de uitgestrekte
outback ontdekt ze steeds meer over zijn verleden. Maar aan de andere kant
van de wereld komt ze ook zichzelf tegen …

ISBN 978-9044838695

12

Prijs: € 16,95
Verschijnt: mei 2020
isbn 978 90 448 3869 5
Titel: Sara’s Walkabout
Auteur: Inez van Loon (Amsterdam)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 11 jaar / nur 283 / Geb. 240 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 15,95

Prijs: € 13,95

isbn

isbn

978 90 448 2669 2

978 90 448 1511 5
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Clavis Uitgeverij

jeugdboek, Duits, vertaling,
reeks, met illustraties,
shapeshifting, gedaante
verandering, jezelf zijn, dieren,
poema, school

Woodwalkers in het regenwoud
Het vierde deel in de populaire reeks over dappere shape
shifters. Voor iedereen vanaf 10 jaar.
Een droom wordt werkelijkheid! Carag, Holly en Brandon
reizen naar Costa Rica voor een studentenuitwisseling.
Maar daar worden ze niet alleen verwelkomd door schattige
brulaapjes en mysterieuze schildpadden. Ze ontdekken al
snel dat de gevaarlijke Andrew ook in het regenwoud van
Midden-Amerika rondsluipt. Wat is Carags vijand van plan?
De poema-jongen weet één ding zeker: hij moet iets doen,
voor het te laat is.
ISBN 978-9044834901
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Prijs: € 16,95
Verschijnt: mei 2020
isbn 978 90 448 3490 1
Titel: Woodwalkers 4. De vreemde wildernis
Auteur: Katja Brandis
Illustrator: Claudia Carls
Oorspronkelijke titel: Woodwalkers (4). Fremde Wildnis
Vertaling: Ingrid Vandekerckhove
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 288 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3487 1

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3489 5

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3488 8
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek, Zweeds, vertaling, ninja,
kat, dieren, avontuur, met illustraties,
vriendschap, reeks, uitvinding,
milieu, klimaatverandering

Clavis Uitgeverij

Ninja’s vechten voor het milieu

Een vlot en vrolijk boek, dat op een luchtige toon het thema
gender bespreekbaar maakt. Voor iedereen vanaf 9 jaar.

Het vierde deel in de spectaculaire serie rond Ninja Timmy. Met
prachtige en filmische illustraties. Voor ninja’s vanaf 10 jaar.

Meester Daan droomt van een zeemeermin. Hij wil niet een
zeemeermin hebben, voor in de vijver of in bad. En hij wil ook
niet met een zeemeermin trouwen, zoals in de sprookjesfilm.
Nee, hij wil een zeemeermin zíjn. Een met lange haren en
een blinkende staart. De kinderen in de klas zetten alles op
alles om meester Daan te helpen … maar hoe doe je dat?

Ninja Timmy vliegt naar het koude noorden, op zoek naar zijn
verdwenen moeder. Daar merkt hij meteen dat er iets mis is. Het
ijs smelt en er hangt een vieze rook in de lucht. De egoïstische
zakenman Baron von Stump, die president is geworden, is op
zoek naar olie. Dat hij daarmee het milieu om zeep helpt, kan
hem niets schelen. Maar dat laten Timmy en zijn ninjavrienden
niet zomaar gebeuren!

Prijs: € 14,95
Verschijnt: februari 2020
isbn 978 90 448 3839 8
Titel: Het geheim van meester Daan
Auteur: Nadja Van Sever (Tervuren)
Illustrator: Renske de Kinkelder (Arnhem)
Vanaf 9 jaar / nur 282 - 283 / Geb. 136 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-9044837001

Meester zeemeermin

Sleutelwoorden:

jeugdboek, Nederlands, van
eigen bodem, met illustraties,
school, gender, zeemeermin,
meester, juffrouw

Geschreven
door
een leerkrach
t

ISBN 978-9044838398
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Prijs: € 19,95
Verschijnt: mei 2020
isbn 978 90 448 3700 1
Titel: Ninja Timmy en de stad van ijs
Auteur: Henrik Tamm
Illustrator: Henrik Tamm
Oorspronkelijke titel: Ninja Timmy och staden av is
Vertaling: Sophie Kuiper
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Nadja Van Sever

Meer van Ninja Timmy

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3531 1

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3331 7

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3205 1

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 2603 6
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek, Nederlands, van
eigen bodem, met illustraties,
Gerard van Gemert, Mark
Janssen, Voetbalgoden,
voetbal, vriendschap, reeks, slot

Het laatste boek van de Voetbalgoden!
Gerard van Gemert laat zien dat voetbal niet
altijd voorop staat, zelfs bij Stijn en Storm. Het
laatste deel van de Voetbalgoden. Vanaf 9 jaar.
De WK-finale staat voor de deur. Stijn en
Storm lijken zich in de basisopstelling van
Oranje te hebben gespeeld. Maar na een
ongeluk tijdens de training wordt Stijn trending
topic en blijkt zijn positie opeens onzeker. En
dan verschijnt er ook nog een jongen die hun
hulp nodig heeft voor zijn ernstig zieke vader.
Stijn en Storm beginnen zich toch af te vragen: is voetbal écht het allerbelangrijkste?
ISBN 978-9044838213
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Prijs: € 14,95
Verschijnt: april 2020
isbn 978 90 448 3821 3
Titel: De finale
Serie: Voetbalgoden
Auteur: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)
Illustrator: Mark Janssen (Valkenburg aan de Geul)
Vanaf 9 jaar / nur 282 - 283 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

‘Twintig boeken lang leefden Stijn en Storm mijn
jongensdroom. Ik ken ze misschien wel beter dan
ik mezelf ken. Maar nu, met het laatste verhaal
over de Voetbalgoden, laat ik ze los en gaan ze
hun eigen weg. Ik zal ze missen.’
- Gerard van Gemert

Gerard t
emer
van G

Meer Voetbalgoden

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 0704 2
Tiende druk: november 2019

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 2960 0

Prijs: € 14,95

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3554 0

isbn

978 90 448 3275 4

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, Nederlands,
van eigen bodem, turnen,
Turntoppers, reeks, vriendschap, toernooi, school, gym

Een uitdaging voor de Turntoppers

Clavis Uitgeverij

jeugdboek, Nederlands,
van eigen bodem, sprookjes,
boek, Doornroosje, Sneeuwwitje,
familie, avontuur

Welkom in Sprookjesland!
Een wonderlijk boek over de kracht van verhalen. En een
wonderlijk verhaal over de kracht van boeken. Voor sprookjeshelden vanaf 10 jaar.

Meer Turntoppers

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3122 1

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2958 7

ISBN 978-9044838305

Welkom in Sprookjesland! Als Twan en zijn zusje Nora
een magisch sprookjesboek lezen, belanden ze plots zelf
in een fantasiewereld. Ze kunnen hun ogen niet geloven,
zeker niet als ze ontdekken dat die beroemde sprookjes
eigenlijk veel griezeliger zijn dan ze altijd dachten. En dat
wordt extra duidelijk wanneer Nora plots wordt ontvoerd.
Lukt het Twan om zijn zusje te redden, de sprookjesfiguren
te helpen én weer terug te keren naar zijn eigen wereld?
Prijs: € 15,95
Verschijnt: maart 2020
isbn 978 90 448 3830 5
Titel: Paniek in sprookjesland
Auteur: Isabelle Quinn (Houten)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 176 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Isabelle Quinn

Het zesde deel in de zwierige serie ‘Turntoppers’. Voor lenige lezers vanaf
9 jaar.
De meiden van Top Spirit trainen hard voor een turntoernooi. Maar een
overwinning lijkt ver weg. Nikki heeft last van groeipijnen en Ling is erg
gespannen voor de toetsweek. En wat is er aan de hand met Marijke? Zij
laat plots weten nooit meer te willen turnen. Speelt trampolinespringer Trevor
hierin een rol? Of is er meer aan de hand? Lucas stort zich ondertussen vol
overgave op een gymchallenge. Tot hij een verrassende ontdekking doet.

ISBN 978-9044836905
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Prijs: € 16,95
Verschijnt: februari 2020
isbn 978 90 448 3690 5
Titel: Turntoppers 6. Podiumplek
Auteur: Simone Kortsmit (Landsmeer)
Foto’s: Mieke Bakker (Lisse)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 9 jaar / nur 282 - 283 / Geb. 224 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 2708 8

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3342 3
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek, Nederlands, van
eigen bodem, ruimtevaart,
planeet, astronaut, ruimtereis,
missie, avontuur, fantasie

De held van het heelal

Meer van Ton Koene

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3529 8

Een betoverend avonturenverhaal dat de grenzen van
fantasie en werkelijkheid verkent. Voor astronauten en
sterrendromers vanaf 7 jaar.
Elke avond tuurt Sid naar de hemel, door de telescoop
van opa. Sid hoopt een nieuwe planeet te ontdekken.
Maar dan doet hij een ontdekking die nog veel specialer
is en die zijn leven voorgoed zal veranderen. In een
supersonische spacecruiser maakt hij een ruimtereis
en gaat hij op zoek naar een nieuwe woonplek voor de
mensheid. Kan hij deze onmogelijke missie voltooien?

ISBN 978-9044838367

22

Prijs: € 19,95
Verschijnt: februari 2020

isbn 978 90 448 3836 7
Titel: Spacecruiser.
Op zoek naar een nieuwe wereld
Auteur en illustrator: Ton Koene
(Amsterdam)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 7 jaar / nur 274 / Geb. 72 pagina’s
Formaat: 290 x 210 mm

Prijs: € 21,95
isbn 978 90 448 2618 0
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, Frans, vertaling,
uitvinding, machines,
geschiedenis, met illustraties,
fictie en non-fictie,
Leonardo da Vinci, Italië

Veni, vidi, da Vinci

jeugdboek, Nederlands, van eigen
bodem, met illustraties, fictie en
non-fictie, tuinieren, moestuin,
milieu, plant, fabriek, plastic,
avontuur, Velt

Clavis Uitgeverij

Een moestuin in een boek
Een sprankelend non-fictieboek over de geniale (én
de mislukte) ideeën van Leonardo da Vinci. Voor
uitvinders vanaf 6 jaar.

Een groen boek met fictie én non-fictie. Trek je tuinlaarsjes aan en begin te lezen. Voor kinderen vanaf 6 jaar.
Prinses Coco is dol op haar prachtige moestuin.
Totdat er uit de oude fabriek naast het kasteeldomein opeens een verstikkende rook wordt geblazen.
Zo is tuinieren helemaal niet leuk meer! Bovendien
wordt haar beste vriend Twan ziek van de uitstoot
en heeft het hele dorp last van de vervuiling. Samen
met haar tante, Professor Munt, probeert Coco de
overlast tegen te gaan. Maar daarvoor moet ze het
wel opnemen tegen die gemene Dokter Plastic!

Prijs: € 19,95
Verschijnt: maart 2020
isbn 978 90 448 3823 7
Titel: De gekke machines van Leonardo da Vinci
Auteur: Nathalie Lescaille Moulènes
Illustrator: Renaud Vigourt
Oorspronkelijke titel: Les Folles machines de Léonard de Vinci
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 6 jaar / nur 212-231 / Geb. 40 pagina’s
Formaat: 245 x 335 mm

ISBN 978-9044838121

Wist jij dat de Italiaanse uitvinder Leonardo da
Vinci ruim vijfhonderd jaar geleden al een soort
helikopter bedacht? Toch is het zo. Maar … zou
je die ook echt kunnen bouwen?
ISBN 978-9044838237
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Prijs: € 18,95
Verschijnt: mei 2020
isbn 978 90 448 3812 1
Titel: Coco & Munt. En de plastic dreiging …
Auteurs: Emy Geyskens (Asse) en Rob Geukens
(Neerlanden)
Illustrator: Isabel Bouttens (Melle)
Vanaf 6 jaar / nur 282 - 223 / Geb. 88 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

In sam
en
GBS D werking me
t
e Sprin
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t
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, Spaans, vertaling,
raadsel, nadenken, logica,
fantasie, met illustraties, landen
van de wereld, reizen, culturen

Breinbrekers voor wereldreizigers

jeugdboek, Spaans, vertaling,
raadsel, nadenken, logica, fantasie,
met illustraties, misdaad, mysterie,
politie, recherche

Clavis Uitgeverij

Breinbrekers voor detectives

Puzzel, reken en redeneer mee om de raadsels
op te lossen. Maar kijk vooral heel aandachtig
naar de illustraties. Voor speurneuzen vanaf 8
jaar.

Puzzel, reken en redeneer mee om de raadsels
op te lossen. Maar kijk vooral heel aandachtig
naar de illustraties. Voor speurneuzen vanaf 8
jaar.

Altijd al op wereldreis willen gaan? Dat kan in dit
boek! Van China tot Antarctica, met onderweg:
een wereld vol raadsels!

Diefstal, sabotage, brand … Ontmasker de
daders in dit boek door aanwijzingen op te
volgen en logisch na te denken.

Prijs: € 17,95
Verschijnt: mei 2020
isbn 978 90 448 3786 5
Titel: Een wereld vol raadsels
Auteur: Àngels Navarro
Illustrator: Jordi Sunyer
Oorspronkelijke titel: Un mundo de juegos
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 8 jaar / nur 219 - 228

Geb. 40 pagina’s
Formaat: 235 x 325 mm

Meer raadselboeken

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3021 7

ISBN 978-9044837957

ISBN 978-9044837865
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Prijs: € 17,95
Verschijnt: mei 2020
isbn 978 90 448 3795 7
Titel: Verdachte raadsels
Auteur: Àngels Navarro
Illustrator: Jordi Sunyer
Oorspronkelijke titel: Caso abierto. ¡Sigue la pista!
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 8 jaar / nur 219 - 228 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 235 x 325 mm

Meer raadsels

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3436 9

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3747 6
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Clavis Uitgeverij

Als de vakantie in het water valt
Meer van Sep en Saar (en Moek)

Prijs: € 23,95
isbn 978 90 448 3257 0
Tweede druk: reeds verschenen

SAMENLEZEN

Moek is een wiezel, een klein mannetje, zo klein als een duim. Alleen
zijn beste vrienden, Sep en Saar, weten waar hij woont. Als Moek
stiekem in de boekentas van Sep mee naar school gaat, loopt het
mis. Gelukkig komt de hulp van Sep, Saar, Jan en de hond Bas net
op tijd. En dan zet Moek de klas op stelten. Om tegen een pestkop in
te gaan, ben je immers nooit te klein!

jeugdboek, Italiaans, vertaling,
met illustraties, griezelen, monster,
zombie, vakantie, vriendschap,
familie

Prijs: € 23,95
Verschijnt: maart 2020
isbn 978 90 448 3466 6
Titel: Sep en Saar. Moek in gevaar
Auteur: Isabelle Gielen (Wilrijk)
Illustrator: Madeleine van der Raad (Groningen)
Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm

Meer over Mortina

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3279 2

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3280 8

VOORLEZEN

Een grappig verhaal over een doodgewoon zombiemeisje dat altijd
klaarstaat om anderen te helpen. Voor heel griezelige en heel normale
lezers vanaf 7 jaar.
Eindelijk vakantie! Het is al eeuwen geleden dat Mortina en haar familie
er echt op uit trokken. Bestemming: Villa Tierelantijn van Mortina’s
neefje Dilbert. Maar het vakantiefeestje duurt niet lang. Mortina ontdekt
dat een saaie piet de villa, die onbewoond lijkt, wil afbreken. Zullen
ze Dilberts huis kunnen redden voordat het te laat is?

ISBN 978-9044837629

Samen leren lezen

Een samenleesverhaal voor een beginnende lezer én een voorlezer. Met
nuttige tips die het oefenen met zelf lezen nog leuker maken. Vanaf 6 jaar.

Sleutelwoorden:

jeugdboek, Nederlands,
van eigen bodem, leren lezen,
fantasie, met illustraties,
vriendschap, boek, pesten

ISBN 978-9044834666
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Prijs: € 16,95
Verschijnt: mei 2020
isbn 978 90 448 3762 9
Titel: Mortina 4. Op vakantie aan het mysterieuze meer
Auteur en illustrator: Barbara Cantini
Oorspronkelijke titel: Mortina e la vacanza al lago mistero
Vertaling: Veerle Willems
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 7 jaar / nur 282 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, Duits, vertaling,
met illustraties, familie,
vriendschap, hond, moeder,
scheiding, stiefouder

Een nieuw baasje voor Zottel

jeugdboek, Nederlands, van eigen
bodem, met illustraties, voorlezen,
familie, vriendschap, hond,
capibara, huisdier

Meer van dit duo

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3617 2

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3043 9

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3624 0

VOORLEZEN

Het hart van Zarahs moeder is de laatste tijd al vaak gebroken. Dan ligt ze de hele dag in bed te snikken. Eerst snikte
Zarah met haar mee. Tot haar moeder opeens een vreemde
man mee naar huis neemt. Dat vindt Zarah maar niks, en dat
laat ze duidelijk merken ook!

Prijs: € 19,95
Verschijnt: mei 2020
isbn 978 90 448 3623 3
Titel: De nieuwe papa
Serie: Zarah & Zottel
Auteur en illustrator: Jan Birck
Oorspronkelijke titel: Zarah & Zottel und das zerbrechliche Herz
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 3430 7

VOORLEZEN

Een grappig en avontuurlijk voorleesverhaal over dierenliefde en vriendschap.
En over een viervoeter van zo’n zestig kilo. Voor dierenvrienden vanaf 7 jaar.
Woef! Wanneer een man iets hoort blaffen naast de rivier, besluit hij het
dier mee naar huis te nemen voor zijn vriendin, die altijd al een hond wilde
hebben. Maar na een bezoek aan de dierenarts steken er allerlei vragen
de kop op: wat voor hond is dit eigenlijk precies en … kun je hem wel als
huisdier houden?

ISBN 978-9044836950

Het derde avontuur van Zarah en haar beste vriend Zottel, de
gekke hond die lijkt op een pony. Een gevoelig maar grappig
verhaal voor iedereen vanaf 5 jaar.

Clavis Uitgeverij

Bevriend met het grootste knaagdier ter wereld

Meer van Zarah en Zottel

ISBN 978-9044836233
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: mei 2020
isbn 978 90 448 3695 0
Titel: Capibarry, de allerliefste reuzencavia
Auteur: Ilse De Keyzer (Tielt-Winge)
Illustrator: Ina Hallemans (Herselt)
Vanaf 7 jaar / nur 282
Geb. 48 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
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