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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek met foto’s, van eigen
bodem, kinderpoëzie, versjes,
gedichten, jong talent

Gedichten van onze jongste auteur

Een unieke dichtbundel, met foto’s en stemopnames. Poëzie voor jong en oud.
Je bent nooit te jong om kunst te maken.
Dat bewijst Edaín Vanmeirhaeghe
Wuytack wel. Zelf was Edaín 5 jaar toen
ze deze gedichten bedacht, maar ze zijn
tijdloos en betoveren jong en oud.
Prijs: € 19,95
Verschijnt: augustus 2020
isbn 978 90 448 3977 7
Titel: De wereld is omgekeerd vandaag
Auteur: Edaín Vanmeirhaeghe Wuytack (Gent)
Coverontwerp: Studio Clavis
Alle leeftijden / nur 290
Geb. 88 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

9 789044 839777

ISBN: 978-9044839777
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Ik wens
dat er een klein spikkeltje
in de kaars zit,
het spikkeltje
wordt een roos,
genaamd naar rosa,
en rosa
wordt gebloemd in de wind,
in mijn verbeelding kan alles
kan alles wat ik wil.

foto Brecht Vanmeirhaeghe

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
voorlezen, leren lezen, vakantie,
vriendschap, zee, hond,
magie, familie

Een betoverende reis

leesboek, leren lezen, samen lezen,
voorlezen, van eigen bodem, avi,
verhaaltjes, bal, vingerpopjes,
boerderij, humor, muziek

Spelend leren lezen
VOORLEZEN

LEREN LEZEN

Een mooi voorleesverhaal over vakantie, vriendschap …
en betoverde sprankeltjes! Voor kinderen vanaf 6 jaar.

dag, dag,
mijn naam is juf fie fop.
en ik ben …
wel,
het is met een 2 en een 6.
raad maar:
is het 26 of 62 jaar?
fop-je, mop-je!

Clavis Uitgeverij

Met tips om ze
lf
vingerpopjes
te maken

Een leuke en vernieuwende leesbundel.
De vrolijke dialogen komen tot leven
met de bijbehorende vingerpopjes.
Voor kinderen vanaf 6 jaar.
9 789044 839883

Prijs: € 19,95
Verschijnt: september 2020
isbn 978 90 448 3958 6
Titel: Mila’s magische vakantie
Auteur: Ellen DeLange
Illustrator: Arancha Perpiñán
Vanaf 6 jaar / nur 282 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

ISBN: 978-9044839883

9 789044 839586

Wat een stomme vakantie! Mila gaat met oma naar het
strand. Maar haar beste vriendinnetje mag niet mee.
En dan raakt ze ook nog haar hondje Roots kwijt. Maar
dan … gebeurt er gelukkig iets magisch.
ISBN: 978-9044839586
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: december 2020
isbn 978 90 448 3988 3
Titel: bel wil naar het bal
Serie: lees je mee met juf fie fop?
Auteur: Ann Lootens (Brugge)
Illustrator: Ina Hallemans (Herselt)
Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Meer van Ann Lootens

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 2962 4

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2780 4
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties, fictie,
leren lezen, voorlezen, samen
lezen, van eigen bodem, klimaatverandering, opwarming van de
aarde, vriendschap, actievoeren

Kanjers klaren de klus

jeugdboek met illustraties, fictie,
samen lezen, van eigen bodem,
humor, grappig, griezelig,
zombie, boerderij, verjaardag

Clavis Uitgeverij

Lang zal hij … leven?
SAMEN LEZEN

Een leuk leesavontuur voor kinderen die op verschillende
niveaus lezen. Voor voorlezers en lezers vanaf 6 jaar.
Het is warm! Daan, Ferre en Farida lijken wel te smelten.
En zelfs de weervrouw ziet er dorstig uit. Er wordt gesproken over de opwarming van de aarde. Ook door de drie
vrienden, in de caravan bij Daan in de tuin. Terwijl zij
plannen beramen voor een beter klimaat, tuurt de norse
buurman van Daan over het hek. ‘Allemaal overdreven!
Wees stil en ga binnen wat teevee kijken!’ schreeuwt hij
hen toe. Als dat maar goed komt …
Prijs: € 15,95
Verschijnt: januari 2021

9 789044 839906

978 90 448 3990 6
Titel: Kanjers klaren de klus
Auteur: Emy Geyskens (Asse)
en Stef Van Malderen (Heffen)
Illustrator: Hélène Jorna (Apeldoorn)
Vanaf 7 jaar / nur 287 - 282 / Geb. 40 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
isbn

Een grappig leesboek over zombies en verjaardagen. Logisch toch? Voor levendige lezers vanaf 6 jaar.

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3634 9

Een zombie als vogelverschrikker! Waarom niet? Opa Tom is er in elk geval
heel tevreden over. Zombie jaagt immers alle vervelende vogels weg van
de boerderij. En alle vervelende boeven. Er is alleen één probleem. Op de
kalender staat namelijk dat Zombie binnenkort jarig is. Op vrijdag 13 oktober!
Maar … kan een levende dode eigenlijk wel jarig zijn? Opa Tom en Zombie
besluiten het uit te zoeken.

9 789044 837872

Meer kanjers

ISBN: 978-9044837872

ISBN: 978-9044839906
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Prijs: € 11,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 3787 2
Titel: De zombie van opa Tom. De groenteboef
Auteur: Jeroen Schipper (Utrecht)
Illustrator: Iris Compiet (Terneuzen)
Vanaf 6 jaar / nur 282 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek met foto’s, fictie
en non-fictie, van eigen bodem,
virus, corona, Covid-19

Brandend actueel

Clavis Uitgeverij

jeugdboek met illustraties,
van eigen bodem, reeks,
humor, griezelen, kerst,
drone, avontuur

Felix en Lotte zijn terug!
Een spannende en leerzame reis langs bloedcellen,
virussen, macrofagen en zenuwcellen. Voor iedereen vanaf 8 jaar.

9 789044 840438

Over de hele wereld gaan kinderen niet meer
naar school. Scholen, fabrieken en kantoren zijn
dicht. Iedereen moet binnen blijven. Een nieuw
en onbekend virus verspreidt zich razendsnel
over de planeet. Miljoenen mensen zijn ernstig
ziek, vooral ouderen en mensen met een zwakke
gezondheid overlijden. Er is nog geen medicijn
of vaccinatie gevonden tegen dit virus. Maar de
knapste wetenschappers zijn bij elkaar gekomen
in een geheim laboratorium …
Prijs: € 19,95
Verschijnt: augustus 2020
isbn 978 90 448 4043 8
Titel: Virusjager
Auteur en illustrator: Ton Koene (Amsterdam)
Vanaf 8 jaar / nur 213 - 223 / Geb. 72 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Meer over Felix en Lotte

Prijs: € 9,95
isbn 978 90 448 2949 5

Prijs: € 10,95
isbn 978 90 448 2858 0

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3836 7

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3529 8

Een (héél) grappig en (béétje) griezelig verhaal over Felix en Lotte. Over kerstcadeautjes,
drones, en geheimzinnige avonturen. Voor lezers vanaf 8 jaar.
Het is bijna kerst. Maar als zijn ouders op bezoek gaan bij hun oma, maakt Felix stiekem
zijn cadeautje al open. Lotte kijkt gespannen toe. Het is een drone! Felix noemt hem
izha, wat staat voor ‘Ik Zie en Hoor Alles’. Hij vindt het apparaat een ideaal spionagewerktuig voor hun eerste doz (een ‘Dingen-Opsporen-Zoektocht’, natuurlijk). En wat
is nu een betere plek om de izha uit te proberen dan het spookkasteel wat verderop?

9 789044 840421

Meer van Ton Koene

ISBN: 978-9044840421

ISBN: 978-9044840438
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Prijs: € 14,95
Verschijnt: december 2020
isbn 978 90 448 4042 1
Titel: De drommelse drone
Auteur: Ingrid Vandekerckhove
(Sint-Joris-Winge)
Illustrator: Hiky Helmantel (Zeewolde)
Vanaf 8 jaar / nur 282
Geb. 120 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek met illustraties,
van eigen bodem, reeks,
avontuur, vriendschap,
kruipen, ondergronds, kelder

Duik in een ondergronds avontuur!

Het laatste deel in de Vindeleer-triologie. Een magisch verhaal over vriendschap
en familie. Vanaf 10 jaar.
Kat groeide op in een weeshuis. Toen dat in vlammen opging, sleepte ze op het
nippertje een doos uit de brand. Een doos waarvan de inhoud een heel nieuw
licht op haar verleden werpt … Leven haar ouders nog? Kan de Vindeleer haar
helpen hen op te sporen? Ga mee met Kat naar het luxueuze vakantieoord
Club Wellesley, trotseer de stormen en ontraadsel het duistere geheim van
de mysterieuze Emerald Islands. Na dit avontuur zal niets meer hetzelfde zijn.

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3357 7

9 789044 839982

Prijs: € 11,95
Verschijnt: november 2020
isbn 978 90 448 3966 1
Titel: Aaf gaat ondergronds
Auteur: Nienke Berends (Den Haag)
Illustrator: Isabel Bouttens (Melle)
Vanaf 9 jaar / nur 282 / Geb. 80 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN: 978-9044839982

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3127 6

9 789044 839661

Aaf vindt bij toeval een luik onder de vloerbedekking in de woonkamer. Als ze het
luik opent, ontdekt ze een grote ondergrondse ruimte. Hoewel Tom eerst niet zo
onder de indruk is van deze kruipruimte, blijkt er toch iets bijzonders mee aan de
hand te zijn. Ze blijken via deze ruimte namelijk naar de buren te kunnen kruipen.
Aaf en Tom gaan op onderzoek uit en komen iets heel spannends op het spoor …

Clavis Uitgeverij

Meer over de Vindeleer

Actieprijs: € 10 (i.p.v. € 12,95)
15/06/20 tot en met 31/08/20
isbn 978 90 448 3583 0

Een nieuw avontuur voor Aaf en haar beste vriend Tom. Een spannend, ondergronds
verhaal met een bijzondere ontknoping. Voor lezers vanaf 9 jaar.

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
van eigen bodem, reeks, trilogie,
magie, weeshuis, familie, vrienden,
avontuur, geheimen

Het spannende einde van de Vindeleer-saga!

Meer over Aaf

ISBN: 978-9044839661
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Prijs: € 16,95
Verschijnt: september 2020
isbn 978 90 448 3998 2
Titel: Thuis. Op zoek naar de Vindeleer 3
Auteur: Rob Geukens (Neerlanden)
Illustrator: Emilie Timmermans (Deurne)
Vanaf 10 jaar
nur 282
Geb. 288 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Een reeks onder
artistieke leiding van
Benjamin Lacombe

Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

jeugdboek met kleurenillustraties,
vertaling, Frans, sprookje, Charles
Perrault, meesterillustrator, Benjamin
Lacombe, ezelsvel, klassieker in een
nieuw jasje, liefde, koning, prins

Reis je mee?

Een grote klassieker in een nieuw jasje; over de schoonheid
en de kracht van echte liefde. Voor lezers en luisteraars
vanaf 8 jaar.

Een grote klassieker in een nieuw jasje, over reizen en over
opgroeien. Voor lezers en luisteraars vanaf 8 jaar.
Er was eens een jongetje dat geen knip voor zijn neus waard
was. Het enige wat hij kon, was slapen, eten en kattenkwaad
uithalen. Op een zondagochtend maakten zijn ouders zich
klaar om naar de kerk te gaan. Prima, dacht Nils, dan kan ik
mooi met vaders geweer gaan schieten. ‘Als hij maar eens
wilde veranderen,’ zuchtte moeder somber. ‘Anders stort hij
zichzelf en ons nog in het ongeluk.’

Een ezelsvel. Daarin hult het meisje zich op haar vlucht.
Ze probeert te ontsnappen aan haar vader – de koning –
die met haar wil trouwen. Maar in de grote buitenwereld
begint haar avontuur pas echt. Ze ontmoet de man van
haar dromen – een prins – maar verliest hem ook weer uit
het oog. Kan échte liefde alles overwinnen?
9 789044 839616

Prijs: € 29,95
Verschijnt: augustus 2020
isbn 978 90 448 3961 6
Titel: Ezelsvel
Auteur: Cécile Roumiguière
Illustrator: Alessandra Maria
Oorspronkelijke titel: Peau d’âne
Vertaling: Annelies Kin
Vanaf 8 jaar / nur 277 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 220 x 300 mm

Meer in deze serie

Prijs: € 29,95
isbn 978 90 448 3612 7

Prijs: € 29,95
Verschijnt: augustus 2020
isbn 978 90 448 3962 3
Titel: De wonderbare reis van Nils Holgersson
Auteur: Selma Lagerlöf
Illustrator: Yvan Duque
Oorspronkelijke titel: Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige
Vertaling: Annelies Kin
Vanaf 8 jaar / nur 277 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 220 x 300 mm

Meer in deze serie

Prijs: € 29,95
isbn 978 90 448 3611 0

Clavis Uitgeverij

Een reeks onder
artistieke leiding van
Benjamin Lacombe

9 789044 839623

Er was eens …

jeugdboek
young adult,
met kleurenillustraties,
Nederlands,
van vertaling,
eigen bodem,
Zweeds,
geweld,
sprookje,
misdaad,
Nils Holgersson,
vriendschap,Benjamin
liefde, moord,
Lacombe,
dieren, reizen,aanslag
opgroeien, ganzen,
vliegen

ISBN: 978-9044839623

Clavis Uitgeverij

ISBN: 978-9044839616
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Prijs: € 29,95
isbn 978 90 448 3610 3
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
fictie, reeks, van eigen bodem,
vriendschap, mensensmokkel,
samenwerken, vluchtelingen

Eén voor allen en …

jeugdboek
young adult,
met kleurenillustraties,
Nederlands,
vanfictie
eigenénbodem,
non-fictie,
geweld,
van eigen
misdaad,
vriendschap,
bodem, koken,
liefde,
restaurant,
moord,
familie,
aanslag
recepten

Een boek om van te smullen

Clavis Uitgeverij

Met ee
n
recepte 40-tal
n én m
et
keuken
tips!

Een ontvoering! Brit en Boris zien hoe twee
mannen hun leeftijdgenoot Tuan meesleuren.
Ze weten de jongen te bevrijden uit de handen van deze meedogenloze mensensmokkelaars, maar dan begint hun avontuur pas.
Tuan moet onderduiken op de schoolzolder.
En dat lijkt prima, totdat de jongen wordt verraden. Bovendien wordt hun geliefde meester
overgeplaatst, verdwijnt Boris én moet Tuan
uiteindelijk terug naar zijn eigen land. Weten
Brit en Boris het onheil te keren?

Koken met oma. De tweeling Liv en Edu vindt niets
zo leuk als dat. Oma is bijna blind, dus in de keuken
zijn zij haar ogen en handen. Het kokerellen wordt
echter meer dan zomaar een hobby wanneer een
restaurant in het dorp de deuren moet sluiten. Liv en
Edu proberen de arme restauranthoudster te helpen
door voor haar gasten te koken. Maar iemand in het
dorp is daar helemaal niet blij mee …

Prijs: € 14,95
Verschijnt: november 2020
isbn 978 90 448 3967 8
Titel: Allen voor één
Auteur: Folkert Oldersma (Annen)
Illustrator: Frodo De Decker
(Heist op den Berg)
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 120 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer over Brit en Boris

Prijs: € 12,95
isbn 978 90 448 3090 3

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3288 4

9 789044 835281

Een uniek lees-en-kookboek, met een spannend verhaal én leuke recepten. Voor avonturiers en chefkoks
vanaf 9 jaar.

ISBN: 978-9044835281

Het derde boek over durfals Brit en Boris; nu
rond het actuele thema mensensmokkel! Voor
avonturiers vanaf 8 jaar.

9 789044 839678

ISBN: 978-9044839678
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Prijs: € 20,95
Verschijnt: december 2020
isbn 978 90 448 3528 1
Titel: Vlam in de pan! Met 40 leuke recepten
Auteur: Folkert Oldersma (Annen)
Receptideeën: Anneke Gebert (Annen)
Illustrator: Annelies Vandenbosch (Leuven)
Vanaf 9 jaar / nur 216-283 / Geb. 200 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Folkert Oldersma

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3579 3

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3580 9
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek met illustraties,
van eigen bodem, avontuur,
Mexico, Maya-cultuur,
dodenfeest, Día de los Muertos

Una aventura Mexicana

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
van eigen bodem, zwangerschap,
sterrenbaby, dood geboren, rouw,
familie, verwerking

Clavis Uitgeverij

Een gevoelig en belangrijk boek
Een spannend avontuur in Mexicaanse sferen.
Voor avonturiers en wereldreizigers vanaf 9 jaar.
Tijd voor avontuur! Op vakantie in Mexico sluipen
Kaj en Thijmen een bouwvallig huis binnen. Daar
vinden ze een juten zak. Het lijkt even om een
schat te gaan, maar uiteindelijk blijken er alleen
waardeloze beeldjes in te zitten. Teleurgesteld
druipen de twee weer af. Als ze later nog eens
teruggaan, worden ze betrapt en achternagezeten door twee ongure mannen. Terwijl om hen
heen het dodenfeest Día de los Muertos losbarst,
begint ook hun avontuur pas echt.

Meer van Nadja Van Sever

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3839 8

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3531 1

Prijs: € 14,95
Verschijnt: september 2020
isbn 978 90 448 3895 4
Titel: Het Mayamysterie
Auteurs: Li Lefébure (Maastricht) en
Esther Walraven (Beek)
Illustrator: Niels van Houten (Kerkdriel)
Vanaf 9 jaar / nur 283 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

9 789044 838954

Een gevoelig en belangrijk boek, dat kinderen en volwassenen kan helpen bij
een rouwproces. Voor kinderen vanaf 8 jaar.

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 2246 5

Kato is een sterrenbaby. Ze werd dood geboren. Ieder rouwt op zijn eigen
manier. Mama is afwezig. Papa begraaft zich in zijn werk. Sem is boos
en verdrietig, angstig en blij. Het is moeilijk om met al die emoties om te
gaan. En er is niemand aan wie hij kan vertellen hoe rot hij zich voelt. Maar
misschien kan hij een rode ballon naar de hemel sturen. Zou dat helpen?

9 789044 839760

Meer van dit duo

ISBN: 978-9044839760

ISBN: 978-9044838954
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Prijs: € 14,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 3976 0
Titel: De rode ballon
Auteur: Nadja Van Sever (Tervuren)
Illustrator: Frederique Culot (Hasselt)
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 152 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
van eigen bodem, humor,
dyslexie, moeite met lezen,
boeken, letters

Gekke letters en lekke getters

jeugdboek met illustraties,
van eigen bodem,
hotel, humor, whodunit,
griezelen, lekker vies

Clavis Uitgeverij

Lachen, gieren … griezelen
Een griezelig grappig en lekker vies boek. Een verhalenbundel
vol onvergetelijke personages. Voor kinderen vanaf 10 jaar
die van nachtmerries houden.

Een grappig en brutaal boek over faalangst en dyslexie. Maar vooral over opkomen voor
jezelf en je pesters afschrijven. Voor lettervreters vanaf 10 jaar.
Zaan is 10 en heeft een levensgroot probleem. Schrijven en lezen lukt hem niet. Bovendien
groeit hij op bij zijn akelige Tante Mekel en haar man. Zij vinden het heerlijk om hem te
pesten en delen bij elke schrijffout een klap uit. Zaan is er zeker van dat met elke klap
zijn letters meer overhoop raken. Tot zijn schrijffouten plots tot leven komen. Krijgt hij
dankzij hen zijn letters en zijn zelfvertrouwen weer op orde?

9 789044 839739

Prijs: € 15,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 3973 9
Titel: Etters en letters
Auteur: Frederick Deloddere (Gent)
Illustrator: Esther Platteeuw (Brugge)
Vanaf 10 jaar / nur 283
Geb. 180 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

9 789044 840445

ISBN: 978-9044840445

Welkom in Hotel Habbekrats! Leuk dat je incheckt. Je hoeft
je hier geen moment te vervelen, want we hebben een druk
programma voor je samengesteld! Wil je weten hoe de dood
ruikt? Hoe een geest aan de telefoon klinkt? Of hoe ratten je
kunnen helpen bij het tanden poetsen? Dan ben je hier aan
het juiste adres. Ik ben Francis, de piccolo van het hotel. Ik
begroet gasten, sjouw met koffers, en los moordzaken op.
Dus … zal ik je naar je kamer brengen?

ISBN: 978-9044839739
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 4044 5
Titel: Hotel Habbekrats. De mysterieuze spruitjesmoord
Auteur: Rik Peters (Sittard)
Illustrator: Federico Van Lunter (Tongeren)
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 200 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek met illustraties,
vertaling, Engels, David Walliams,
Tony Ross, Britse humor, vies,
slijm, wraak

Het grote slijmgeheim

Clavis Uitgeverij

d meer
Wereldwij
iljoen
dan 25 m
n
exemplare
verkochte
Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 2333 2
Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 2964 8

Prijs: € 15,95

Vrolijk, vies en vettig. Het nieuwe leesboek van
David Walliams en Tony Ross, voor slijmkopjes
vanaf 8 jaar.

isbn

9 789044 840490

978 90 448 2064 5
Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 1845 1

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1952 6
Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3281 5
Vierde druk juli 2020

Waar komt slijm vandaan? Wat is het precies?
Of wie is het precies? Wie ontdekte het? En hoe
kun je de geheimzinnige krachten ervan gebruiken als je op een klein eiland woont en wraak
wilt nemen op de ellendige volwassenen die
niets anders doen dan jonge kinderen het leven
zuur maken? Het staat allemaal in dit boek.
ISBN: 978-9044840490
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Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 2407 0

Prijs: € 17,95
Verschijnt: december 2020
isbn 978 90 448 4049 0
Titel: Slijm
Auteur: David Walliams
Illustrator: Tony Ross
Oorspronkelijke titel: Slime
Vertaling: n.n.b.
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 320 pagina’s

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3745 2
Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3683 7

Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2143 7
Prijs: € 18,95

978 90 448 3574 8
Perfect voor de
Kinderboekenweek
isbn

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 2644 9
Perfect voor de
Kinderboekenweek

Prijs: € 22,95
isbn 978 90 448 3883 1

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3683 7

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3113 9
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
van eigen bodem, absurde
humor, over the top, snoep,
gebak, familie

Food fight!

jeugdboek met illustraties, fictie,
van eigen bodem, zieke ouders,
kanker, praten met dieren,
dierenwelzijn, natuur, hoop,
vriendschap

Clavis Uitgeverij

Gevoelig en grappig
Meer van Margreet Schouwenaar
Opgelet! Dit boek is half krokant en half vettig. Voor smulpapen
vanaf 10 jaar, die verzot zijn op zoet leesvoer.

9 789044 838879

Appelflappen of oliebollen? In het slaperige dorpje
Zoetendaal weten ze het plots niet meer. Al eeuwen bakt
de familie Flaps er de krokantste appelflappen van het land.
Maar dan valt plots de familie Bolleboos binnen … met vettige
oliebollen! Bill en Ozzebolle Bolleboos beramen de sluwste
plannetjes om van de appelflap een appelflóp te maken.
Gelukkig hebben Frits en Frieda Flaps een geheim wapen:
oma Appelmoe. Welke bakkersfamilie zal dit voedselgevecht
winnen?

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3712 4

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 2798 9

Prijs: € 16,95
Verschijnt: november 2020
isbn 978 90 448 3887 9
Titel: De appelflop
Auteur: Gerlinde De Bruycker (Leuven)
Illustrator: Johan Klungel (Haarlem)
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 280 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Een poëtisch en ontroerend verhaal over omgaan met ziekte én over praten
met dieren. Voor lezers vanaf 10 jaar.

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 2267 0

Ik dacht dat dieren niet konden praten. Blaffen, loeien, knorren, zeker! Maar
praten? Ik dacht ook dat planten alleen ritselen of stil op de vensterbank
staan en dat vaders niet ziek konden worden. Toch zei de dokter tegen de
benige voet van mijn vader, die over de rand van het ziekenhuisbed stak:
‘Meneer, het ziet er niet goed uit.’ Ik zag mijn moeder wit worden. Bijna zo
wit als de jas van de dokter.

9 789044 839067

Meer van Gerlinde De Bruycker

ISBN: 978-9044839067

ISBN: 978-9044838879
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Prijs: € 14,95
Verschijnt: september 2020
isbn 978 90 448 3906 7
Titel: Vinken tellen en zomaartranen
Auteur: Margreet Schouwenaar (Heiloo)
Illustrator: Daniëlle Schothorst (Steenwijk)
Vanaf 10 jaar
nur 283
Geb. 144 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Clavis Uitgeverij

Clavis Uitgeverij

jeugdboek, vertaling, Duits, reeks,
Woodwalkers, shape shifting,
avontuur, poema, school,
boswachter, ranger

Laat je meeslepen door Woodwalkers
Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3487 1

Het vijfde boek van de vlotte en spannende reeks
‘Woodwalkers’, over buitenbeentjes met een bijzonder talent. Voor lezers vanaf 10 jaar.

9 789044 834918

Terug op school en terug op avontuur. De poemawoodwalker Carag moet eigenlijk stage gaan
lopen bij een boswachter. Maar hij en zijn vrienden hebben heel andere dingen aan hun hoofd:
hun vijanden, Andrew Milling en zijn volgelingen,
zinnen namelijk op wraak. Carag en zijn vrienden
beginnen de Secret Ranger Club, maar is dat
genoeg om het kwaad mee af te weren?
ISBN: 978-9044834918

24

Prijs: € 18,95
Verschijnt: januari 2021

isbn 978 90 448 3491 8
Titel: Woodwalkers 5. Sporen van de vijand
Auteur: Katja Brandis
Oorspronkelijke titel: Woodwalkers. Feindliche Spuren
Vertaling: Ingrid Vandekerckhove
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 352 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3489 5

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3488 8

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3490 1
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek met illustraties, fictie,
reeks, trilogie, van eigen bodem,
superheld, superkrachten,
vriendschap, avontuur

Red de wereld met Wonder Wout

Sleutelwoorden:

jeugdboek met kleurenillustraties,
van eigen bodem, WWF,
natuurbescherming, avontuur,
boomhut, plastic, milieu, actie

Clavis Uitgeverij

En red de wereld met de bende van Oorwoud

Beleef het nieuwe avontuur van een onverwachte superheld en zijn sidekicks in dit derde en laatste deel. Voor
superhelden vanaf 10 jaar.
Wat is er beter dat een superheld? Twéé superhelden,
natuurlijk. Toch is Wout stomverbaasd als hij superkrachtige hulp krijgt bij een reddingsoperatie. Maar
zijn beste vriend en trouwe sidekick Timo ziet het al
helemaal zitten: samen kunnen ze een echt superheldenteam vormen! Hij bedenkt zelfs een naam: Het verdraaide viertal. En dat op het perfecte moment, want er
verschijnt ook net een mysterieuze slechterik die zijn
krachten loslaat op Briksburg!

Meer over de bende

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3601 1

Prijs: € 16,95
Verschijnt: november 2020
isbn 978 90 448 3984 5
Titel: Het verdraaide viertal
Serie: Wonder Wout
Auteur: Rob Vangansewinkel (Oudsbergen)
Illustrator: Chris Vosters (Kinrooi)
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 272 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

9 789044 839845

Meer in deze serie

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 2717 0

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3249 5

Zomervakantie! De leden van de bende van Oorwoud maken zich klaar om te gaan
kamperen aan het strand. Maar al snel blijkt dat het aan zee, en vooral ín de zee,
helemaal niet zo fijn is. Er drijft van alles rond: plastic rietjes, bekertjes, verpakkingen,
rommel. De zeedieren raken verstikt in het afval, de vogels krijgen rotzooi in hun maag,
de zee raakt zo vervuild dat je geen hand voor ogen ziet. Dat betekent: Tijd voor actie!

Prijs: € 16,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 4003 2
Titel: SOS Weg met plastic
Serie: De bende van Oorwoud
Auteur: Fleur Hendriks (Dendermonde)
Illustrator: Frodo De Decker
(Heist op den Berg)
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 128 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

9 789044 840032

Het tweede boek over de bende van Oorwoud, bekend van de cd’s en theatervoorstellingen. Een snel en grappig avontuur met een groene boodschap, voor iedereen
vanaf 10 jaar.

ISBN: 978-9044840032

ISBN: 978-9044839845
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Perfect voor de Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2020 staat in het teken van En toen?
Kinderen duiken de geschiedenis in en ontdekken
werelden van vroeger door het lezen van boeken.

Genomin
eerd voo
r
de Duits
e
jeugdlite
ratuurpr
ijs

Samengesteld door

Margot Senden

Samengesteld door

Margot Senden

Van de zeemeermin
uit Zeeland tot een spookhuis
in Friesland, een hoofdloze juffrouw
in Limburg tot de witte wieven uit Gelderland:
dit boek bundelt de mooiste volksverhalen uit
de twaalf Nederlandse provincies. Gebaseerd op oude
sagen, mythen en sprookjes, maar ook op nieuwe feiten,
laten deze verhalen je het land van vandaag
opnieuw ontdekken. De geheimzinnige
gebeurtenissen zijn van alle tijden
en loeren om de hoek …

Op avontuur door de tijd, in eigen land.
Voor jong en oud vanaf 9 jaar.

D

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 2299 1

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2917 4

Actieprijs: € 13,50 (i.p.v. € 16,95)
van 15/06 tem 31/08/20
isbn 978 90 448 3869 5

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 2644 9

Actieprijs: € 10 (i.p.v. € 12,95)
van 15/06 tot en met 31/08/20
isbn 978 90 448 3583 0

Volksverhalen uit de 12 provincies

Met prachtige illustraties van Margot Senden en bijdragen van
Christien Boomsma, Suzanne Buis, Femke Dekker, Joke Eikenaar,
Gonneke Huizing, Hein Klompmaker, Li Lefébure, Joke Reijnders,
Marion van der Kleij, Marcel van Driel, Pimm van Hest,
Anneriek van Heugten en Chris Vegter.

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3464 2

www.clavisbooks.com
ISBN 978-90 448 3390 4

9 789044 833904

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3823 7

Clavis

Prijs: € 22,95
isbn 978 90 448 3390 4

Prijs: € 24,95
isbn 978 90 448 3785 8

Verschijnt: augustus 2020
Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3534 2

ROBE RTO I N NOCE N T I

Clavis

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3702 5

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3283 9

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3436 9

www.clavisbooks.com

Jan Leyssens & Joachim Sneyers

De Rupelstreek, 1900. Na de dood van haar moeder komt
Mathilde in het gezin van haar tante en oom terecht. Met negen
kinderen wonen ze in een piepklein huisje op een steenbakkerij.
Van klein tot groot, iedereen moet keihard meewerken. Mathilde
schrikt van het zware leven. Al snel neemt ze het besluit om niet
de rest van haar leven op een steenbakkerij door te brengen.
Hoe dol ze ook is op Marie, Rosalie, Prosper en Fonske … Ze
wil vluchten!

Mathilde,
ik kom je halen

Mathilde, ik kom je halen

ISBN 978-9044837025

‘Welkom in het kleiparadijs!’ lacht een jongen met zwart haar en
donkere ogen naar Mathilde. ‘Jou heb ik hier nog nooit gezien.’
‘Ze is mijn nichtje,’ roept Fonske. ‘Mathilde komt bij ons wonen!’
Een paar buurvrouwen kletsen zich op de dijen van de lach.
‘Als ze daar maar geen spijt van krijgt!’
‘Trek het je niet aan, ze bedoelen het niet kwaad,’ fluistert
tante terwijl ze haar klompen voor een van de huisjes uitdoet.
‘Kom, we gaan gauw naar binnen.’

VAN DE

DINOSAURUSSEN

Inez van Loon

Inez van Loon

www.clavisbooks.com

DE ONTDEKKING

DE ONTDEKKING VAN DE DINOSAURUSSEN

Het vierde deel in de serie over wetenschappelijke verwondering.
Dromen, durven, denken én doen. Voor onderzoekers vanaf 6 jaar.

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3574 8

WONDERWAAR

WONDERWAAR

Begin negentiende eeuw.
Mary Anning is pas twaalf jaar oud wanneer ze haar
eerste dinosaurusskelet vindt. Niet zomaar een skelet,
maar de eerste bijna volledige ichthyosaurus ooit gevonden,
terwijl ze eigenlijk gewoon op zoek was naar fossielen om te
verkopen. De volgende jaren volgen er nog veel dinosauriërs.
En hoewel ze als vrouw niet wordt toegelaten op de universiteit,
zou haar onderzoek later mee de basis vormen voor
de ontwikkeling van de evolutietheorie, waardoor Mary
de geschiedenis inging als een van de belangrijkste
paleontologen ooit.

Jan Leyssens & Joachim Sneyers



 ROSE BLANCHE

Met zijn meesterlijke, realistische illustraties
laat Roberto Innocenti ons naar
de Tweede Wereldoorlog kijken
door de ogen van een kind.
Voor iedereen vanaf 10 jaar.



ROBE RTO I N NO CE N T I

Zonder echt te begrijpen wat er aan de hand is,
kijkt een jong Duits meisje naar de soldaten
en de tanks in de straten van haar stad.
Op een dag volgt ze een vrachtwagen het bos in
en ontdekt ze een verschrikkelijk geheim.

 ROSE BLANCHE

Een ontroerend en realistisch verhaal over een moedig
meisje en het leven aan het begin van de 20ste eeuw. Voor
lezers vanaf 11 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044832709

ISBN: 978-9044838916

Clavis

9 789044 838916

Clavis

informatief

Prijs: € 15,95

978 90 448 3891 6
Verschijnt: juli 2020
isbn

Prijs: € 14,95
978 90 448 3875 6

isbn

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3876 3

Prijs: € 15,95
isbn

978 90 448 3270 9

Genom
ine
voor de erd
Thea
Beckma
nprijs
2020
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties, fictie
en non-fictie, reeks, van eigen
bodem, wetenschap, Marie Curie,
verleden, toekomst, tijdreizen

Een unieke mix van feit en fictie

fictie, van eigen bodem,
Clavis-debuut, sprookjes,
emancipatie, vrijheid,
prinsessen, leven aan het hof

Spannend én sprookjesachtig. Een indrukkwekkend
verhaal voor lezers vanaf 14 jaar.

Verleden. De Poolse Maria Skłodowska reist naar Frankrijk
om er wetenschappen te gaan studeren. Ze vindt er haar
grote liefde Pierre en verandert haar naam in Marie Curie.
Ze wordt de eerste vrouw die een Nobelprijs krijgt.
Heden. Kyra biecht een groot geheim op. Ite is in shock …
Toekomst. A Zeven waagt zich in het hol van de leeuw.
Hij gaat undercover naar het huis van Joan Lovers in het
zevende district.

Formaat: 145 x 210 mm

Meer parameters

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3278 5

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 2912 9

9 789044 840063

Prijs: € 18,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 3978 4
Titel: Een snuifje radium
Serie: De parameters
Auteur: Peter Nys (Wilrijk)
Illustrator: Conz (Oostende)
Vanaf 12 jaar / nur 283 / Geb. 352 pagina’s

Jules lijkt alles te verliezen. Maar dan werpt het lot
haar een gouden kans in de schoot: een baan als
assistent van de kroonprinses. Terwijl Jules probeert
het vertrouwen van prinses Constance te winnen, stilt
zij haar verveling met alcohol, schandalen en het
kwellen van haar nieuwe assistent. Als Constances
spelletjes steeds gevaarlijker worden, staat Jules voor
een dilemma: vertrekt ze met lege handen, of blijft ze
loyaal aan de persoon die uit is op haar ondergang?
ISBN: 978-9044840063

9 789044 840063

Clavis Uitgeverij

Leven als een prinses

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. Voor nieuwsgierige lezers vanaf 12 jaar.

ISBN: 978-9044840063
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Prijs: € 24,95
Verschijnt: december 2020
isbn 978 90 448 4006 3
Titel: Zoals u wenst
Auteur: Denise Marinus (Leeuwarden)
Vanaf 14 jaar / nur 283 - 284
Geb. 544 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

jeugdboek, fictie, reeks, van eigen
bodem, detective, jeugdthriller,
spanning, overval, gijzeling,
wraak, misdaad,
vriendschap, Astrid Sercu

jeugdboek, fictie, reeks, van
eigen bodem, thriller, mysterie,
geheime boodschappen,
familiegeheimen, avontuur, eiland

Clavis Uitgeverij

Een geheime boodschap
Een razend spannend verhaal over misdaad en
onvoorwaardelijke vriendschap. Het tweede boek
van Astrid Sercu, bekend van Galaxy Park. Voor
lezers vanaf 12 jaar.

9 789044 839876

Prijs: € 14,95
Verschijnt: november 2020
isbn 978 90 448 3987 6
Titel: Je kunt geen kant op
Auteur: Astrid Sercu (Gits)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 12 jaar / nur 284 / Geb. 120 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Astrid Sercu

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3521 2

Een hardloper blijkt briefjes uit te wisselen met een meisje
door ze in een jampotje te stoppen, dat tussen een groep
bomen staat. Ryan haalt er eerst zijn schouders over op.
Maar als blijkt dat zijn moeder, die onlangs is overleden, er
een rol in lijkt te spelen, zoekt hij verder. Stukje voor stukje
ontrafelt Rayan het grote geheim van zijn moeder. Dat moet
snel, voordat het meisje en hijzelf in levensgevaar komen.
ISBN: 978-9044840049

Een gevaarlijke gevangene ontsnapt uit de
gevangenis. En enkele dagen later vallen twee
gewapende mannen een school binnen. Ze zijn
op zoek naar een meisje. Ze praten over wraak.
Al snel loopt de overval volledig uit de hand en
vier tieners, onder wie Mien en Mats, worden
gegijzeld in een klaslokaal. Slagen ze erin heelhuids te ontsnappen? Wie valt te vertrouwen? En
vooral: wie niet?

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

Prijs: € 15,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 4004 9
Titel: Verlaten
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

9 789044 840049

Gevangen in het klaslokaal

ISBN: 978-9044839876
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Meer over dit eiland

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2697 5

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3119 1
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Sleutelwoorden:

jeugdboek, van eigen bodem,
zombie, humor, liefde,
dystopian, avontuur

Een blik in de toekomst …

jeugdboek, van eigen bodem,
historische thriller, intrige,
spanning, zestiende eeuw,
Tachtigjarige oorlog

Clavis Uitgeverij

… en in het verleden

Het leven van Tiberius gaat niet over rozen.
De wereld herstelt nog van de Bijna-ZombieApocalypse van 2020, zijn school laat geen
geavanceerde technologie toe en zijn moeder
serveert altijd broccoli bij de wormburger. Er
is maar één lichtpuntje: hij is verliefd op Emma
Romero, en het is zowaar wederzijds! Tenminste,
dat denkt hij, want Emma is een brokkelkop en
die communiceren niet zo best. Tiberius lacht het
leven weer tegemoet. Maar dan verdwijnt Emma
spoorloos …

1568. In de Nederlanden woedt de strijd tussen Spaanse
soldaten en protestantse rebellen. Wanneer Synken met haar
ouders naar Engeland vlucht, vindt ze tussen de bagage een
anonieme verzegelde brief. Vanaf dan is ze haar leven niet
meer zeker. Ook Joris, die bij familie in Norwich woont, ontdekt dat de oorlog dichterbij is dan gedacht. Allebei raken ze
ongewild betrokken bij een complot. Terwijl hun achtervolgers
meedogenloos jacht op hen maken, proberen Synken en Joris
beetje bij beetje het geheim van de brief te ontraadselen.

Prijs: € 16,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 4029 2
Titel: Brokkelkop
Auteur: Koen Van der Elst (Boortmeerbeek)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 14 jaar / nur 284 / Geb. 224 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

9 789044 840469

Een historische thriller vol intriges en spanning, die de lezer
meevoert naar de woelige zestiende eeuw. Geïnspireerd door
ware gebeurtenissen. Vanaf 14 jaar.

ISBN: 978-9044840469

Een hilarisch en absurd avontuur vol samenzweringen, zombies, liefde en pizza. Voor iedereen,
mens of brokkelkop, vanaf 14 jaar.

9 789044 840292

ISBN: 978-9044840292
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Prijs: € 16,95
Verschijnt: januari 2020
isbn 978 90 448 4046 9
Titel: Vreemdeling
Auteur: Luc Hanegreefs (Zelem)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 14 jaar / nur 284 / Geb. 280 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Luc Hanegreefs

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3731 5

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 2955 6
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Sleutelwoorden:

young adult, fictie, thriller,
van eigen bodem, Chinouk Thijssen,
sociale media, influencers

Alles voor de likes?

Clavis Uitgeverij

young adult, reeks, van eigen
bodem, dystopie, toekomst,
klimaatverandering, slavernij,
overleven, corona

Ontsnappen is onmogelijk
Een zenuwslopende thriller van de razend populaire bookvlogger
Chinouk Thijssen. Voor young adults.

Winnaar
Kinder- en
Jeugdjury

Meer in deze serie

9 789044 840247

Een groepje vloggers en bloggers gaat naar Turkije voor een
promoreis. Althans, dat denken ze. Want wanneer ze in het dorp
zijn aangekomen, ontdekken ze al snel dat de organisator een
dubbele agenda heeft. Buiten en binnen loopt iemand rond die
hen in de gaten houdt, die elke beweging filmt en die dichterbij is
dan ze vermoeden. Sterre wil maar één ding: naar huis. Maar dat
gaat zomaar niet. Niemand is veilig, tot aan de laatste seconde.
ISBN: 978-9044840247

Prijs: € 18,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 4024 7
Titel: Je hebt één nieuwe volger
Auteur: Chinouk Thijssen (Rotterdam)
Young adult / nur 285 / Geb. 248 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 23,95
isbn 978 90 448 3121 4

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 2868 9

Bekroon
over de de CliFi-serie
we
en de kli reld na corona
maatver
anderin
g

Promotie:

youngadultfolder in het boek

Promotie:

youngadultfolder in het boek

Een nieuw deel van de razend spannende Slaves-reeks. Ontdek een wrede toekomstwereld. Een grandioos verhaal voor young adults.

Check
de trailer
online

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3411 6

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3713 1
Tweede druk juli 2020

Niets beweegt in het vernietigde landschap, behalve de as van dode mensen.
No other stuff allowed, op deze plaats waar voor dromen in bloed wordt betaald.
Zeker geen innerlijke demonen. Maar op wie kun je vertrouwen, als het niet
eens op jezelf is? Dante onderneemt wanhopig een zoektocht naar Raven in de
Bloody Lands – voor ze sterft. Maar de donkere rand in hem gaat niet weg. Klopt
het wat zijn vrienden zeggen: ‘If you betray a Fellowship you are a dead man?’

9 789044 840483

Meer van Chinouk Thijssen

ISBN: 978-9044840483
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Prijs: € 23,95
Verschijnt: december 2020
isbn 978 90 448 4048 3
Titel: Slaves. Dante 3
Auteur: Miriam Borgermans (Kalmthout)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult
nur 285
Geb. 544 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

young adult, fictie, non-fictie,
van eigen bodem, paranormale
begaafdheid, helderziendheid,
geestverschijningen, vermissing

Een spirituele coming of age. Een ode aan jezelf ontdekken en openstaan voor anderen. Voor young adults.
Merthe is paranormaal begaafd. Zo sterk dat ze zich er
geen raad mee weet. Ze vraagt advies aan Margreet
van Oosten, een ervaren medium. Maar juist dan
komt ze een foto van een vermist meisje tegen. En
deze afbeelding laat Merthes speciale gave pas echt
losbarsten. Geleid door de verschijningen die haar
vanaf dan niet meer loslaten, stappen Merthe en haar
hartsvriendinnen een avontuur tegemoet. Zal het hen
lukken om het meisje terug te vinden?

young adult, van eigen bodem,
humor, verliefdheid,
hangjongeren, drugs, geweld

Clavis Uitgeverij

Zacht en scherp
Meer van Coen de Kort

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3582 3

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3284 6

Prijs: € 19,95
Verschijnt: september 2020
isbn 978 90 448 3956 2
Titel: Verschijningen
Auteur: Hilda Spruit (Zoetermeer)
Young adult / nur 285 / Geb. 400 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

youngadultfolder in het boek
online trailer

Promotie:

youngadultfolder in het boek

Een droevig én humoristisch verhaal over de mooie en de minder mooie kanten
van het leven. Voor young adults.
Natuurlijk, je kunt tegen jezelf zeggen dat je níét verliefd wilt zijn op je buurmeisje. Maar als er iets ergs gebeurt, groeien jullie onvermijdelijk dichter naar
elkaar. En je kunt jezelf beloven dat je de overlastgevende en drugsdealende
hangjongeren in de wijk gaat negeren. Maar als hun bendeleider te dichtbij
komt, zul je toch moeten ingrijpen. En je kunt met je ouders afspreken dat
je jouw messenverzameling nooit mee naar buiten neemt. Maar soms …

9 789044 840452

Promotie:

ISBN: 978-9044840452

9 789044 839562

Geleid door geesten

Het los te le
zen vervolg
Geestverwa
op
nten, bekro
ond met
de Jonge Ju
ry Debuutp
rijs

ISBN: 978-9044839562
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: december 2020
isbn 978 90 448 4045 2
Titel: Meisjes en messen
Auteur: Coen de Kort (Tilburg)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult
nur 285
Geb. 176 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

young adult, van eigen bodem,
historische roman, achttiende eeuw,
Frankrijk, Franse Revolutie,
bordeel, adel, liefde, romantiek

young adult, fictie, vertaling,
Duits, bekroond, familie, verhuizing,
heimwee, eerste liefde,
vriendschap

Clavis Uitgeverij

Heimwee en liefde
Een intense en sensuele roman, tegen een historische
achtergrond. Voor young adults.

Een meesterlijk vertelde roman, genomineerd voor de
Duitse Jeugdliteratuurprijs en bekroond met de Katholieke
Kinder- en Jeugdliteratuurprijs. Voor young adults.

Achttiende eeuw. Nathan Landrieu groeit op in een Frans
bordeel. De vrouw des huizes leert hem de kneepjes van
het vak en vormt hem tot een onweerstaanbare verleider.
Jaren later gebruikt Nathan zijn talenten om rijke vrouwen
van adel in te palmen. Zo vergaart hij belangrijke informatie, die hij gebruikt om beide partijen van de Franse
revolutie te helpen: de revolutionairen én de adel. Maar
dan gebeurt er iets wat Nathan nooit voor mogelijk had
gehouden: hij wordt verliefd.

Promotie:

youngadultfolder in het boek
Meer van Bes Ceyssens

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3516 8

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3811 4

ISBN: 978-9044838978

9 789044 839692

Prijs: € 16,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 3969 2
Titel: Avondrood
Auteur: Bes Ceyssens (Houthalen)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 288 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Emma mist haar thuis. Na de verhuizing van Ierland
naar Duitsland is niets nog hetzelfde. Ze mist haar
geboorteland, de Atlantische Oceaan en haar grootouders. Zelfs de Oostzee kan haar niet troosten. Emma
wil maar één ding: zo snel mogelijk terug naar Dublin.
Haar nieuwe klasgenoot Levin biedt aan haar te helpen,
maar lijkt op een gegeven moment toch niet te willen dat
ze weer vertrekt. En ook Emma zelf begint te twijfelen
aan haar ontsnappingsplan.
9 789044 838978

Een persoonlijke revolutie

ISBN: 978-9044839692
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Prijs: € 17,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 4025 4
Titel: Elektrische vissen
Auteur: Susan Kreller
Oorspronkelijke titel: Elektrische Fische
Vertaling: n.n.b.
Young adult / nur 285 / Geb. 192 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Promotie:

youngadultfolder in het boek

41

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

young adult, fictie, van eigen bodem,
debuut, geschiedenis, oorlog, leger,
coming of age, rouw, verslaving,
seksualiteit, Schotland

Een jongensdroom wordt een nachtmerrie

young adult, van eigen bodem,
geschiedenis, Tweede Wereldoorlog,
oorlogskind, jodenvervolging

Clavis Uitgeverij

Het verleden duurt eeuwig
Een spannend en confronterend verhaal, over hoe het
verleden altijd blijft doorwerken. Voor young adults.

9 789044 839159

Prijs: € 16,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 3915 9
Titel: Als ik er niet meer ben
Auteur: Beau Charlotte (Zaandam)
Young adult
nur 285
Geb. 232 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Promotie:

youngadultfolder in het boek

ISBN: 978-9044839821

1914. Groot-Brittannië voert oorlog tegen Duitsland.
Douglas McMorrow leidt samen met zijn alcoholistische
vader een ongelukkig leven in de Schotse Hooglanden.
Als de patriottische Lachlan Gray hem overtuigt om samen
het leger in te gaan, ziet hij de kans om zijn verleden
achter zich te laten en iets betekenisvols te verrichten.
Onervaren en wereldvreemd denken Douglas en Lachlan
een groot avontuur tegemoet te gaan, maar de jongensdroom verandert algauw in een ware nachtmerrie.

9 789044 839821

1965. Voor het eerst in twintig jaar keert Joachim
terug naar zijn geboortedorp. Wat er daar tijdens
de oorlog gebeurde, is hem een raadsel. Er was een
weeshuis, en joodse kinderen, en een SS-eenheid.
Wat er echter in dat weeshuis gebeurde, en welke rol
zijn oom daarbij speelde, wordt Joachim pas gaandeweg duidelijk. Leen, de plaatselijke dierenarts en
net als hij een oorlogskind, onthult hem het vreselijke
complot waarover niemand in het dorp nog praat.

Duik in het hoofd van een minderjarige soldaat tijdens een
afschuwelijke periode in de menselijke geschiedenis. Een
young adult over rouw, zelfvertrouwen en verslaving.

ISBN: 978-9044839159
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Prijs: € 16,95
Verschijnt: november 2020

isbn 978 90 448 3982 1
Titel: Eeuwig
Auteur: Guido Eekhaut (Heverlee)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 280 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Promotie:

youngadultfolder in het boek
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Sleutelwoorden:

young adult, reeks, fictie,
van eigen bodem, thriller,
geheimen, toekomst, ruimtereis,
sciencefiction

young adult, van eigen bodem,
vriendschap, verraad,
op kamers gaan
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Tot hoever gaat vriendschap?
Een indringende roman over vriendschap en verraad.
Voor young adults.

Een spannend avontuur over verschillende manieren van
leven in een verre maar herkenbare toekomst. Voor young
adults.

9 789044 840476

Prijs: € 16,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 4047 6
Titel: Nomade 2. Vreemde werelden
Auteur: Guido Eekhaut (Heverlee)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 224 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Promotie:

youngadultfolder in het boek
Meer Nomade

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3537 3

ISBN: 978-9044839685

De voormalige nomade Aristid wordt uit een netelige positie
bevrijd door De Dame Axil en een team huurlingen, net
wanneer hij denkt zonder haar door het leven te kunnen. Dat
doet ze niet zomaar: ze neemt hem mee naar de oceaanplaneet Poseidon, waar diep onder water de restanten van
een oud ruimteschip gevonden zijn. Dat schip, de Soares,
is een raadsel: hoe kwam het daar terecht, lang voor de
Mensheid dit deel van de melkweg bezocht?

Donna en Sem zijn al jaren beste vrienden en kennen
elkaar als geen ander. Maar wanneer Donna in hetzelfde huis als Sem op kamers gaat wonen, ontstaan
er scheurtjes in hun hechte vriendschapsband. Als er
dan ook nog sprake is van een nieuwe liefde, wordt
hun vriendschap tot het uiterste getest. Geheimzinnige
incidenten zetten hun toch al gespannen relatie op
scherp. Met dramatische gevolgen.
9 789044 839685

Een persoonlijke revolutie

ISBN: 978-9044840476
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Prijs: € 18,95
Verschijnt: november 2020
isbn 978 90 448 3968 5
Titel: Alles voor jou
Auteur: Susanne Koster (Landsmeer)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285

Geb. 312 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Promotie:

youngadultfolder in het boek
Meer van Susanne Koster

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3137 5

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 2707 1
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