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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 is voor lezers die weten 
dat een boek méér is dan alleen een boek.

Young adults
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Feministische elektropop overwint alles

Prijs: € 18,95

Verschijnt: maart 2023

isbn 978 90 448 4783 3

Titel: Combitickets

Auteur: Rudie Verbunt (Halsteren)

Voor young adults / nur 285

Geb. 184 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm

Een brutale en muzikale coming of age over break-
ups, festivals en vriendschap. Voor young adults.

Wat doe je als je midden in de zomervakantie 
gedumpt wordt door je vriendje? Simpel. Veel fees-
ten, muziek maken en ervoor zorgen dat je beroem-
der wordt dan je ex. Of tenminste, dat is wat Jules 
moet doen als ze haar beste vriendin Jessie mag 
geloven. Maar misschien is dat toch niet heel ver-
standig, want Jessie vertelt blijkbaar ook niet alles …

Digitale 
voorpublicatie
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Ook van Rudie Verbunt

Prijs: € 20,95

isbn 978 90 448 4664 5
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Levensecht

Digitale 
voorpublicatie

Alles voor de liefde

Clavis Uitgeverij
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Een vlucht uit de rauwe werkelijkheid, een zoektocht 
naar geluk en geborgenheid. Voor young adults.

Emily woont met haar moeder en broers in een 
Amsterdamse achterbuurt. Wanneer ze na een ruzie 
van huis wegloopt, trekt ze in bij haar excentrieke 
hartsvriendin Ducky, op wie ze heimelijk verliefd is. 
Net als de liefde wederzijds blijkt te zijn, besluit Ducky 
een nieuw leven te beginnen in Zweden. Emily is bang, 
maar ze gaat mee. Is hun band sterk genoeg om dit 
avontuur te doorstaan?

Prijs: € 20,95

Verschijnt: april 2023

isbn 978 90 448 4887 8

Titel: Voel

Auteur: Marcel Vaarmeijer (Amsterdam)

Voor young adults / nur 285 

Geb. 280 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm
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Een huiveringwekkend verhaal waarin niets is wat 
het lijkt. Voor onverschrokken young adults.

Na de nucleaire ramp van 2956 leven mensen en 
androïden naast elkaar in districten. Wanneer Erik na 
een mislukte inbraak met de trein vlucht, ontmoet hij 
de heer Johnson. Die neemt Erik mee naar een veilige 
plek bij de Elite op het platteland, waar hij samen met 
vier anderen verblijft en in zijn vrije tijd jaagt. Maar dan 
blijkt dat Johnson geen gewone jager is.
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Wie overleeft het spel?

Prijs: € 18,95

Verschijnt: maart 2023

isbn 978 90 448 4910 3

Titel: De laatste vijf

Serie: De schaduwkronieken

Auteur: Jeroen van Berckum (Zwolle)

Voor young adults / nur 285 

Geb. 200 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm

Squid Game meets The Hunger Games

Meer Schaduwkronieken

Prijs: € 14,95 

isbn 978 90 448 4362 0

Digitale 
voorpublicatie
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Vrijdagavond in de hel

5

Meer van deze auteur

Digitale 
voorpublicatie

Een bloedstollende bovennatuurlijke horror die 
je tot het einde vasthoudt. Voor young adults.

Netflix, pizza en stiekem bacardi-cola drinken. 
Emma en haar vriendinnen hebben een chill 
avondje met de meiden, tot er opeens onver-
klaarbare dingen gebeuren. Het begint nog 
redelijk onschuldig: de lampen knipperen, er 
klinken geluiden. Maar al snel wordt het indrin-
gender en dreigender, helemaal als er een oude 
vrouw in huis verschijnt. Iemand heeft het duide-
lijk op Emma gemunt. Maar waarom?

Prijs: € 16,95

Verschijnt: maart 2023

isbn 978 90 448 4860 1

Titel: Hellenacht

Auteur: Erik Jan Tillema (Warmenhuizen)

Voor young adults / nur 284, 285 

Geb. 144 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm

IS
BN

 9
78

-9
04

48
48

60
1

Prijs: € 16,95

isbn 978 90 448 4269 2

Prijs: € 25,95 

isbn 978 90 448 4492 4
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Hoe ver ga jij onder druk van anderen? Een span-
nende coming of age die zich afspeelt tegen een 
mysterieuze Japanse achtergrond. Voor young adults.

Mika en Haru wonen allebei in Tokio. Ze dragen de 
pijn van een gebeurtenis uit het verleden en ontmoeten 
elkaar via een creatieve community op internet. Daar 
sluiten ze zich aan bij de groep van Venom, wiens 
vader een bekend kunstenaar is en een nieuw project 
heeft rond verlaten locaties. Mika ontdekt echter dat 
er sprake is van een ijzingwekkend schaduwproject …
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Schoonheid komt voor de val

Prijs: € 18,95

Verschijnt: maart 2023

isbn 978 90 448 4862 5

Titel: Bloesemval

Auteur: Mischa van Broekhoven

Voor young adults / nur 285 

Geb. 200 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm

YA-debuut

6

Digitale 
voorpublicatie
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Duik in een nieuwe cultuur

Twee jongeren ontvluchten hun thuisland en probe-
ren een nieuw leven op te bouwen in het nog onbe-
zoedelde buitenland. Voor young adults van nu.

Zaza en Mirko groeien op in een vervuild België 
dat voortdurend wordt geteisterd door stormen en 
overstromingen. Ondanks het uitreisverbod vluchten 
beide jongeren naar IJsland. Op hun eigen manier 
leren ze omgaan met de vreemde cultuur en het 
harde leven. Zaza verdiept zich in de IJslandse 
sagen, terwijl Mirko zo snel mogelijk geld probeert 
te verdienen. Volstaat dat om zich thuis te voelen 
en hun heimwee naar hun oude thuis te vergeten?
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Prijs: € 21,95

Verschijnt: april 2023

isbn 978 90 448 4858 8

Titel: Naar IJzland

Auteur: Karen Curé (Gent)

Voor young adults / nur 285

Geb. 336 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm

Over ecologische vluchtelingen

Digitale 
voorpublicatie
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Gelijke kansen voor iedereen?
Blijvend relevant

8

Een beklemmende eyeopener over kleine inci-
denten die samen een grote invloed hebben. Voor 
young adults – en niet alleen voor de meisjes.

Charlotte groeit op in de jaren 50 en 60 van de twin-
tigste eeuw. Een tijd waarin seksisme alledaags is, 
waarin het normaal is dat jongens meer mogen dan 
meisjes. Charlotte verzet zich tegen die oneerlijke 
behandeling. Ze wil net als de jongens zelf kiezen 
wat ze doet in het leven. Hardnekkig probeert ze 
aan haar lot als huisvrouw te ontkomen, maar die 
eenzame strijd pakt ongelukkig uit. Komt het ooit 
nog goed met haar? 

Prijs: € 24,95

Verschijnt: mei 2023

isbn 978 90 448 4888 5

Titel: Maar een meisje

Auteur: Gemma Geurts (Amsterdam)

Voor young adults / nur 285

Geb. 456 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm
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Prijs: € 22,95 

isbn 978 90 448 4062 9

Meer van Gemma Geurts

Digitale 
voorpublicatie
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Vriendschap en verandering
Voor fans van Shadow & Bone en De kleine zeemeermin

Prijs: € 23,95

Verschijnt: maart 2023

isbn 978 90 448 4784 0

Titel: Parel en Tij

Auteur: Anniek Rodenburg (Maassluis)

Voor young adults / nur 284, 285 

Geb. 400 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm
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Een frisse mix van een magische wereld en 
het alledaagse leven van tieners, over jezelf 
zijn, hoeveel tegenstellingen daar ook bij 
komen kijken. Voor young adults.
 
Zolang ze haar verleden verzwijgt en foundati-
on op haar kieuwen draagt, is de vijftienjarige 
Riv Pinksterbloem de normaalste scholier van 
het Kastanjelyceum. Maar wanneer mysteri-
euze vloedgolven Rotterdam teisteren, vreest 
Riv dat haar geheime kant als zeemeermin in 
gevaar komt. Samen met haar vrienden stort 
ze zich in een avontuur van draken en dynas-
tieën, gevolgd door een paar groene ogen …

Digitale 
voorpublicatie



Lees je graag op het puntje 
van je stoel? Vlieg je razendsnel door 
de pagina’s heen? Of hou je ervan om 

je hart in je vingertoppen te voelen 
wanneer je de bladzijden omslaat?
Dan zijn deze spannende boeken 

iets voor jou.

Spannende verhalen
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Een vlotte maar bloedstollende whodunit waarin 
drie vriendinnen een brandstichter proberen te 
ontmaskeren. Voor lezers vanaf 12 jaar.
 
Een gebroken gezin runt een kamphuis in de bos-
sen. Vader Remco doet zijn best om bezoekers 
hartelijk te ontvangen, maar heeft steeds meer 
moeite om de rekeningen te betalen. Ook tiener-
zoon Thibo helpt mee, al voelt hij zich eenzaam en 
anders, omdat hij geen dure spullen heeft zoals 
de scholieren die bij hen logeren. Wanneer harts-
vriendinnen Mien, Alix en Victoria aankomen in het 
kamphuis, merken ze al snel dat het gezin heel wat 
te verbergen heeft.

Gevaarlijk spel
Ook los te lezen

Prijs: € 16,95

Verschijnt: april 2023

isbn 978 90 448 4909 7

Titel: Je speelt met vuur

Auteur: Astrid Sercu (Hooglede)

Vanaf 12 jaar / nur 284 / Geb. 144 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mmIS
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Prijs: € 17,95

isbn 978 90 448 3521 2

Meer van Astrid Sercu

Prijs: € 17,95 

isbn 978 90 448 3987 6
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De zwarte hand laat je niet los!

Een actueel verhaal over sociale media en criminaliteit. 
Voor lezers vanaf 11 jaar.

Onderweg van school naar huis wordt Job aangesproken 
door een man. Niks vreemds aan, behalve dat die man 
zwarte handschoenen draagt op zo’n warme dag … En 
dat hij de volgende dag dreigt Jobs zusje iets aan te doen 
als die ’s avonds niet naar het park komt. Al snel raakt Job 
verwikkeld in een drugszaak. Hij is ten einde raad, tot hij 
drie codes krijgt van de mysterieuze Gabriël. In een race 
tegen de klok moet hij ze kraken om te ontsnappen aan 
de zwarte hand. 

Prijs: € 18,95

Verschijnt: april 2023

isbn 978 90 448 4906 6

Titel: De zwarte hand

Auteur: Roel Verheggen

(Boxmeer)

Illustrator: Conz (Leffinge)

Vanaf 11 jaar / nur 283 

Geb. 192 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm
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Deel 2 van 
de spin-off

Dierengeheimen

Prijs: € 17,95

Verschijnt: maart 2023

isbn 978 90 448 4751 2

Titel: Twaalf geheimen 

Serie: Woodwalkers & friends

Auteur: Katja Brandis

Illustrator: Claudia Carls

Oorspronkelijke titel: Woodwalkers & Friends. Zwölf Geheimnisse

Vertaling: Ingrid Vandekerckhove

Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 152 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm

Twaalf verhalen vanuit verschillende perspectieven 
tonen je de wereld van de woodwalkers zoals je die 
nog nooit eerder hebt gezien. Voor nieuwsgierige 
dieren vanaf 10 jaar.

Sombere kerstdagen in het weeshuis? Niet met eek-
hoorn Holly, want zij is van plan er het mooiste feest 
aller tijden van te maken. Jeffrey moet zijn wolven-
gedaante geheimhouden op school. Of zullen zijn 
klasgenoten hem eindelijk accepteren? Wapiti Lou 
heeft slechte ervaringen met roofdieren, maar kan de 
poemajongen Carag niet uit haar hoofd krijgen. En 
Brandon? Die schuwe bizon ontdekt zichzelf op Hawaï.
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Prijs: € 18,95 

isbn 978 90 448 4750 5

Eerder verschenen
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Slangen op de set

Het vijfde deel van de fascinerende reeks over 
zwemmende buitenbeentjes. Voor fans van 
‘Woodwalkers’, vanaf 10 jaar.

Op Blue Reef High wordt een film gemaakt en tij-
gerhaai Tiago mag de hoofdrol spelen! Zijn tegen-
speler wordt het pythonmeisje Ella, de dochter van 
de gemene advocate Lydia Lennox. En het dolfij-
nenmeisje Shari krijgt de kans om een echte film te 
draaien. Allemaal goed en wel, maar dan spoelt een 
vreemd pakket aan in de lagune. Al snel blijkt dat 
een criminele bende onder water drugs en wapens 
het land in smokkelt. Hun invloed reikt tot aan … 
Blue Reef High.

Prijs: € 21,95

Verschijnt: mei 2023

isbn 978 90 448 4153 4

Titel: Sterren onder water 

Serie: Seawalkers

Auteur: Katja Brandis

Illustrator: Claudia Carls

Oorspronkelijke titel: Seawalkers. Filmstars unter Wasser

Vertaling: Ingrid Vandekerckhove

Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 312 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm
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Een nieuw deel in de succesvolle reeks

14



Nog meer shapeshifters
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Prijs: € 21,95
isbn 978 90 448 4152 7

Prijs: € 21,95
isbn 978 90 448 4151 0

Prijs: € 20,95
isbn 978 90 448 4150 3

Prijs: € 21,95
isbn 978 90 4484121 3



16 Clavis Uitgeverij

Lacht of geeuwt Mona Lisa?

Vervolg op De krokodillenfabriek

Een spannend maar doldwaas verhaal vol jeugdig 
enthousiasme, verdorven volwassenen en – geeuw – een 
gevaarlijk virus. Voor wakkere avonturiers vanaf 10 jaar.
 
Wat als het grootste genie aller tijden, Leonardo da Vinci, 
een wapen heeft ontwikkeld waar iedereen oncontro-
leerbaar van moet geeuwen? En de formule voor dat 
wapen net nu in verkeerde handen dreigt te vallen? Als je 
toevallig Mila heet, reis je terstond naar het Hoge Noorden 
om daar een stokje voor te steken. Zelfs als je daarvoor 
je aartsvijand Igor met zijn trawanten én vijf van de meest 
zonderlinge figuren denkbaar moet trotseren. 

Eerder in dit avontuur

Prijs: € 16,95 

isbn 978 90 448 3960 9

Prijs: € 20,95

Verschijnt: mei 2023

isbn 978 90 448 4908 0

Titel: Het geeuwvirus

Auteur: Dries Deschepper (Herent)

Illustrator: Isabel Bouttens (Melle)

Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 272 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm
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Een maf verhaal met een lach, een traan en voor-
al veel hilarische verwikkelingen. Voor lolbroeken 
vanaf 10 jaar. 

Wanneer Wout met zijn vrienden boobytraps bedenkt 
om hun geheime hut tegen lastpakken te beveiligen, 
slaat zijn fantasie totaal op hol. Hij komt op het idee 
een boobytrap-imperium op te bouwen. Hijzelf wordt 
natuurlijk de baas, maar voor hij het weet, begint 
zijn ‘personeel’ te rebelleren. Misschien omdat de 
boobytraps uitdraaien op regelrechte rampen?

Lang leve de lol

Prijs: € 16,95

Verschijnt: maart 2023

isbn 978 90 448 4496 2

Titel: BV Boebietrep

Auteur: Folkert Oldersma (Annen)

Illustrator: Heleen van den Broek (Noordhorn)

Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 136 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm
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Boordevol knotsgekke illustraties

17Clavis Uitgeverij

Meer van dit duo

Prijs: € 13,95 

isbn 978 90 448 4215 9



In boeken kan alles. Echt alles.
Je kunt het zo gek niet bedenken,
zo groot niet dromen of zo ver niet 

fantaseren, maar hier kan alles.

Fantasie



Totaal verknipt!

Rip en Rouw: een klein beetje griezelig en een groot 
beetje grappig. Perfect voor boekenverslinders én 
voor kinderen die niet van lezen houden. Vanaf 7 jaar.

Wie is er aan de beurt? In de salon van  kapper 
Knipschaar voelt iedereen zich thuis. Er zijn  misschien 
geen spiegels, de stoel lijkt op een marteltuig, en de 
muren hangen vol met roestige heggenscharen … maar 
je wordt er tot in de puntjes geknipt. Van hoofdhaar 
tot teennagel!
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3 Prijs: € 15,95

Verschijnt: maart 2023

isbn 978 90 448 4725 3

Titel: Kapper Knipschaar

Serie: Rip en Rouw

Auteur: Rik Peters (Hellevorst)

Illustrator: Federico Van Lunter (Tranendal)

Vanaf 7 jaar / nur 282 / Geb. 80 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm

Vierde deel in de internationale successerie!

Rechten verkocht aan Korea!

Binnen vier maanden 
uitverkocht

19Clavis Uitgeverij
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In hun vierde boek gaan Emma en Bighoorntje 
een spannende maar magische zoektocht 
tegemoet. Voor kinderen vanaf 8 jaar.

Er is een dief in de stad! Hij steelt de magische 
straatlantaarns die nodig zijn om ’s nachts te 
kunnen vliegen. Daardoor heeft papa’s draak 
zelfs een botsing met een fee … Emma’s moe-
der is politieagente, dus zij moet de zaak oplos-
sen. Helaas eet Bighoorntje het enige bewijs op: 
gebak! Maar misschien is dat wel niet zo erg?

Meer in deze serie

Prijs: € 19,95 

isbn 978 90 448 4106 0

Prijs: € 19,95

isbn 978 90 448 4076 6

Speursnuitje

Prijs: € 18,95

Verschijnt: april 2023

isbn 978 90 448 4898 4

Titel: Een zaak voor Sherlock Hoorn

Serie: Emma en Bighoorntje

Auteur: Anna Böhm

Illustrator: Susanne Göhlich

Vertaling: Ingrid Vandekerckhove

Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 208 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm
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Poezen, eenhoorns en vleermuizen

In het tweede deel van de avonturen van Moira en 
Mystique overwinnen ze het kwade door vriend-
schap en moed. Voor lezers vanaf 9 jaar.

Sinds Moira in de bibliotheek werkt, kan ze elke 
ochtend tussen de boeken slenteren. Vandaag trekt 
vooral Het vampierendagboek haar aandacht. Niet 
veel later vindt ze op de zolder van haar vriend 
Samael een ander boek, heel oud, óók over vam-
piers. Wat gek! Voor ze het beseffen, worden Moira, 
Mystique en hun vrienden in het boek gezogen en 
komen ze in een paarse wereld terecht.
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5 Prijs: € 15,95

Verschijnt: mei 2023

isbn 978 90 448 4859 5

Titel: Het paarse vampiertje

Serie: De avonturen van Moira en Mystique

Auteur: Britta Fath (Winksele)

Illustrator: Yuhan Lin (Haelen)

Vanaf 9 jaar / nur 282 / Geb. 72 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm

Eerder in deze reeks

Prijs: € 13,95 

isbn 978 90 448 4393 4
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Meer geheimen van Schatterdam

Prijs: € 14,95

isbn 978 90 448 4394 1

Prijs: € 17,95

isbn 978 90 448 4704 8

De spannende ontknoping van ‘De geheimen van 
Schatterdam’, over het belang van je afkomst en je 
omgeving. Voor kinderen vanaf 9 jaar.

Als Karlijn een vreemd oud dagboek in haar tas vindt, 
ontrafelt zich een bizarre familiegeschiedenis. Ze ont-
dekt dat die kennis weleens van groot belang kan zijn 
bij het oplossen van de geheimen van Schatterdam. 
Wat is er lang geleden allemaal gebeurd? Welke rol 
speelde Zilverwind? En het belangrijkste: is mevrouw 
van Akelen te verslaan?

Prijs: € 16,95

Verschijnt: mei 2023

isbn 978 90 448 4892 2

Titel: Zilverwind

Serie: De geheimen van Schatterdam

Auteur: Roel Verheggen (Boxmeer)

Illustrator: Yuhan Lin (Haelen)

Vanaf 9 jaar / nur 282 / Geb. 120 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm
IS
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Geesten uit het verleden
Over ASS
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Dromer zkt papa

Ook van deze auteur

IS
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7 Prijs: € 15,95

Verschijnt: mei 2023

isbn 978 90 448 4756 7

Titel: Gezocht: vader met een kuiltje in zijn kin

Auteur: Josien de Graaf (Middelburg)

Illustrator: Conz (Leffinge)

Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 80 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 15,95

isbn 978 90 448 4160 2

Een grappig, spannend en fantasierijk verhaal over 
het verlangen naar een nieuwe vader. Voor lezers 
vanaf 8 jaar.

Luna heeft geen vader meer. Dat vindt ze best zielig 
voor haar moeder. En dus gaat ze op zoek naar een 
nieuwe vader. Eentje met een kuiltje in zijn kin. Net 
zoals haar vader op de foto. Misschien vindt ze die 
wel in het kasteel in het Zwarte Bos? Daar is het wel 
gevaarlijk, maar ja, haar nieuwe vader moet toch een 
held zijn. Eentje die haar kan redden als ze in gevaar is.



24 Clavis Uitgeverij

Een spannend boek over hoe alles goed komt, ook al 
loopt het misschien niet zoals je had verwacht. Voor 
kinderen vanaf 9 jaar.

Na de scheiding van zijn ouders woont Boyd met 
zijn moeder in een nieuwe wijk. Daar ontmoet hij het 
wonderlijke meisje Elodie en haar moeder. Die laatste 
vindt Boyd een beetje vreemd. Ze lijkt wel een heks, 
maar is ze dat ook? Zijn moeder gelooft hem vast niet 
als hij dat zou vertellen. En zeker niet als hij over de 
piraten vertelt die hem achtervolgen. Dan denkt ze 
dat hij weer verhaaltjes verzint. Maar deze keer is het 
echt. Echt waar!  

Sprookjes bestaan, echt waar!

Prijs: € 16,95

Verschijnt: maart 2023

isbn 978 90 448 4890 8

Titel: Niet nog een verhaal

Auteur: Margreet Schouwenaar (Heiloo)

Illustrator: Daniëlle Schothorst (Steenwijk)

Vanaf 9 jaar / nur 282, 283 / Geb. 136 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm

Ook van dit duo
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Prijs: € 16,95

isbn 978 90 448 4237 1



David Walliams’ debuut

Een hartverwarmend, verrassend en grappig verhaal 
over jezelf zijn. Voor iedereen vanaf 9 jaar. 

Dennis is anders. Als hij in de spiegel kijkt, ziet hij een 
gewone jongen van twaalf jaar, net als zoveel jongens 
van twaalf jaar. Maar hij voelt zich anders. In zijn hoofd 
zit het vol met kleuren en dwarrelt er poëzie. Jammer dat 
de wereld rond hem zo saai is. Tot hij Lisa tegenkomt, 
het knapste meisje van de school. Wie had gedacht 
dat zij van dezelfde dingen houdt?
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Prijs: € 18,95

Verschijnt: januari 2023

isbn 978 90 448 5060 4

Titel: De jongen in de jurk

Auteur: David Walliams

Illustrator: Quentin Blake

Oorspronkelijke titel: The Boy in the Dress

Vanaf 9 jaar / nur 283 / Geb. 208 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm
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Scan hier voor alle titels 
van deze bestsellerauteur 

Eindelijk weer verkrijgbaar!
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Tien knotsgekke verhalen over de ergste huisdieren 
ter wereld. Voor kinderen vanaf 8 jaar die zich graag 
een aap lachen.

De meeste huisdieren zijn snoezig en lief. Ze geven 
je kopjes en maken je blij. Je mag ze aaien en soms 
mag je ze zelfs knuffelen. Maar er zijn gelukkig ook 
huisdieren die alles kapotmaken. Die zijn veel leu-
ker! Maak je klaar voor een stout toverkonijn, een 
sssupersnelle schildpad, een mysterieuze grizzly, 
een gruwelijk poesje en nog veel meer gevaarlijk 
grappige dieren.

GRR! HAP! IEEE!

Prijs: € 23,95

Verschijnt: maart 2023

isbn 978 90448 4559 4

Titel: De ergste huisdieren van de wereld

Auteur: David Walliams

Illustrator: Adam Stower

Oorspronkelijke titel: The World’s Worst Pets

Vanaf 8 jaar / nur 282, 283 / Geb. 312 pagina’s

Formaat: 153 x 200 mm
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Al even erg …

Prijs: € 23,95

isbn 978 90 448 3683 7

Prijs: € 23,95 

isbn 978 90 448 3883 1
Tweede druk reeds verschenen

Prijs: € 23,95

isbn 978 90 448 4096 4



Bestsellerauteur David Walliams schreef een nieuw 
ondeugend verhaal, met hilarische kleurenillustra-
ties van de geniale Tony Ross. Voor iedereen vanaf 
8 jaar.

Komt dat zien, komt dat zien! Vijf Jakkie Jongens 
en vijf Monsterlijke Meisjes! Zoals Sofia Sofa, een 
meisje dat zo dol is op sofahangen en tv-kijken dat 
ze in een sofa verandert. Of Kwijlende Kwinten, een 
jongen die tijdens een schooluitstapje vreselijk in de 
problemen komt door al zijn gekwijl. En nu is er ook 
Sammy de smijter, die niets liever doet dan iedereen 
bekogelen met sneeuwballen. Iedereen tegelijk! 

Prijs: € 23,95

Verschijnt: januari 2023

isbn 978 90 448 2872 6

Titel: De grootste ettertjes van de wereld

Auteur: David Walliams

Illustrator: Tony Ross

Oorspronkelijke titel: The World’s Worst Children

Vertaling: Roger Vanbrabant

Vanaf 8 jaar / nur 282, 283 / Geb. 280 pagina’s

Formaat: 153 x 200 mm

IS
BN

 9
78

-9
04

48
28

72
6

Een nieuw ettertje
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Herwerkte editie
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Een buitengewoon grappig boek over familiegeluk, vol 
heerlijke nonsens, maar zo dicht bij de waarheid …        
Voor lezers vanaf 10 jaar. 

Door hun drukke leven vergeten Lodewijk en Reetjol 
dat hun zoon Bob de volgende dag jarig is. Omdat 
Bob niets liever wil dan een hondje, moeten ze er snel 
eentje vinden. Alleen is er nergens een te koop. Ze 
besluiten het hondje van de buren te ‘lenen’: een gek 
hondje dat er al gauw voor zorgt dat het leven van Bob, 
zijn vader en zijn moeder op z’n kop komt te staan.

Het is groen en het blaft!
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Ook van deze auteur

Over generaties en hun verschillen

Prijs: € 14,95

Verschijnt: april 2023

isbn 978 90 448 5040 6

Titel: Het hondje van de buren

Auteur: Lorena Veldhuijzen (Horn)

Illustrator: Stefan Yamá Cab (Voerendaal)

Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 64 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 11,95

isbn 978 90 448 4170 1

Prijs: € 14,95 

isbn 978 90 448 4480 1



Prijs: € 17,95

isbn 978 90 448 3408 6

Prijs: € 9,95

isbn 978 90 448 2784 2

Prijs: € 12,95

isbn 978 90 448 4513 6

Prijs: € 17,95

isbn 978 90 448 4368 2

Prijs: € 29,95

isbn 978 90 448 2939 6
Prijs: € 16,95

isbn 978 90 448 4668 3
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Thema Jeugdboekenmaand 2023: geluk

Wat maakt jou gelukkig?



De geschiedenis.
Ze leert ons meer over onszelf.
Over wie we vroeger waren en

hoe we zijn geworden wie we zijn.
En toch blijft er nog zoveel onbekend.

Laat ons je er meer over vertellen.

Historisch
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Een stoere kater in oorlogstijd

Benieuwd naar de andere 
helden uit de reeks? 
Scan dan deze code

In het zevende deel in deze serie historische boeken 
toont een meisje moed en doorzettingsvermogen, zelfs 
als ze er ineens helemaal alleen voor staat. Voor kin-
deren vanaf 7 jaar.

Als de ouders van Henriëtte door de Duitsers worden 
opgepakt, krijgt ze een onmogelijke taak. Hoe houdt 
ze twee Engelse piloten die haar vader verborgen hield 
uit handen van de vijand? Gelukkig heeft ze haar rode 
kater Don nog, die haar de moed geeft om niet op te 
geven, ook al lijkt alles verloren. 
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3 Prijs: € 14,95

Verschijnt: maart 2023

isbn 978 90 448 4712 3

Titel: Henriëtte en de kater

Serie: Kleine helden van toen

Auteur: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)

Illustrator: Rudi Jonker (Amsterdam)

Vanaf 7 jaar / nur 282 / Geb. 64 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm



Andere avonturen van Aaf

ISBN 978-9044835830

www.clavisbooks.com

Aaf vindt bij toeval een stapel weggegooide oude brieven bij 
het vuilnis. Van wie zouden die brieven zijn? En wat zou erin 
staan? Samen met haar beste vriend Tom gaat Aaf op onderzoek 
uit. Ze duiken in een bijzondere geschiedenis: het verborgen en 
geheimzinnige liefdesverhaal van iemand die ze maar al te goed 
kennen. Stiekem pluizen Aaf en Tom de hele kwestie tot op de 
bodem uit. Ze doen dingen die misschien niet helemaal mogen, 
maar ze hebben de beste bedoelingen. Uiteindelijk brengen de 

twee vrienden verleden en heden weer bij elkaar.

Een leuk, spannend en lekker romantisch avontuur 
voor lezers vanaf 9 jaar.

Clavis

Nienke Berends
met illustraties van

Marieke ten Berge

N
ienke B

erends

Prijs: € 15,95

isbn 978 90 448 3583 0

Prijs: € 15,95 

isbn 978 90 448 3966 1
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Het derde boek van Aaf en haar beste vriend Tom. 
Een diepgaand verhaal over familiegeschiedenis en 
slavernij. Voor lezers vanaf 9 jaar.

Aaf merkt dat haar moeder niet goed kan opschieten 
met haar ouders. Ze heeft haar opa en oma dan ook al 
heel lang niet meer gezien. Eigenlijk is ze wel benieuwd 
naar hen. Als Aaf en haar vriend Tom dan een weekend-
je naar zee gaan en een zeevaartmuseum bezoeken, 
leren ze dat een voorvader van Tom lang geleden als 
slaafgemaakte naar Nederland is gebracht. Die familie-
geschiedenis blijkt verweven te zijn met die van Aaf …

Graven in het verleden

Prijs: € 15,95

Verschijnt: maart 2023

isbn 978 90 448 4863 2

Titel: Aaf graaft door

Auteur: Nienke Berends (Voorburg)

Illustrator: Isabel Bouttens (Melle)

Vanaf 9 jaar / nur 282, 283 / Geb. 88 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm
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De vergeten geschiedenis 
van de Gentse 
hondenbrigade
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Een meeslepend verhaal over een ontroerende vriend-
schap tussen een jongen en een herdershond. Voor 
dierenliefhebbers vanaf 11 jaar.

Als een jonge hond in 1913 aanspoelt in een Gents 
steegje, ontfermt Rémi zich over hem. Jammer genoeg 
moet hij hem naar de brigade brengen, waar de hon-
den de nachtwakers vergezellen op hun ronde. Het valt 
Rémi zwaar om afscheid te nemen van zijn Markies, 
zeker wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbreekt en de 
Duitsers de politiehonden opeisen. Zal Rémi zijn leven 
riskeren om hem uit handen van de Duitsers te redden?

Prijs: € 17,95

Verschijnt: mei 2023

isbn 978 90 448 4907 3

Titel: Markies

Auteur: Katrien Van Hecke (Gent)

Illustrator: Michaël Olbrechts (Kessel-Lo)

Vanaf 11 jaar / nur 283 / Geb. 168 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm
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Hondstrouw

Van deze auteur Van deze illustrator

Prijs: € 19,95

isbn 978 90 448 4372 9

Prijs: € 18,95 

isbn 978 90 448 4094 0



De wereld is een open boek.
Sommige avonturiers stappen 
op een schip, andere duiken 

in een verhaal. 
Non-fictie vergroot je wereld: 
lezen is een ontdekkingsreis.

Non-fictie
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Breinbrekers

Een raadselboek om samen of alleen mee 
aan de slag te gaan. Los jij de mysteries 
op? Voor puzzeldokters vanaf 8 jaar.

Als je erover nadenkt, is ons lichaam best 
mysterieus. De lange gangen van ons 
darmstelsel, ogen die bij de ene persoon 
iets anders laten zien dan bij de andere, 
knikkende knieën, krakende botten … 
Nadat je dit boek hebt opengeslagen en 
alle raadsels hebt ontleed, ga je het men-
selijk lichaam al helemáál te gek vinden.

Andere raadsels

Prijs: € 21,95 

isbn 978 90 448 4077 3

Prijs: € 21,95 

isbn 978 90 448 4512 9
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Verschijnt: maart 2023

isbn 978 90 448 5078 9

Titel: Van top tot teen. 

25 mysteries over het menselijk lichaam 

Auteur: Victor Sabaté

Illustrator: Victor Escandell

Oorspronkelijke titel: Enigmas. 

Desafía tu mente con 25 misterios del cuerpo 

humano

Vertaling: Gerard de Viet

Vanaf 8 jaar / nur 213, 219 

Geb. 72 pagina’s

Formaat: 240 x 295 mm



36

Het achtste deel in de serie over wetenschappelijke 
verwondering. Dromen, durven, denken én doen. 
Voor puzzelaars en cijfermonsters vanaf 6 jaar.

In 1843, zo’n honderd jaar voor de eerste elektro-
nische computer, beschreef de Britse wiskundige 
Ada Lovelace al hoe je computers zou kunnen pro-
grammeren. Dan zouden ze niet alleen kunnen reke-
nen zoals een rekenmachine, maar nog veel meer. 
Videogames spelen, surfen op internet of codes 
kraken: het begon allemaal met Ada’s computertaal.

De moeder van de computers

Clavis Uitgeverij

Prijs: € 17,95

Verschijnt: mei 2023

isbn 978 90 448 5049 9

Titel: De geboorte van de computertaal

Serie: Wonderwaar

Auteur: Jan Leyssens (Gent)

Illustrator: Joachim Sneyers (Turnhout)

Vanaf 6 jaar / nur 231, 211 / Geb. 32 pagina’s

Formaat: 210 x 290 mm
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Vrouwen aan de computermacht!

Meer in deze serie

Clavis
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www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044835342

informatief

Begin jaren veertig van de twintigste eeuw. 
Onderzoeker Marie Tharp werkt aan gedetailleerde 

kaarten van de oceaanbodem. En dan doet ze een ontdekking: 
de centrale kloof op de Mid-Atlantische Rug buldert en trilt, 

en is het epicentrum van veel aardbevingen. 
Kan ze hiermee eindelijk de eeuwenoude theorie bewijzen 

dat de continenten op aarde … bewegen?

Het tweede deel in de serie over wetenschappelijke verwondering.

Dromen, durven, denken én doen. Voor onderzoekers vanaf 6 jaar.

Prijs: € 17,95 

isbn 978 90 448 4287 6

Prijs: € 17,95 

isbn 978 90 448 3534 2



Prijs: € 17,95

Verschijnt: mei 2023

isbn 978 90 448 5048 2

Titel: Nikola Tesla

Serie: Knappe koppen

Auteur: Peter Nys (Wilrijk)

Illustrator: Conz (Leffinge)

Vanaf 9 jaar / nur 212, 231, 274 / Geb. 32 pagina’s

Formaat: 210 x 290 mm
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Andere knappe koppen

Prijs: € 17,95 

isbn 978 90 448 3991 3

Prijs: € 17,95 

isbn 978 90 448 4479 5

De serie Knappe koppen laat jonge kinderen 
kennismaken met de grootste wetenschappers 
aller tijden. Deze keer: Nikola Tesla, een belang-
rijke schakel op het gebied van elektriciteit. Voor 
onderzoekers vanaf 9 jaar.

Vandaag de dag gebruiken we overal elektriciteit: 
via de lampen boven je hoofd, de tablet voor je 
neus, de koelkast in het stopcontact of de nieuwste 
elektrische auto. Om dat allemaal goed te doen 
werken, was Nikola Tesla van groot belang. En door 
de wisselstroomgenerator uit te vinden troefde hij 
niet alleen Thomas Edison af, maar maakte hij ook 
de weg vrij voor een wereld vol vooruitgang.

Meer dan een merk

IS
BN

 9
78

-9
04

48
50

48
2



Uit het leven gegrepen.
Klein verdriet en groot geluk:

realistische boeken bewegen ons.
Ze helpen ons om onszelf

én anderen beter te begrijpen.

Levensecht
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De kracht van gedachten

Over ‘manifesteren’

Een interactief boek waarmee je positieve én 
negatieve gedachten leert gebruiken om zelf 
je leven te bepalen. Voor iedereen vanaf 8 jaar.

Ken je dat? Je denkt de hele tijd dat iets gaat 
mislopen en vervolgens gebeurt het ook echt. 
Dan is hier een tip: door je gedachten bewust 
te veranderen, kun je een heel andere uitkomst 
krijgen. Zo zou je een veel leuker leven tegemoet 
kunnen gaan, vol plezier, mooie uitdagingen en 
veel liefde voor jezelf.

Prijs: € 14,95

Verschijnt: april 2023

isbn 978 90 448 4896 0

Titel: Ik ben gedachten. Je krijgt wat je denkt

Auteur: Menoodj Bharatsingh (Antwerpen)

Illustrator: Tom Verbruggen (Brussel)

Vanaf 8 jaar / nur 218, 213, 282 / Geb. 64 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm
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Een ontroerend boek dat aan het denken zet over de 
aannames die we over elkaar hebben en de keuzes 
die je maakt. Voor kinderen vanaf 8 jaar.

Serkans moeder is ziek. Hij wil haar helpen de dok-
tersrekening te betalen, maar daar heeft hij geen geld 
voor. De oplossing die hij bedenkt, brengt hem in de 
penarie. Nu heeft hij zelf hulp nodig. Wie weet heeft zijn 
omgeving wel meer begrip voor hem dan hij denkt?

Bloemen van overal

Prijs: €16,95

Verschijnt: februari 2023

isbn 978 90 448 4857 1

Titel: Operatie Bloemenbuurt

Auteur: Hannah Aukes (Amsterdam)

Illustrator: Gertie Jaquet (Amsterdam)

Vanaf 8 jaar / nur 283 / Geb. 128 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm
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Met opdrachten voor in de klas
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Over 
rouwverwerking

Een delicaat boek over de impact die een ziekte 
kan hebben op het hele gezin, over omgaan met 
de dood en verdergaan in het leven. Verteld van-
uit het kind, voor iedereen vanaf 6 jaar.

De vader van Loek is zopas aan kanker overleden. 
Gelukkig staat Loek er niet alleen voor en zijn er 
lichtpuntjes die hem helpen de weg niet kwijt te 
raken. Zo zijn er het kleine broertje Felix, die helpt 
zonder dat hij het weet, zijn beste vriendin Chris, 
en Ibrar, die samen met Loek een hobby deelt.

Ook van deze auteur

Prijs: € 17,95 

isbn 978 90 448 4389 7

Ook van dit duo

Prijs: € 17,95 

isbn 978 90 448 3897 8

ISBN: 978-9044838978

9 7 8 9 0 4 4 8 3 8 9 7 8

www.clavisbooks.com

Clavis

Kiek Manasse & Chris Vosters

K
iek M

an
asse

&
C

h
ris Vosters

Misschien lijkt Leen stiller dan ze is. Ze praat in kleur. 
Met haar konijnen Muts en Oelewapper. In haar hoofd.

Haar moeder is gewond. Ze heeft een blauwe plek 
op de plaats die gelukkig maakt.

Leen logeert bij haar grootouders en leeft toe naar de dag 
waarop ze samen met haar moeder terug kan keren. 

Naar huis. Naar beterschap.

Een gevoelig geschreven verhaal over Leen, haar konijnen, 
en haar moeder in het ziekenhuis. Voor kinderen vanaf 6 jaar

Prijs: € 24,95

Verschijnt: april 2023

isbn 978 90 448 4855 7

Titel: De k van kanker 

Auteur: Kiek Manasse (Amersfoort)

Illustrator: Chris Vosters (Kinrooi)

Vanaf 6 jaar / nur 282 / Geb. 96 pagina’s

Formaat: 195 x 254 mm
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Omgaan met verlies
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Prijs: € 19,95

Verschijnt: februari 2023

isbn 978 90 448 4458 0

Titel: Countervoetbal

Serie: Stijn gouden belofte

Auteur: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)

Foto’s: Krista van Kempen

Vanaf 12 jaar / nur 283, 284 / Geb. 240 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm
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Sportschrijver Gerard van Gemert weet als geen 
ander hoe je voetbal en avontuur samenbrengt in 
een spannend verhaal. Voor lezers vanaf 12 jaar.

Een belangrijke Champions League-uitwedstrijd op 
Kreta is voor Interpol de aanleiding om Stijn en Storm 
een opdracht mee te geven. Ze moeten uitkijken naar 
de dader van een jarenlange vermissingszaak, die 
nog altijd nog altijd niet opgelost is. Als ter plekke een 
jonge fan wordt ontvoerd, weten de jonge voetbalster-
ren dat ze dicht bij een oplossing zijn. Of juist niet?

Meer in deze reeks

Voetbal en misdaad

Prijs: € 18,95

isbn 978 90 448 4080 3
Tweede druk

Prijs: € 18,95

isbn 978 90 448 4447 4



Met interessante artikels, achtergrondinformatie, tips en een leuke poster  

Vraag ernaar bij onze vertegenwoordigers

Via dit halfjaarlijkse magazine willen we onze passie voor 
boeken delen, met onze jonge lezers, maar ook met hun 
ouders, grootouders, leerkrachten ... Kortom met iedereen 
die van boeken houdt. 

Clavis fondsfolder

In deze catalogus geven we een overzicht van alle 
beschikbare Clavis-titels. Ideaal voor leerkrachten, 
bibliotheekmedewerkers en boekhandelaren.

43Clavis Uitgeverij

Clavis Magazine
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Lezen is belangrijk
en lezen is goed voor de ontwikkeling,

maar het is ook gewoon leuk.
Onze uitgaven voor beginnende lezers
zijn daarom niet gericht op avi-niveaus 

of op lesmethodes, maar op leesplezier.
Lezen is leuk, en léren lezen ook.

 

Leren lezen is leuk!
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Meer over Jana en de dino’s

Prijs: € 17,95

isbn 978 90 448 4245 6

Prijs: € 17,95 

isbn 978 90 448 4702 4

High five!

Een spannend verhaal over zorgen voor de 
natuur, met tel- en zoekvraagjes die het lezen nog 
leuker maken. Voor beginnende lezers samen 
met een voorlezer óf om helemaal zelf te lezen. 
Vanaf 6 jaar. 

Dino Max is ziek. Om beter te worden moet hij 
bananen eten … maar Jana en Juul kunnen ner-
gens bananen vinden, en vroeger lag het hele 
eiland er vol mee. Al snel komen Jana en haar 
vrienden erachter dat Slag en Stoot de bananen 
stelen! Nu is er niet genoeg eten voor de dieren 
op het eiland. Kunnen Jana en de dino’s een 
oplossing bedenken om Max en de eilanddieren 
te redden?

LEREN LEZEN
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6 Prijs: € 17,95

Verschijnt: april 2023

isbn 978 90 448 5053 6

Titel: Geef me de vijf 

Serie: Leren lezen en tellen met Jana en de dino’s

Auteur: Ann Lootens (Brugge)

Illustrator: Sam Loman (Nootdorp)

Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 80 pagina’s

Formaat: 250 x 260 mm
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Prijs: € 19,95

isbn 978 90 448 4718 5

Meer over Felix en Fien

Het tweede boek over Felix en Fien, om samen te 
lezen met een of meer kinderen. Voor dromerige 
lezers vanaf 6 jaar.

Misschien lees je nog niet zo vlot. Misschien 
droom je liever of speel je liever. Dan komt dat 
vast omdat je nog niet weet dat lezen iets is als 
spelen, als zingen of als bellen blazen. Duik mee in 
de fantasiewereld van Felix, met verhalen over een 
feestje om twee uur, een boerende gele blubber 
en een beddenbeest. Zo wordt lezen een feest!

Joepie, samen lezen!

Prijs: € 19,95

Verschijnt: april 2023

isbn 978 90 448 5052 9

Titel: Een beest onder het bed

Serie: Samen lezen met Felix en Fien

Auteur: Ingrid Vandekerckhove (Sint-Joris-Winge)

Illustrator: Hiky Helmantel (Zeewolde)

Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 64 pagina’s

Formaat: 195 x 254 mm
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SAMEN LEZEN
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Tijgertastisch!

Vol beestig  mooie illustraties

Prijs: € 19,95

Verschijnt: april 2023

isbn 978 90 448 4721 5

Titel: Tijgera

Auteur: Eva Vleeskruyer (Amersfoort)

Illustrator: Senne Trip (Bedum)

Vanaf 6 jaar / nur 281, 282 / Geb. 192 pagina’s

Formaat: 195 x 254 mm

Een geïllustreerd (voor)leesboek waarin fantasie 
werkelijkheid wordt. Voor kinderen vanaf 6 jaar.

RRROE! Ik ben Tijgera. Ik lijk misschien een meisje, 
maar eigenlijk ben ik … een tijger. Met mijn welp-
je, Pliepje, ben ik van Tijgereiland gevlucht toen 
er een vulkaanuitbarsting was. In de klas denken 
ze dat Pliepje niet bestaat, alleen maar omdat ze 
onzichtbaar is. Maar dingen die je niet ziet, kunnen 
ook bestaan. En als je iets bedenkt, dan bestaat 
het toch?

Prijs: € 17,95

isbn 978 90 448 4020 9

Prijs: € 18,95

isbn 978 90 448 4667 6

Van deze auteur Van deze illustrator
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