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Young adults
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.

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

young adult, fictie, van eigen
bodem, actueel, hacking, sociale
media, groepsdruk, vrienden,
verliefdheid

Heb jij jezelf al eens gegoogeld?
Een realistische en spannende pageturner over
een actueel onderwerp. Voor young adults.
Isa Mendonck is gelukkig met haar leven. Ze
doet het goed op school, heeft een hechte vriendengroep en leert de knappe Siebe kennen. Tot
ze uit verveling haar eigen naam googelt en
bij de vijfde hit een doodskaartje vindt … van
zichzelf! Totaal overstuur roept ze de hulp van
haar vrienden in. Wie wil haar dood? Wie kan
zo’n gedetailleerd overlijdensbericht opstellen?
En waarom? De stappen die de dader neemt,
worden steeds drastischer en gevaarlijker.
Prijs: € 16,95
Verschijnt: november 2021
isbn 978 90 448 3979 1
Titel: Doodverklaard
Auteur: Inge Verbruggen (Putte)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 288 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-9044839791
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Meer van Inge Verbruggen

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044841015

9 789044 841015

Een zenuwslopende jeugdthriller
over vriendschap, liefde, wraak
en geloven in jezelf. Voor young adults.

DUIVELS SPEL

Een zenuwslopende thriller, beklemmend
en claustrofobisch. Voor young adults.

Van de ene op de andere dag is Lynseys vriendje Noah van de
aardbodem verdwenen. Spoorloos. Lynsey weigert te geloven
dat hij haar zomaar in de steek heeft gelaten en staat voor
het moeilijkste raadsel ooit. Samen
metVERBRUGGEN
haar bordercollie
INGE
Max gaat ze naar hem op zoek in alle uithoeken van België en
Nederland, als een gevaarlijk spelletje geocaching. Al gauw
komt Lynsey erachter dat ze Noah helemaal niet zo goed
kende als ze dacht.

Inge Verbruggen

INGE VERBRUGGEN

ALS DE SCHOOL
VERANDERT IN EEN ESCAPEROOM

Filmnacht op school! Gezellig, toch?
Tot het beeld van de film hapert en verandert.
Op het scherm verschijnt een griezelige boodschap: Truth and dare.
Boston en Ava zoeken samen met hun klasgenoten een weg naar buiten,
maar ontsnappen lijkt onmogelijk uit het donkere schoolblok.

Geocaching is leuk … Toch?

en

Inge Verbrugg

DUIVELS
SPEL

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044837094

Clavis
young adult

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 4101 5

Clavis
young adult

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3709 4

Sleutelwoorden:

young adult, fictie, van eigen bodem,
spanning, avontuur, overleven,
vertrouwen, vriendschap, terreur,
aanslag

Clavis Uitgeverij

De dag dat alles veranderde
Een beklemmend verhaal over een jongen die verzeild raakt in een wereld waarin het leven opeens
niets meer voorstelt. Voor young adults.
De 15-jarige Alexander gaat met zijn klas op
werkweek naar een klein eilandje in een groot
meer, ver verwijderd van de bewoonde wereld.
Er is veel plezier. Totdat er opeens wordt
geschoten! Alexander slaat op de vlucht. Maar
waarheen? Razendsnel klimt hij een boom in,
weg van het gevaar, wachtend op hulp. Maar
dan realiseert hij zich dat hij zélf actie moet
ondernemen, wil hij zijn leven kunnen redden …
ISBN 978-9044842753

Prijs: € 16,95
Verschijnt: januari 2022
isbn 978 90 448 4275 3
Titel: Zomerkamp
Auteur: Angelo Vergeer (Amstelveen)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 240 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Angelo Vergeer

N I E M A N D S L A N D

Een broeierig verhaal gebaseerd op ware gebeurtenissen.
Over vriendschap en vertrouwen. Maar ook over het
ontdekken van je eigen identiteit én de identiteit van
anderen. Voor young adults.

A n g e l o Ve r g e e r

Dit is geen boek, maar een roadmovie. Over twee jongens die op een brommer dwars door Zuid-Afrika
trekken. De een helpt de ander met het zoeken naar zijn
afkomst. Want die ander denkt dat hij niet zwart, maar
blank is. Dat hij als kind is ontvoerd uit een wit gezin en
als slaaf is misbruikt door een zwarte familie … Kijk maar,
hij is toch blond? Maar wie gelooft zo’n waanzinnig
verhaal? Jij?

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044835977

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3597 7
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

young adult, fictie, van eigen
bodem, reeks, sprookjes,
emancipatie, vrijheid, prinsessen,
leven aan het hof

Leven als een prinses
Spannend én sprookjesachtig. Het vervolg op
Zoals u wenst. Een indrukwekkende roman
voor young adults.
Wanneer Jules – als vriendin en rechterhand
– met prinses Constance mee naar de privé-universiteit van Yadiel gaat, genieten ze
daar volop van het elitaire studentenleven.
Maar dan duikt er een groot geheim op.
Terwijl Constance zich laat meeslepen door
een onmogelijke liefde, doet Jules er alles aan
om de leugens te ontrafelen en de waarheid
te achterhalen. Zeker als blijkt dat het lot van
de hele koninklijke familie in haar handen ligt.
Prijs: € 23,95
Verschijnt: september 2021

ISBN 978-9044842302
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978 90 448 4230 2
Titel: Tot uw dienst
Auteur: Denise Marinus (Leeuwarden)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 480 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
isbn

Meer van Denise Marinus
DENISE MARINUS

Zoals u wenst

Nadat Jules haar privacy, spaargeld én droomreis
naar het buitenland heeft verloren, werpt het lot
een gouden kans in haar schoot: ze mag aan de
slag als assistente van Constance, de rebelse
kroonprinses van Fortura. Terwijl Jules haar
best doet om het vertrouwen van de prinses te
winnen, stilt Constance haar oneindige verveling
met alcohol, onschuldige pilletjes en schandalen.
En bovenal: met het kwellen van haar nieuwe
assistente. Als Constances spelletjes niet alleen
persoonlijker, maar ook gevaarlijker worden,
staat Jules voor een pijnlijk dilemma. Vertrekt
ze met lege handen? Of blijft ze loyaal aan de
persoon die uit is op haar ondergang?

Spannend én sprookjesachtig.
Een indrukwekkende roman voor young adults.

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044840063

9 789044 840063

Clavis
young adult

Prijs: € 24,95
isbn 978 90 448 4006 3

Sleutelwoorden:

young adult, fictie, van eigen bodem,
zoektocht, persoonlijkheidsstoornis,
rouw, nieuw begin, de Alpen

Clavis Uitgeverij

Mijn echte stem
Een intense roman voor young adults, over wie
je bent en wat je kunt.

ISBN 978-9044842708

Door gebeurtenissen vlucht Ronja in een andere persoonlijkheid. Ze weet hiermee controle
te houden over het leven, tot ze steeds meer
verlangt te zijn wie ze echt is. Ze gaat naar haar
tante in de bergen, waar ze op adem komt. Ze
loopt over de wortels van bomen, die geheimzinnig onder haar voeten kronkelen. Maar als
ze in contact komt met de verwilderde jongen
Raaf, raakt ze in strijd met de realiteit.
Prijs: € 14,95
Verschijnt: november 2021
isbn 978 90 448 4270 8
Titel: Ik en Louise
Auteur: Phebe Rasch (Heemstede)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 120 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

young adult, fictie, van eigen
bodem, geschiedenis,
familiegeheimen, verlies en
verliefdheid, eer en aanzien,
schade en schande

Vanavond zal ik het vertellen …
Familiegeheimen zijn van alle tijden. Wat gebeurde
er met de moeder van Ellis? Een historische roman
voor young adults.
1965. Na het tramongeluk van haar moeder in
Amsterdam, vindt de Almelose Ellis (16) een baby
slofje in moeders jas. Halfbroer Ronald, gevierd
pianist in een Amsterdams hotel, wil geen contact.
Zijn jongere broer Leon wel. Hun ouders zijn een
beroemd acteursechtpaar. Waarom verbleven zij in
de oorlogsjaren in Barcelona? Rechercheur Smits
onderzoekt wie de weggelopen getuigen van het
ongeluk zijn. Tijdens de rellen rond het huwelijk van
Beatrix en Claus ontmoeten Ellis en Leon elkaar weer.
Prijs: € 16,95
Verschijnt: november 2021
isbn 978 90 448 4272 2
Titel: Speel voor mij
Auteur: Ria Lazoe (Wierden)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 280 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-9044842722
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Meer van Ria Lazoe

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044818284

Ria lazoe

Het is zomer 1945, een broeierige zomer
waarin de Tweede Wereldoorlog nog na smeult.
De veertienjarige Jan heeft een groot geheim:
hij heeft het pistool van een Canadese soldaat gepikt.
Nu kan hij wraak nemen op de verraders die zijn vader
hebben uitgeleverd aan de Duitsers. Tot op een dag twee
zwervende meisjes, Loes en Ziska, bij hem thuis aankloppen.
Ze doen vaag over waar ze vandaan komen.
Toch geen NSB-kinderen? Ondertussen ligt dat pistool
maar in zijn geheime bergplaats. Tenminste, dat denkt hij …

Ben je schuldig als je ouders tijdens de oorlog
aan de verkeerde kant stonden?
Mag je het recht in eigen hand nemen?
Handelde je juist als je bij het verzet zat?
Een spannend boek dat intrigerende vragen oproept.
Voor lezers vanaf 14 jaar.

HET PISTOOL

Een sfeervolle jeugdroman over een jong meisje dat zich
staande probeert te houden in onzekere tijden.
Voor lezers vanaf 14 jaar.

Gevangen vogel

De dertienjarige Nina ziet het voor haar ogen gebeuren:
Duitse soldaten duwen haar vader en moeder een overvalwagen in en rijden weg. Waarheen? Waarom? Zal ze
haar ouders terugzien? Veel tijd om over deze vragen
na te denken, krijgt Nina niet. Ze vlucht naar Twente,
om bij oom Jan te gaan wonen. Op zijn boerderij mag
ze voor haar neefje Hansje zorgen en de afgerichte valk
laten vliegen. Maar het mooiste is dat ze een echte vriendin krijgt: Siri, de dochter van de gravin die in het kasteel woont. Siri brengt vrolijkheid en steunt Nina als
ze bezorgd is om haar vader, want hij is door zijn drift
misschien wel een moordenaar geworden …

RIA LAZOE

Inez
van Loon

Augustus 1944.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044830637

Clavis

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 1828 4

Clavis

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3063 7

Sleutelwoorden:

young adult, fictie, reeks,
van eigen bodem, toffee, filosofie,
jazz, inwijding, magie,
geheim genootschap

Clavis Uitgeverij

Op zoek naar de Waarheid
In de tweede episode van de Floppy-reeks krijgt de
zoektocht naar de Waarheid opnieuw een centrale
plaats. Géén typische young adult …
’s Nachts dwaalt Floppy’s geest af naar de
etherische hoogvlakten van hogere dimensies.
Duikend in wolken van goud en suizend doorheen
de goddelijke symfonieën laat Floppy zich meevoeren naar een plek waar het onderbewustzijn
snakt naar loutering en catharsis. Deze plek roept
gemengde gevoelens op: hier komen hoop en
wanhoop samen en trekt de duisternis je omlaag
en het licht je naar omhoog. Welke kant zal zegevieren? Welke keuze zal Floppy maken?
ISBN 978-9044842142

Prijs: € 14,95
Verschijnt: januari 2022
isbn 978 90 448 4214 2
Titel: Floppy en de Orde van de Pantserkruisers
Auteur: P.P. Van Cauwenbergh (Brugge)
Illustrator: Patrick Van Oppen (Hasselt)
Young adult / nur 285 / Geb. 144 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer over Floppy
P.P. Van Cauwenbergh
met illustraties van

heeft het licht gezien

,

Een grappig maar diepgravend verhaal, dat leest
als een absurde roadmovie over alles en niets.
Voor lezers vanaf 15 jaar.

Patrick Van Oppen

Floppy

Dieter Floppy is de weg kwijt.
Wie is hij? Waar komt hij vandaan? En wie kan hem de
weg weer wijzen? Zijn ouders? Zijn vrienden? Zijn nieuwe
leraar? Pastoor Von Apfelstrudel? Of een eenzame cowboy
uit het Wilde Westen? Niemand lijkt echt geschikt, maar
toch wordt onze held na elke ontmoeting wat wijzer en rijper.
Misschien zijn vragen wel belangrijker dan antwoorden?

P.P. Van Cauwenbergh

Samen uit, samen thuis. We gaan er samen voor. We zijn
vrienden voor het leven. Maar zodra de bel gaat, kunnen we
elkaars smoelen niet meer zien of ruiken dan is het elk voor
zich. Want ik ben op zoek naar de waarheid, zij spelen nog
met Playmobil en Lego. En dat rijmt niet, probeer maar
,
eens. Waarheid en Playmobil. Zoals gezegd: niet te rijmen.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044837179

Clavis
YOUNG ADULT

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3717 9
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Sleutelwoorden:

young adult, fictie, van eigen
bodem, high fantasy, goed en
kwaad, onvoorwaardelijke liefde,
machtslust en wraakzucht

In iedereen schuilt iets duisters …
Een sprookje voor young adults, waarin de schurken op
een originele wijze in de schijnwerpers worden gezet.
Eerste boek in een reeks.
De burgeroorlog in Nerefel weegt zwaar en de
armoede neemt toe. Uit wanhoop van haar familie
wordt het dorpsmeisje Brynn uitgehuwelijkt aan de
edelman Gilroy. Wanneer Brynn zich meer naar haar
verloofde openstelt en gevoelens van vertrouwen en
veiligheid begint te ontwikkelen, wordt ze ontvoerd
door de sluwe en wraaklustige Szarka, dienaar van
de rebellenleider en de laatste magiër van Nerefel.
Brynn raakt verwikkeld in een complot en komt in
een duister en onbekend gebied terecht.
Prijs: € 18,95
Verschijnt: november 2021
isbn 978 90 448 4273 9
Titel: Vleugels van de dood
Auteur: Beau Charlotte (Zaandam)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 352 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-9044842739
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Meer van Beau Charlotte
BEAU CHARLOTTE

Douglas McMorrow leidt een ongelukkig leven in de Schotse
Hooglanden, samen met zijn aan drank verslaafde vader. Als
een jongen uit zijn dorp hem voorstelt om samen in het leger
te gaan, ziet Douglas een kans om het verleden achter zich te laten
en iets betekenisvols te verrichten. Maar de jongens hebben geen
idee in wat voor een nachtmerrie ze terecht gaan komen …

BEAU CHARLOTTE

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

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044839159

9 789044 839159

Clavis
YOUNG ADULT

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3915 9

Sleutelwoorden:

9

young adult met foto’s, fictie, reeks,
vertaling, Amerikaans,
Miss Peregrine, verfilming,
Tim Burton, vriendschap,
bijzondere krachten, tijdreizen

Het spectaculaire slot
Het spectaculaire slot van de fenomenale reeks. Een
waanzinnig en bijzonder avontuur voor young adults.
Jacob en Noor zijn terug waar hun avontuur begon:
het huis van opa Portman. Vandaar moeten ze op
zoek naar mevrouw Peregrine en de andere bijzondere kinderen. En snel, want Cauls dreiging groeit.
Herrezen uit de Bibliotheek der zielen zijn hij en zijn
leger sterker dan ooit. Jacob en zijn vrienden komen
oog in oog te staan met de dodelijkste vijanden en
de gevaarlijkste lussen uit de geschiedenis, in de
finale strijd tegen het kwaad.
ISBN 978-9044842043

Prijs: € 24,95
Verschijnt: januari 2022
isbn 978 90 448 4467 2
Titel: De verwoestingen van Devil’s Acre
Auteur: Ransom Riggs
Oorspronkelijke titel: The Desolations of Devil’s Acre.
The Sixth Novel of Miss Peregrine’s Peculiar Children
Vertaling: Tine Poesen
Young adult / nur 285 / Geb. 512 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer in deze reeks
RANSOM
RIGGS

RANSOM
RIGGS

Het einde der tijden lijkt nabij. Als Jacob Portman een eeuwenoude
profetie mag geloven, spannen duistere krachten opnieuw samen om
de bijzondere wereld te vernietigen. Hun macht lijkt steeds groter te worden,
maar misschien is het nog niet te laat.
Samen met zijn vrienden en mevrouw Peregrine zet Jacob alles op alles
om Noor Pradesh uit de klauwen van het kwaad te houden. Het meisje
heeft nog maar net kennisgemaakt met de bijzondere wereld,
maar ze lijkt cruciaal voor de redding ervan …

DE SAMENSPRAAK
VAN DE VOGELS

De bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine, door Amazon uitgeroepen
tot het beste Young Adult-boek van 2011, is een aanrader voor jongeren én
volwassenen die van onvoorspelbare verhalen houden.

DE BIJZONDERE KINDEREN
VAN MEVROUW PEREGRINE

Als kind had Jacob al een speciale band met zijn opa Abraham. Die vertelde zijn kleinzoon
bizarre verhalen over zijn jeugd in een weeshuis voor bijzondere kinderen. Opa illustreerde
zijn verhalen met oude, echt uitziende foto’s. Jaren later komt de oude Abraham op
een gewelddadige manier aan zijn eind. De inmiddels zestienjarige Jacob reist naar een
afgelegen eiland voor de kust van Wales, waar hij de ruïne vindt van het tehuis waar zijn
opa gewoond heeft. Als Jacob het huis verkent, blijkt dat de jeugdvrienden van Abraham
meer dan bijzonder waren. Misschien was er wel een goede reden om hen in afzondering
op het eiland te laten wonen. En misschien leven ze nog steeds … Wat volgt, is afwisselend
wonderbaarlijk, aandoenlijk en huiveringwekkend.

RANSOM RIGGS

Het vijfde boek rond de bijzondere kinderen. Een denderend verhaal
over een zenuwslopende klopjacht. Voor young adults.
‘Een spannende, aangrijpende en heerlijk
vreemde debuutroman. Foto’s en tekst gaan
verbluffend goed samen. Een onvergetelijk
verhaal.’
— John Green

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044838350

Clavis
young adult

Prijs: € 21,95
isbn 978 90 448 1717 1

Clavis
young adult

Prijs: € 22,95
isbn 978 90 448 3835 0

Leesplezier
Spannende verhalen of grappige
situaties, herkenbare personages
of betoverende illustraties:
met deze boeken vergeet je
de wereld om je heen.

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek, fictie, reeks,
van eigen bodem, wolven,
bijzondere krachten, shapeshifting,
romantiek, avontuur,
wetenschap

De wolven zijn terug!
Ontdek hoe het voelt om een wolf te zijn! Het
vierde, perfect los te lezen verhaal over Esther.
Voor lezers vanaf 14 jaar.
Alle wolven in de streek lopen gevaar! Per toeval
ontdekt Esther dat er in haar omgeving illegale,
criminele jachtpartijen worden gehouden. Ze
komt op het spoor van de organisatoren en hun
klanten, maar de criminelen krijgen haar in het
oog en doen alles om te verhinderen dat ze
ingrijpt. Ze zijn bereid om over lijken te gaan.
Gelukkig bezit Esther een geheime kracht …
ISBN 978-9044844269

Prijs: € 19,95
Verschijnt: november 2021
isbn 978 90 448 4426 9
Titel: De jacht op de wolf
Auteur: Christine Charliers (Geetbets)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 14 jaar / nur 284 / Geb. 400 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer in deze reeks

9 789044 824056

Ik moet de wolf uit mij zien te krijgen. Ik ben het doden van
dieren om te kunnen overleven zat. Ik veeg mijn tranen af en
sta op. Weer krijg ik zo’n onheilspellend gevoel, alsof ik in de
gaten word gehouden. Ik schakel mijn verscherpt
zicht in Charliers
en
Christine
staar tussen de bomen door, die inmiddels in een donkere
deken gehuld zijn. Ik zie en hoor niets verdachts. In de verte
krast een uil. Even lijkt het of er nog iets is, een witte ﬂits.
Maar hoe ik ook speur, ik zie het niet meer.
Esther en Jonathan worden nog altijd opgejaagd door
Crustonic. Dat louche bedrijf doet onderzoek naar genetische
manipulatie, en heeft stamcellen van de tieners nodig. Maar
dat is niet hun enige probleem. De twee worden namelijk
ook belaagd door een onvoorspelbare witte wolf, die niet
te grijpen lijkt. En dan ontdekt Esther ook nog iets over het
verleden van Hector. Maar de belangrijkste uitdaging blijft:
een einde maken aan Crustonic!
De meeslepende ﬁnale van de ‘In de ban van de wolf’trilogie. Een verhaal waarmee je in de huid van een wolf
kruipt, waardoor je elke letter zult verslinden.
Voor lezers vanaf 14 jaar
www.clavisbooks.com

DE STRIJD MET DE WITTE WOLF

ISBN 978-9044824056

Christine Charliers

www.clavisbooks.com

IN DE BAN VAN DE WOLF

Een meeslepend en spannend verhaal met scherpe tanden en
wilde haren, dat je zal laten huilen naar de maan.
Voor lezers vanaf 14 jaar.

Christine Charliers

De veertienjarige Esther woont in een saai dorpje in de
Pyreneeën en leidt een doodnormaal leven. Ze heeft een
bijbaantje in de supermarkt, helpt haar moeder in het
huishouden en wil met haar vriendinnen naar een feestje.
Maar aan dat zorgeloze leventje komt een einde … Op een
avond, als Esther alleen thuis is, dringen drie mannen het huis
binnen en vallen haar aan. Ze spuiten een vreemde vloeistof in
haar nek en bedreigen haar. Voor Esther weet wat er gebeurt,
zijn ze weer verdwenen. De volgende dag is alles anders.
Esthers lichaam lijkt niet meer hetzelfde. Ze wordt sterker en
sneller, en haar zintuigen zijn hypergevoelig – maar ze is niet
veilig. De drie mannen maken jacht op haar … Wat willen ze
in hemelsnaam?

Christine Charliers

ISBN 978-9044833447

Clavis

Clavis

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 2405 6

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3344 7
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Sleutelwoorden:

jeugdboek, fictie, Clavis-debuut,
van eigen bodem, horror,
ondraaglijke spanning, griezel,
mysterie, bovennatuurlijk,
spookhuis

Waar komt het kwaad vandaan?

Een bloedstollend verhaal waarin alles een mysterie blijft, tot aan de laatste bladzijde. Voor lezers
vanaf 12 jaar, maar alleen met stalen zenuwen.
Een dagboek wordt gevonden, van een jongen
met blijkbaar te veel fantasie. Waarom heeft hij
dit allemaal opgeschreven? Is het echt gebeurd?
En wat is er aan de hand met het huis waar hij
sinds enkele maanden met zijn ouders in woonde? Lees mee, van dag tot dag, een zomer lang.
Vraag je af: kunnen de dingen die hij beschrijft
echt gebeurd zijn? Waar is de jongen gebleven?
Het dagboek is zijn enige erfenis.
Prijs: € 14,95
Verschijnt: januari 2022
isbn 978 90 448 4269 2
Titel: Het huis in de polder
Auteur: Erik Jan Tillema (Warmenhuizen)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 12 jaar / nur 283-284 / Geb. 144 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

9 789044 832525

ISBN: 978-9044832525
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek
young adult,
metNederlands,
foto’s, fictie,
van eigen
reeks,
bodem,
van eigen
geweld,
bodem,
misdaad,
vriendschap,
voetbal, profcarrière,
liefde, moord,
de voetbalgoden
aanslag

Voetbal en misdaad
Sportschrijver Gerard van Gemert brengt zijn twee
favoriete personages weer samen. En dat stelt niet
teleur. Vanaf 12 jaar.
Nu Stijn Wouters met zijn boezemvriend Storm
Brouwer herenigd is, wordt er meteen veel van
hen gevraagd. Stijn moet presteren op het voetbalveld en een smokkelzaak oplossen voor Interpol.
Het wordt extra lastig als ze ontdekken dat Bert
Pringel, een van hun idolen, ineens verdacht lijkt
te zijn. Kan Stijn op zowel het voetbalveld als in
zijn jacht op de dader het hoofd koel houden?
ISBN 978-9044844474

Prijs: € 16,95
Verschijnt: januari 2022
isbn 978 90 448 4447 4
Titel: Doodschop
Auteur: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)
Foto’s: Whitley Obobaifo
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 12 jaar / nur 283-284 / Geb. 240 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer in deze reeks

RANDJE
BUITENSPEL

RANDJE BUITENSPEL

Dit is het eerste boek van een nieuwe serie die op de succesvolle
Een grappig, spannend en een klein beetje eng verboeken over ‘De Voetbalgoden’ volgt. Een flitsend verhaal met
haal met opnieuw Felix en Lotte in de hoofdrollen. Een
verrassende wendingen voor voetbalfanaten vanaf 12 jaar.
avontuur over kerstcadeautjes, een drommelse drone en
allerlei geheimzinnig gedoe. Voor lezers vanaf 8 jaar.

Gerard van Gemert

Het is bijna kerstavond. Terwijl zijn ouders niet thuis
Na een succesvol wk met Oranje zet Stijn Wouters zijn voetzijn, pakt Felix stiekem zijn cadeau vanonder de kerstbalcarrière in Engeland voort, maar nu zonder zijn beste
boom en maakt het open. Wow, een drone! Trots laat
vriend Storm. Hij gaat in de Premier League aan de slag bij
Felix hem aan zijn buurmeisje Lotte zien. Hij noemt zijn
Petchwood United. Daar komt hij ook Bert Pringel weer
drone de izha, wat staat voor ‘Ik Zie en Hoor Alles’. Het
tegen. Stijns eerste weken bij United verlopen moeizaam:
is het ideale spionagetuig voor hun eerste doz (Dinghij is zijn goede vorm kwijt en gaat aan zichzelf twijfelen.
en-Opsporen-Zoektocht), vindt Felix. Dankzij de drone
Tot overmaat van ramp eist een plaatselijke bende een grote
kunnen hij en Lotte eindelijk plekken gaan verkennen
som geld van hem. Anders zou zijn vriendin Femke weleens
waar ze tot nog toe niet bij konden. Het spookkasteel in
ontvoerd kunnen worden … Bezwijkt Stijn onder de druk?
de buurt, bijvoorbeeld …

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044840803

Clavis

Gerard
van Gemert

Prijs: € 16,95
CV_9789044840803.indd All Pages

isbn

978 90 448 4080 3
18/02/2021 13:16
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Sleutelwoorden:

jeugdboek, fictie, reeks,
van eigen bodem, Nederlands,
thriller, mysterie, leugens,
geheimen, avontuur,
eiland

Een geheime boodschap
Het meeslepende zesde deel uit de jeugdthrillerserie
Eilandgeheimen. De lezer weet vanaf de eerste bladzijde precies hoe het zit. Of toch niet? Voor onderzoekers
vanaf 12 jaar.
Een dagboek wordt gevonden, van een jongen met
blijkbaar te veel fantasie. Waarom heeft hij dit allemaal
opgeschreven? Is het echt gebeurd? En wat is er aan
de hand met het huis waar hij sinds enkele maanden
met zijn ouders in woonde? Lees mee, van dag tot
dag, een zomer lang. Vraag je af: kunnen de dingen
die hij beschrijft echt gebeurd zijn? Waar is de jongen
gebleven? Het dagboek is zijn enige erfenis.
Prijs: € 15,95
Verschijnt: januari 2022
isbn 978 90 448 4446 7
Titel: Verzwegen
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

ISBN 978-9044844467
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Meer over dit eiland

verLATEN

VERLAMD
Gerard van Gemert

Gerard van Gemert

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN: 978-9044826975

ISBN: 978-9044840049

Clavis

9 789044 840049

Clavis

9 789044 826975

Prijs: € 15,95
CV_9789044840049.indd All Pages

VERLAMD
VERLAMD

Het bloedstollende eerste boek van de nieuwe jeugdthrillerserie
‘Eilandgeheimen’, waarin Gerard van Gemert de lezer gewiekst op
het verkeerde been zet. Voor detectives vanaf 12 jaar.

Gerard van Gemert

Jespers vader is politieagent op het eiland Terschelling. Jaren
geleden, toen hij nog rechercheur in Amsterdam was, heeft hij
een dader van een roofoverval achter de tralies gekregen. De
tweede dader is op de plaats van de misdaad doodgeschoten door
de politie. Jesper ontdekt nu dat er nog een derde crimineel bij
betrokken was. En die wil wraak nemen op zijn vader door de
zus of broer van Jesper iets aan te doen. Jesper is, zo krijgt hij te
horen, de enige die dat kan voorkomen. Tenminste, als de jongen
de identiteit van de mysterieuze misdadiger, die af en toe in zijn
buurt opduikt, snel achterhaalt. Kan Jesper degene die zijn gezin
bedreigt op tijd ontmaskeren?

VERLAMD
VERLATEN

Het superspannende en verrassende vijfde deel uit de jeugdthrillerserie
‘Eilandgeheimen’. De lezer wordt meer dan ooit op het verkeerde been
gezet. Voor onderzoekers vanaf 12 jaar.

Gerard van Gemert

Een hardloper blijkt briefjes uit te wisselen met een meisje door ze
in een jampotje te stoppen, dat tussen een groep bomen bij school
staat. Rayan haalt er eerst zijn schouders over op. Maar als blijkt
dat zijn moeder, die onlangs is overleden, er een rol in speelt, wil
hij weten wat er aan de hand is. Met hulp van anderen ontrafelt
Rayan stukje voor stukje het grote geheim van zijn moeder. Dat
moet snel, voordat het meisje en hijzelf in levensgevaar komen.

isbn

978 90 448 4004 9
22/12/2020 12:08

Prijs: € 15,95
isbn

978 90 448 2697 5

Clavis Uitgeverij

Wegens succes herdrukt
Prijs: € 16,95

isbn 978 90 448 3877 0
Derde druk reeds verschenen

Prijs: € 14,95

isbn 978 90 448 4117 6
Tweede druk juni 2021

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 4021 6
Tweede druk juni 2021

Prijs: € 16,95
978 90 448 3487 1
Vijfde druk reeds verschenen
isbn

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 4044 5
Tweede druk reeds verschenen

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1952 6
Tiende druk reeds verschenen
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties, fictie,
reeks, vertaling, Duits, shapeshifters,
dieren, vriendschap, jezelf zijn

Vriendschap gaat voor alles
Het tweede deel in de spannende reeks vol shape
shifters. Voor fans van Woodwalkers, vanaf 10
jaar.
Shapeshifter Tiago is blij dat hij op Blue Reef
High mag blijven. Ook omdat hij in de dolfijnjongen Shari eindelijk een vriend heeft gevonden.
Maar niet iedereen is opgezet met zijn aanwezigheid. En Tiago maakt zich niet populair met
zijn jacht op de gangsters die de natuurgebieden
in de buurt van de school vergiftigen. Wanneer
Shari in grote problemen komt, zet Tiago alles op
alles om hem te redden – als mens én als haai.
ISBN 978-9044841503

16

Prijs: € 17,95
Verschijnt: januari 2022
isbn 978 90 448 4150 3
Titel: Seawalkers 2. De redding
Auteur: Katja Brandis
Illustrator: Claudia Carls
Oorspronkelijke titel: Seawalkers. Rettung für Shari
Vertaling: Ingrid Vandekerckhove
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 296 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer in deze serie

Prijs: € 17,95

978 90 448 4121 3
Verschijnt: september 2021
isbn

Clavis Uitgeverij

Meer shapeshifters
Reeds
vijfde druk

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3487 1
Prijs: € 18,95

isbn

Prijs: € 18,95
978 90 448 3491 8

isbn

978 90 448 3492 5

Prijs: € 17,95
isbn

978 90 448 3490 1

Prijs: € 17,95
isbn

978 90 448 3488 8

Prijs: € 17,95
isbn

978 90 448 3489 5
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties, fictie,
van eigen bodem, motorcross,
verliefdheid, armoede, techniek,
competitie, alcoholisme

De motor en het meisje
Vol gas en met vallen en opstaan gaat Wout de strijd
aan om de misère definitief achter zich te laten. Voor
avonturiers vanaf 10 jaar.
Bij Wout thuis verloopt het allesbehalve fijn en
hebben ze het niet breed. Als hij op een vernielde
crossmotor stuit, ziet hij daarin de mogelijkheid
zijn leven een positieve wending te geven. Hij wil
de motor opknappen om aan wedstrijden deel te
nemen. Onderweg raakt hij verliefd op een leuk
motorcrossend meisje, maar hij komt in de liefde
zowel als bij het crossen een tegenstander tegen.
ISBN 978-9044842159
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Prijs: € 11,95
Verschijnt: januari 2022
isbn 978 90 448 4215 9
Titel: Vol gas!
Auteur: Folkert Oldersma (Annen)
Illustrator: Heleen van den Broek (Noordhorn)
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 88 pagina’s

Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Folkert Oldersma

nauwelijks. Mama en opa hebben namelijk al heel lang

Folkert Oldersma

Aika gaat logeren bij opa. Tegen haar zin, want ze kent hem

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

ruzie. Maar Aika wordt aangestoken door haar grootvaders
passie voor wetenschap en techniek. Ze besluit om iets aan
de familietwist te dœn en wordt daarbij gesteund
door opa’s slechthorende buurjongen Charles.

Folkert Oldersma

Maar dan wordt er ingebroken in opa’s werkplaats …

met illustraties van Chris Vosters

Een vlot en vrolijk verhaal met proefjes die je zelf kunt doen.
Voor vragenstellers en uitvinders in de dop vanaf 9 jaar.

Een uniek lees-en-kookboek met
een spannend verhaal, lekkere recepten
en leuke kookweetjes. Voor avontuurlijke
chef-koks vanaf 9 jaar.

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044835809

ISBN: 978-9044835281
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Clavis

9 789044 835281

Prijs: € 20,95
CV_9789044835281.indd All Pages

978 90 448 3528 1

Prijs: € 14,95

22/12/2020 11:45

isbn

isbn

978 90 448 3580 9

Sleutelwoorden:

jeugdboek, fictie, van eigen bodem,
mythische wezens, natuur,
verhuizing, scheiding,
vriendschap

Clavis Uitgeverij

De legende van Cottingley
Een fabelachtige jeugdroman voor iedereen die
wil geloven dat er meer in de bossen leeft. Vanaf
8 jaar.
Na haar verhuizing naar het saaie dorp Cottingley
doet Lily geen moeite om vrienden te maken.
Haar ouders komen toch wel weer bij elkaar en
dan kan ze snel terug naar Manchester. Maar
tijdens een wandeling door het bos dat aan de
achtertuin grenst, komt ze erachter dat haar nieuwe omgeving toch wel erg bijzonder is. Zal het
haar lukken om de natuurwezens te beschermen
tegen de buitenwereld?
ISBN 978-9044843484

Prijs: € 14,95
Verschijnt: september 2021
isbn 978 90 448 4348 4
Titel: Het feeënwoud
Auteur: Astrid Witte (Oosterend)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Astrid Witte

Deze spannende mix van fantasy en geschiedenis neemt je mee
naar de andere kant van de spiegel, waar een eeuwenoude
Maastrichtse cold case nog altijd wacht op opheldering. Voor
lezers vanaf 12 jaar.

In een toekomst waar onsterfelijkheid is bereikt,
pleiten sommigen juist voor een terugkeer
van de dood. lald (Live And Let Die) noemt
de groepering zichzelf, strevend naar
een natuurlijke manier van leven,
inclusief een natuurlijke manier van sterven.
Deyno raakt overtuigd van het gedachtegoed
van lald, zeker als hij ook nog verliefd wordt
op medelid Ambar. Maar hoe meer hij
betrokken raakt bij de groepering,
hoe meer hij ontdekt dat niet alles
is wat het lijkt.

SPIEGELMEISJE

Wanneer Marleen per ongeluk een antieke spiegel breekt, komt
ze in een spiegelwereld terecht. Letterlijk alles is gespiegeld. Op
school is niets meer leesbaar en ze heeft het gevoel voor gek
verklaard te worden. En dan heeft ze nog niemand verteld over
de geestverschijning die voortdurend opduikt. Maar tijdens
haar zoektocht komt Marleen erachter dat zij niet de enige is
die in een spiegelwereld zit opgesloten …

Astrid Witte

Astrid Witte

Twijfelend sloeg ze linksaf en kon niet geloven wat ze zag. Ze zou
haar huis bijna niet herkend hebben, als het felblauwe naambord
niet bij de deurbel had gehangen. Het hele huis, de afgeschuurde
deur die nog altijd geschilderd moest worden en binnenkort wel rottingsverschijnselen zou gaan vertonen, de ramen en zelfs de perkplantjes in de tuin … ze waren allemaal in spiegelbeeld.

SPIEGEL
MEISJE

Een young adult die je aan het denken zet.
Over ergens bij willen horen, over protest,
en over liefde.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044833737

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044828382

Clavis

Clavis

9 789044 828382

young adult

Prijs: € 15,95

Prijs: € 15,95

isbn

isbn

CV_9789044833737.indd All Pages

978 90 448 2838 2
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978 90 448 3373 7
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
fictie, reeks, van eigen bodem,
geschiedenis, Azteken,
vriendschap, balspel

Reis mee naar het verleden
In het vijfde deel in deze serie historische boeken
gaat het over liefde en de strijd tegen dat wat voor
iedereen normaal lijkt. Voor kinderen vanaf 7 jaar.
Als Metzi hoort dat haar broer het balspel Tlachtli
moet winnen om te voorkomen dat hij wordt
geofferd aan de goden, zet ze alles op alles om
dat te voorkomen. Ze probeert Cuauhtemoc, de
Aztekenleider, te laten inzien dat die gruwelijke
offers nergens toe leiden. Dat gaat maar moeizaam. Gelukkig heeft ze nog één troef: Pandeon,
de adelaar die ze al maanden verborgen houdt
voor iedereen.
Prijs: € 12,95
Verschijnt: november 2021
isbn 978 90 4478 4442 9
Titel: Metzi en de adelaar
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

ISBN 978-9044844429
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Meer in deze reeks
Gerard van Gemert

Gerard van Gemert
De Romeinse jongen Trassus droomt ervan om een dappere
strijder te worden. Zijn grote held is de onverslaanbare gladiator
Urbicus. Maar als Urbicus na een gevecht in het Colosseum, het
bekende amfitheater, een heldendaad verricht, moet hij vluchten
voor de Romeinse soldaten. Net dan ontsnapt ook een van de
leeuwen van het amfitheater uit zijn kooi. De leeuw maakt Rome
vankan
Gerard
Gemert
onveilig en er is niemand
die hem
stoppen. Of is dit het
met illustraties
moment waarop Trassus eindelijk
kan laten zien hoe dapper hij is?
van Rudi Jonker
In het vierde deel van de geschiedenisserie ‘Kleine helden van
toen’ gaat een jongen in het oude Rome op zoek naar zijn eigen
leeuwenmoed. Voor avonturiers vanaf 7 jaar.

Ragnar sluipt aan boord van het Vikingschip van zijn vader.
Hij wil mee op plundertocht met de mannen. Zijn plan lukt,
maar onderweg beseft hij dat plunderen eigenlijk stelen is. En
daar houdt Ragnar helemaal niet van. Maar zijn grootste zorg
is een jonge walrus, die hij beschermt tegen zijn medereizigers.
De Vikingen willen namelijk dat het jong hen naar zijn moeder
brengt, want het ivoor van haar slagtanden is veel geld waard. Ook
daar probeert Ragnar een stokje voor te steken. Maar of dat lukt?
In het eerste deel van de geschiedenisserie ‘Kleine helden van toen’
laat een kleine Vikingjongen zien dat hij een groot hart heeft.
Voor avonturiers vanaf 7 jaar.

Gerard van Gemert
met illustraties
van Rudi Jonker

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044839654

ISBN: 978-9044838756
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Prijs: € 12,95
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isbn

isbn
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
fictie, van eigen bodem, fantasie,
natuur, reizen, familie

Clavis Uitgeverij

Een sprookje uit het leven gegrepen
Soms is de wereld net een boek. In dít boek zorgt
een eigenaardig groen beest voor een groot mirakel!
Voor fantasierijke lezers vanaf 7 jaar.
Dit is het verhaal van Otte en Geesje en een
wonderbaarlijk groen beest dat de weg naar huis
kwijt is. Maar vertelt Grashemelgroentje wel de
waarheid? Of is het Geesje die jokt? Want welk
kind woont er nu helemaal alleen en heeft een
vader die rond Groenland vaart? Toch besluiten
Otte en Geesje Grashemelgroentje naar huis te
brengen. Gelukkig kan hij vliegen. Het wordt een
spannende reis vol avonturen en het slot is zeldzaam verrassend …
ISBN 978-9044842371

Prijs: € 14,95
Verschijnt: januari 2022
isbn 978 90 448 4237 1
Titel: Grashemelgroentje
Auteur: Margreet Schouwenaar (Heiloo)
Illustrator: Daniëlle Schothorst (Steenwijk)
Vanaf 7 jaar / nur 282 / Geb. 144 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van dit duo

Een origineel verhaal over zelfvertrouwen,
ruziënde ouders en denkbeeldige vriendjes.
Voor kinderen vanaf 8 jaar die graag lezen.

www.clavisbooks.com

Margreet Schouwenaar

met illustraties van Daniëlle Schothorst

TROOSTEVRIEND

TROOSTEVRIEND

Hira wordt negen. Wie negen wordt, is niet bang, maar
Hira is wel bang. Zeker nu haar vader niet meer thuis
woont en haar moeder haar groot genoeg vindt om alleen
naar bed te gaan. Op een avond, als Hira in het donker
in bed ligt te piekeren, hoort ze opeens de stem van Lexie,
haar oude troostevriend. Hira was zes toen hij verdween,
zoals alle troostevrienden op een dag verdwijnen omdat
kinderen hen vergeten. Maar nu is Lexie teruggekeerd.
Hij heeft hulp nodig. Net als Hira.

Margreet Schouwenaar

ZOMAARTRANEN

Vinken tellen en ZOMAARTRANEN

Een prachtig geschreven, ontroerend verhaal
waarin een zorgzaam meisje omgaat
met de ziekte van haar vader.
Voor kinderen die graag lezen vanaf 10 jaar.

Margreet Schouwenaar

De vader van Malikah is erg ziek en ligt in
het ziekenhuis. Haar moeder is vaak bij hem.
Malikah probeert papa’s kansen op genezing
te verhogen door goede daden te doen.
En opeens kan ze met dieren en planten praten!
Ze helpt een koe en haar kalf die van elkaar
gescheiden zijn, zorgt voor verwaarloosde planten,
wiedt de tuin … Gelukkig staat ze er niet alleen
voor: Tess, die nieuw is op school, helpt haar door
dik en dun. Zijn alle taken die Malikah afvinkt
voldoende? Komt haar vader er weer bovenop?

Margreet Schouwenaar
met illustraties van Daniëlle Schothorst

Vinkenentellen

www.clavisbooks.com

ISBN: 978-9044839067

ISBN 978-9044837124
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties, fictie,
reeks, vertaling, Duits, fantasie,
eenhoorn, beroemdheid, avontuur

Missie: red de eenhoorn
Het derde boek over Emma en Bighoorntje. Met dezelfde boodschap: blijf trouw aan jezelf! Voor iedereen
vanaf 8 jaar.
Bighoorntje gedraagt zich weer totaal niet magisch.
Daarom is Emma blij als er een echte eenhoorn naar
de stad komt. Die heeft vast een paar tovertips voor
Bighoorntje! Maar als Emma en Bighoorntje het wonderdier ontmoeten, schrikken ze vooral. Ze hadden
geen idee hoe vermoeiend het was om een beroemde
eenhoorn te zijn. En dan verschijnen er ook nog boeven die jacht maken op het dier! Gelukkig zijn Emma
en Bighoorntje er om te helpen.
Prijs: € 16,95
Verschijnt: januari 2022

ISBN 978-9044841060
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978 90 448 4106 0
Titel: Emma en Bighoorntje. Vooruit met de hoorn!
Auteur: Anna Böhm
Illustrator: Susanne Göhlich
Oorspronkelijke titel: Emmi & Einschwein 3: Ganz vorn mit Horn!
Vertaling: Ingrid Vandekerckhove
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 240 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
isbn

Meer over Emma en Bighoorntje
Anna Böhm

Eenhoorn zijn is kinderspel

Diep vanbinnen een held

Een warm en grappig verhaal over vriendschap
en jezelf zijn. En over een varkentje met
een hoorn en het hart op de juiste plaats.
Voor kinderen vanaf 8 jaar.

Emma en Bighoorntje

In Kabouterstad krijgt elk kind voor zijn tiende
verjaardag een fabeldier. De fabeldag van Emma
komt eraan en ze weet het zeker: zij krijgt
een eenhoorn. Een mooie, sierlijke eenhoorn.
Maar wat komt daar door de mist aangeplopt?
Een varken met een belachelijke hoorn op zijn
snoet! Dat kan toch niet? Emma is teleurgesteld
en boos. Jammer genoeg weten Louise en
de andere pestkoppen op school al dat ze
een eenhoorn wil. En dan is zo’n bighoorntje
wel het allerlaatste waarmee ze kan komen
aanzetten. Het duurt nog een tijdje voor Emma
doorheeft dat Bighoorntje helemaal geen idioot
varkentje is …

Emma en Bighoorntje

Alweer een warm en grappig verhaal over
Emma en Bighoorntje, waarin duidelijk wordt dat je
niemand mag onderschatten. Zelfs een spuugworm niet.
Voor kinderen vanaf 8 jaar.

Anna Böhm

Sinds de fabeldieren van Louise en meneer Bokkel elkaars
plaats hebben ingenomen, is niets meer zoals het was.
Louise is diep ongelukkig met de spuugworm Spoekitsoeki
en wil haar riviermeermin Lolita terug. Emma en Bighoorntje willen haar helpen de verwisseling ongedaan te
maken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan! Want
er moet veel gebeuren voordat Louise haar fabeldier terug
kan krijgen en meneer Bokkel zijn ongeliefde spuugworm
eindelijk aanvaardt. Bighoorntje en Emma doen alles wat
ze kunnen en ontdekken daarbij ook het lang bewaarde
geheim van de familie Bokkel.

www.clavisbooks.com
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Beter en leuker lezen!
Een schat aan inspiratie voor kinderen in het basisonderwijs. Handig in de klas én bij je thuis. Door
Schoolschrijver en gastdocent creatief schrijven Li
Lefébure.
Vind jij het als leerkracht of ouder ook zo moeilijk
om kinderen te helpen bij het ontdekken van hun
boekensmaak? Ben je op zoek naar een inspirerend
taalklimaat in je klas? Naar meer lees- en praatplezier? Naar bijzondere opdrachten om het leesplezier
te vergroten? Dan is dit het boek dat je zoekt! Heel
veel boekpromotie, een fijne leesomgeving, leestips,
een klassenboek maken … Waar wacht je nog op?
Besmet je kinderen met leesplezier.
ISBN 978-9044844481

Prijs: € 24,95
Verschijnt: december 2021
isbn 978 90 448 4448 1
Titel: Lezen was nog nooit zo leuk!
Auteur: Li Lefébure (Maastricht)
Illustrator: Studio Clavis
Voor leerkrachten basisonderwijs en ouders
nur 620-191 / Geb. 120 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Meer van Li Lefébure
Li Lefébure

Lezen is leuk! De imprint Clavis leerplezier helpt
volwassenen om kinderen nog meer van lezen te
laten houden. Lezen en leren, voor jong en oud.

het zijn maar een paar hoofdstukken uit dit praktische boek vol originele uitwerkingen
van kinderen zelf. Waar wacht je nog op? Lees. Verwonder. En … schrijf!
Een schat aan inspiratie voor kinderen in het basisonderwijs.

LEES, VERWONDER en … SCHRIJF!

Op zoek naar inspirerende schrijfopdrachten,
zodat je kinderen thuis met plezier kunnen schrijven?
Of naar meer creatief zelfvertrouwen voor je leerlingen?
Wil je spelen met taal en hun woordenschat ongemerkt vergroten?
Kortom meer plezier brengen in lezen én schrijven? Dan is dit het boek dat je zoekt!
Creatief dichten, het nieuws als inspiratiebron, grappige schrijfopdrachten, brieven schrijven:

Handig om in de klas te gebruiken én bij je thuis.
Door Schoolschrijver en gastdocent creatief schrijven Li Lefébure.

95 inspirerende schrijfopdrachten
voor kinderen

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044838862

Clavis

9 789044 838862

leerplezier

Prijs: € 24,95
isbn

978 90 448 3886 2
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Klassiekers
Sommige verhalen zijn groter dan onszelf.
Van alle tijden,
van alle plekken,
van alle leeftijden.
Echte klassiekers blijven klassiekers.

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

boek met kleurenillustraties, fictie,
vertaling, Engels, meesterillustrator,
dierenboerderij, klassieker, sprookje,
dieren, satire, George Orwell,
Eric Arthur Blair

Animal Farm
Een grote klassieker uit de wereldliteratuur in een
nieuw jasje, met schitterende illustraties van Quentin
Gréban. Voor alle lezers vanaf 8 jaar.
Wanneer de dieren de boerderij overnemen,
denken ze dat dat het begin van een beter leven
is. Maar al snel grijpen de varkens de macht en
wordt een van hen, Napoleon, de leider van alle
dieren. Een voor een komen de beginselen van
de revolutie ten val …
ISBN 978-9044842999

Prijs: € 29,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4299 9
Titel: Animal Farm
Auteur: George Orwell
Illustrator: Quentin Gréban
Oorspronkelijke titel: Animal Farm
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 8 jaar / nur 277 / Geb. 168 pagina’s
Formaat: 220 x 300 mm

Meer van Quentin Gréban

Liefde is universeel. Mensen van alle tijden,
alle culturen en van alle leeftijden weten:
liefde is het enige wat écht telt.
Zelfs als ze pijn doet.

Hélène Delforge

Hélène Delforge - Quentin Gréban

De combinatie van de poëtische teksten van Hélène Delforge
en de mooie illustraties vol sfeer van Quentin Gréban
maakt dit prentenboek tot een ode aan alle moeders.

Hélène Delforge & Quentin Gréban

Een unieke naam, een naam met een enorme veelzijdigheid.
Er zijn net zoveel mama’s als dat er kinderen zijn.
Een woord dat liefde uitdrukt, tederheid, een band,
verlangen, gemis, afwezigheid ...

Quentin Gréban

VERLIEFD

Net als bij Mama vormen ook in dit boek de poëtische
teksten van Hélène Delforge en de sfeervolle illustraties
van Quentin Gréban een onweerstaanbare combinatie.
Hélène
Delforge
Een boek vol liefde, voor alle romantische
zielen.

www.clavisbooks.com
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met kleurenillustraties,
fictie, klassieker, vertaling,
Engels, piraten, schatzoeken,
avontuur, zee

Schateiland
Een nieuwe kijk op deze avontuurlijke klassieker, waarbij
de personages in de illustraties als dieren worden voorgesteld. Voor zeeschuimers vanaf 8 jaar.

9 789044 843002

Jim Hawkins baat met zijn ouders een herberg uit aan
de Engelse kust. Als Billy Bones, een oude zeeman, er
zijn intrek neemt, waarschuwt hij de jongen voor een
matroos met een houten been. Maar eerst komen andere ongure figuren langs, zoals Billy’s oude scheepsmakker Black Dog, en een wanstaltige blinde met een
verband rond zijn hoofd … Ze hebben het allemaal
gemunt op de schatkaart die Billy Bones in zijn bezit
blijkt te hebben.
ISBN: 978-9044843002
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Prijs: € 29,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4300 2
Titel: Schateiland
Auteur: Robert Louis Stevenson
Illustrator: Etienne Friess
Oorspronkelijke titel: Treasure Island
Vertaling: Annelies Kin
Vanaf 8 jaar / nur 277 / Geb. 168 pagina’s
Formaat: 220 x 300 mm

Clavis Uitgeverij

Meer in deze serie
Prijs: € 29,95
978 90 448 3961 6

isbn

Prijs: € 29,95
isbn

978 90 448 4100 8

Prijs: € 29,95
isbn

Prijs: € 29,95
isbn 978 90 448 3962 3

978 90 448 3610 3

Prijs: € 29,95
isbn 978 90 448 3611 0

Prijs: € 29,95
978 90 448 3612 7

isbn

27

Levensecht
Uit het leven gegrepen.
Klein verdriet en groot geluk:
realistische boeken bewegen ons.
Ze helpen ons om onszelf
én anderen beter te begrijpen.

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties, fictie,
debuut, van eigen bodem, goed
en kwaad, familie, liefde,
zorgzaamheid, verwondering,
doorzettingsvermogen

Clavis Uitgeverij

Hoe zou de wereld beneden echt zijn?

Een poëtisch verhaal over een ‘wereldvreemde’
jongen, die alles op alles zet om zijn papa te redden. Voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar.

ISBN 978-9044842364

Een kleine jongen woont met zijn papa in hun huis
onder een rode luchtballon, heel hoog in de lucht.
Hij is nog nooit in de wereld beneden geweest.
Maar wanneer zijn papa ziek wordt, moet hij wel
naar beneden afdalen om een medicijn te vinden.
Hij moet en zal zijn papa redden! In zijn zoektocht
naar het medicijn beleeft hij allerlei avonturen en
ontmoet hij verschillende mensen die hem doen
nadenken over goed en kwaad.
Prijs: € 9,95
Verschijnt: november 2021
isbn 978 90 448 4236 4
Titel: De luchtballon
Auteurs: Dirk Heylen (Herentals)
en Erika Decock (Lokeren)
Illustrator: Eric D’hondt (Deurne)
Vanaf 7 jaar / nur 282 / Geb. 56 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

prentenboek, non-fictie,
doe-opdrachten, poëzie,
van eigen bodem, gevoelens,
emoties, zelfvertrouwen

Met je gevoelens aan de slag
Met flappen

Prachtige illustraties, korte gedichten, en heel veel praktische schrijf- en doe-opdrachten zetten je aan het denken,
praten, bewegen en voelen. Voor kinderen vanaf 6 jaar.
Voel jij je weleens alleen? Heb jij soms het gevoel dat
je er niet bij hoort? Dit boek helpt je hiernaar te kijken
en het vertrouwen te vinden om van de duikplank het
diepe in te springen.

ISBN 978-9044844214
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Prijs: € 19,95
Verschijnt: december 2021
isbn 978 90 448 4421 4
Titel: Buitenstebinnen. Met je gevoelens aan de slag
Auteur: Pimm Van Hest (Eindhoven)
Illustrator: Connie Snoek (Nederhemert-Zuid)
Vanaf 6 jaar / nur 274 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Leren lezen is leuk!
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.

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek met kleurenillustraties,
fictie, leren lezen, voorlezen, reeks,
van eigen bodem, boer, boerderij,
mollen, dief

Op avontuur met boer Gijs
LEREN LEZEN

Trek je laarzen aan en speur mee met boer
Gijs. Een eenvoudig verhaal met leerspelletjes voor beginnende lezers. Vanaf 6 jaar.
Pap is boos. Er is weer een klem weg. Zo
komt die mol nooit uit de wei! Gijs springt
op. Hij zoekt wel uit wie die dief is. Met zijn
zus Saar en buur Roos lukt dat vast. Maar de
dief is slim, hoor. Let maar eens op!
ISBN 978-9044838855

Prijs: € 15,95
Verschijnt: december 2021
isbn 978 90 448 3885 5
Titel: Leren lezen met boer Gijs.
Een dief in de wei
Auteur: Carlo Peeters (Dorst)
Illustrator: Susanne Kolster (Waalwijk)
Vanaf 6 jaar / nur 287
Geb. 48 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Meer over boer Gijs

Trek je modderlaarzen aan en ga op pad met boer
Gijs. Een eenvoudig verhaal met een strip én
leerspelletjes voor beginnende lezers vanaf 6 jaar
(na 6 à 8 maanden leesonderwijs).

Carlo Peeters & Susanne Kolster

oeps! pap mist een koe. die loopt vast nog in de
wei. maar het is al laat. en de stal moet op slot.
gijs springt op. hij haalt die koe uit de wei. met
zus saar kan hij dat wel. of toch niet? de koe staat
op en loopt weg. ze wil de wei niet uit! maar gijs
en saar zijn slim, hoor! let maar eens op!

Leren lezen met boer Gijs

Leren lezen met boer Gijs

Carlo Peeters & Susanne Kolster

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044838190

Clavis

9 789044 838190

Prijs: € 15,95
isbn

978 90 448 3819 0
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met kleurenillustraties,
fictie, leren lezen, samen lezen,
reeks, van eigen bodem, winter,
kerstsfeer, kerstboom, humor,
koe, boer

Zing maar mee met Bel!
LEREN LEZEN

Het derde boek over juf Fie Fop! Pittige
dialoogjes, humor, leuke illustraties en
doe-en-knutseltips verzekeren leesplezier.
Voor kinderen vanaf 6 jaar.
Boer Bas is naar het bos. Hij is op zoek naar
een boom voor het feest. Maar hij is nog niet
terug. Waar is hij nou? Bel en juf Fie Fop
gaan op zoek. Komt boer Bas op tijd thuis
met de boom?
Prijs: € 15,95
Verschijnt: december 2021
isbn 978 90 448 4360 6
Titel: lees je mee met juf fie fop?
een boom voor boer bas
Auteur: Ann Lootens (Brugge)
Illustrator: Ina Hallemans (Herselt)
Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

ISBN 978-9044843606
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Meer over juf Fie Fop
lees je mee met

Ann Lootens & Ina Hallemans

bel de koe wil naar het bal.
maar dat mag niet van boer bas.
bel de koe is nog veel te jong!
kan juf fie fop helpen?

Een leuke en vernieuwende leesbundel
voor beginnende lezers vanaf 6 jaar.

lees je mee met

JUF FIE FOP?
bel wil naar het bal

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044839883

9 789044 839883
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Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3988 3

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 4217 3

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek met kleurenillustraties,
non-fictie, versjes, samen lezen,
van eigen bodem, seksuele
voorlichting, emoties,
gevoelens

Allemaal gevoelens
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SAMENLEZEN

a

Een rijk geïllustreerd en vrolijk samenleesboek
over gevoelens. Ouders raken op speelse wijze
in gesprek met hun kind. Vanaf 7 jaar.
Soms voel je je blij en soms voel je je boos. Je
hebt vast ook weleens verdriet en af en toe ben
je bang. Het voelt niet altijd fijn, maar je kent
blij, boos, bang en verdriet al goed. Soms voel
je er twee door elkaar. Denk maar eens aan
een achtbaan, dan ben je blij en bang. En als
je broer of zus iets van jou kapotmaakt, dan
ben je boos en heb je verdriet.
ISBN 978-9044841923

Prijs: € 17,95
Verschijnt: oktober 2021
isbn 978 90 448 4192 3
Titel: Zo voel ik mij vandaag!
Auteur: David Vlietstra (Paterswolde)
Illustrator: Renske de Kinkelder (Velp)
Vanaf 7 jaar / nur 282 / Geb. 56 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer in deze serie

Kriebels in je buik maakt al deze stappen
bespreekbaar, met op maat gemaakte boeken voor
verschillende leeftijden. Kinderen groeien op,
en Kriebels in je buik groeit
met hen mee. Wat een fijn gevoel.

Een rijk geïllustreerd en vrolijk samenleesboek over
seksualiteit, zwangerschap en baby’s. Ouders raken
op speelse wijze in gesprek met hun kind. Vanaf 7 jaar.

David Vlietstra & Renske de Kinkelder
SAMENLEESBOEK OVER SEKSUELE
VOORLICHTING

HieR koMen De bAby’s vAndaAn!

Er valt veel te weten over je lijf, over verliefd zijn,
over zoenen en vrijen en waar baby’s vandaan komen.
Kinderen die zelf al een beetje kunnen lezen, kunnen
hun ouders stukjes voorlezen uit dit samenleesboek.
Andere stukken leest de ouder voor.

David Vlietstra & Renske de Kinkelder

Ook kinderen hebben vaak kriebels in hun buik.
buik
Als ze hun eigen lichaam leren kennen, als ze
voor het eerst verliefd worden, of als ze intimiteit
en seksualiteit ontdekken. Dat is heel natuurlijk.
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met kleurenillustraties,
fictie, verhalenbundel, voorlezen,
van eigen bodem, vriendschap,
ontdekken, fantasie, bos, dieren

Vrolijke avonturen vol fantasie
VOORLEZEN

Een voorleesbundel over vriendschap en fantasievolle ontdekkingen. De verhalen nodigen
uit tot gesprekjes. Voor kinderen vanaf 4 jaar.
In dit bos liggen de vrolijke avonturen voor
het oprapen. Tenminste, als je met Uil bent,
want die ziet ze overal! Hij vertelt ze allemaal
aan Eekhoorn, die ze opschrijft in dit boek.
ISBN 978-9044842968
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Prijs: € 19,95
Verschijnt: januari 2022
isbn 978 90 448 4296 8
Titel: Meer verhalen over alles
Auteur: Janna de Lathouder (Lutjebroek)
Illustrator: Anne Schneider (Groet)
Vanaf 5 jaar / nur 277 / Geb. 80 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm

Meer in deze serie

alles

Janna de Lathouder & Anne Schneider

De verhalen over

alles

Naast de vorige prentenboeken over Uil en Eekhoorn
is er nu dit lekker dikke boek met meer
dan veertig leuke voorleesverhaaltjes.
Eindelijk kan Uil al zijn verhalen vertellen!
Voor luistervinkjes vanaf 5 jaar.

Janna de Lathouder & Anne Schneider

Uil maakt altijd heel veel mee, vindt Eekhoorn.
En daar vertelt Uil ook graag over,
aan iedereen die het maar horen wil én aan de rest.
Op een dag heeft Eekhoorn het geweldige idee
om de verhalen van Uil op te schrijven.
Samen hebben ze er een boek van gemaakt.
En dat boek hou jij nu in handen.

De verhalen over

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044833393
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Prijs: € 23,95
isbn

978 90 448 3339 3

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek met illustraties, fictie,
reeks, voorlezen, van eigen bodem,
Nederlands, verhalenbundel,
vriendschap, familie, vertrouwen,
plezier, avontuur

Herkenbare verhaaltjes

VOORLEZEN

Een vrolijk lees- en voorleesboek, vol verhalen
over vriendschap, vertrouwen, bang zijn, kattenkwaad en nog veel meer. Voor deugnieten
én braveriken vanaf 4 jaar.
De broertjes Sil en Senna beleven opnieuw
allerlei avonturen. Ze bouwen een tijdmachine, gaan met opa en oma in de achtbaan en
halen kattenkwaad uit met opa. Als dat maar
goed afloopt!
ISBN 978-9044842821

Prijs: € 19,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4282 1
Titel: Tien taartjes en een tijdmachine
Auteur: Bettina IJzendoorn (Dinxperlo)
Illustrator: Esther Miskotte (Amsterdam)
Vanaf 4 jaar / nur 277 / Geb. 80 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Meer van dit duo
Ze vangen waterdiertjes met hun schepnetten.
En – hoepla! – Senna heeft een hele dikke kikker te pakken.
Het is een mooie kikker, met groene strepen op zijn rug.
Die wil mama vast ook wel zien ... maar eigenlijk horen kikkers in het water.
Gelukkig kunnen de broertjes thuis ook een minivijvertje maken.
In het bad, bijvoorbeeld! Zouden mama en papa dat leuk vinden?

Bettina Ijzendoorn & Esther Miskotte

Kwaak! Sil en Senna spelen bij het slootje achter hun huis.

Een vrolijk lees- en voorleesboek
met dertig herkenbare verhaaltjes over vriendschap, vertrouwen,
afscheid nemen en nog veel meer uit het dagelijkse leven.
Voor deugnieten én braveriken vanaf 4 jaar.

Beestjes in de badkuip

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044835274
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