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Wij maken kinderdromen waar

Leren lezen
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

prentenboek, fictie en non-fictie,
reeks, van eigen bodem, hobby’s,
voetballen, samen in de klas

Sleutelwoorden:

samenleesboek, leren lezen,
leren rekenen, vermenigvuldigingstafel
van twee, fictie, van eigen bodem,
dino’s, dinosaurussen, stoere meisjes

Clavis Uitgeverij

Leren lezen én leren rekenen
LEREN LEZEN

LEREN LEZEN

Een conceptreeks voor beginnende lezers. Na dit
introductieverhaal wordt in elk boek één specifieke
maaltafel verwerkt en uitgediept. Voor lezers en
tellers vanaf 7 jaar.

In deze serie stellen kinderen hun hobby’s voor.
Deze keer: voetbal. Een boek vol gesprekjes,
tips en weetjes. Voor lezers vanaf 6 jaar.
Vandaag gaat de klas naar het voetbalveld!
Nora is dol op voetbal, net als Sem. Ze zitten
bij elkaar in het team en gaan zo vaak mogelijk naar het voetbalveld.

ISBN: 978-9044842456

Prijs: € 15,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4072 8
Titel: De klas van juf Bertine.
Wij voetballen
Auteur: Bertine van Spijk (Haarsteeg)
Illustrator: Hélène Jorna (Apeldoorn)
Vanaf 6 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Op het eiland Weetjewel leven de dino’s Ollie,
Max en Juul. Familie hebben ze niet meer. En
dat is best sneu. Toch zorgen zij, met al hun
kracht, voor alle dieren op hun eiland. Maar …
wie zorgt er dan voor hen? Gelukkig zijn Jana
en Mama Moona er.
9 789044 842456

Een hobby voor iedereen

ISBN 978-9044840728
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4245 6
Titel: Storm op zee
Serie: Jana en de dino’s
Auteur: Ann Lootens (Brugge)
Illustrator: Sam Loman (Rijswijk)
Vanaf 7 jaar / nur 287 / Geb. 40 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties, fictie,
vertaling, Duits, humor, fantasie,
identiteit, jezelf zijn, uniek zijn,
vriendschap, magie, zelfvertrouwen

Clavis Uitgeverij

Laat zien wat je kunt!
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.
Sinds de fabeldieren van Louise en meneer Bokkel op
mysterieuze wijze van plek zijn gewisseld, is niets meer
zoals het was. Daarom moeten Emma en Bighoorntje
de vreemde verandering ongedaan maken. Maar dat
is makkelijker gezegd dan gedaan! Want er moet veel
gebeuren voordat Louise haar riviermeermin terug kan
krijgen en meneer Bokkel zijn ongeliefde spuugworm
weer aanvaardt. Maar misschien kunnen Bighoorntje en
Emma ook het lang bewaarde geheim van de familie
Bokkel ontdekken!

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

ISBN 978-9044840766

Leesplezier

Prijs: € 15,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4076 6
Titel: Emma en Bighoorntje. Diep vanbinnen een held
Auteur: Anna Böhm
Illustrator: Susanne Göhlich
Oorspronkelijke titel: Emmi & Einschwein. Im Herzen ein Held
Vertaling: Ingrid Vandekerckhove
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 200 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Emma
en Bighoorntje

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3462 8
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek met kleurenillustraties,
fictie, vertaling, Engels, humor,
karikaturen, ouders,
papa’s en mama’s

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
fictie, reeks, van eigen bodem,
Hellevorst, camping, kamperen,
humor, griezelen, lekker vies

Door succesd
uo
Rik en Federic
o

Clavis Uitgeverij

Lachen, gieren, griezelen!
Het tweede boek uit Hellevorst. Rik en Federico
blijven je verbazen. Nóg grappiger, nóg griezeliger …
voor kinderen vanaf 10 jaar.

Hilarisch, over the top, en in kleur: David Walliams en
Tony Ross zijn er weer! Voor beschaamde kinderen
vanaf 8 jaar.

Welkom op Camping Cruel! Dé kampeerplek van
Hellevorst. We hebben een speeltuin, een kantine, en
een disco. Maar ook een badmeester met watervrees,
een moerasnimf die dode uilen spaart, en een kamp
leider die dag en nacht het knokenvuur brandend
moet houden. O, en ik ben Jolien: welp bij scoutingclub Inferno. Ik hoop op de camping mijn laatste
badge te verdienen. De moeilijkste van allemaal …
Dus zet je tentje op en geniet!

Prijs: € 22,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4096 4
Titel: De ergste ouders van de wereld
Auteur: David Walliams
Illustrator: Tony Ross
Oorspronkelijke titel: The World’s Worst Parents
Vanaf 8 jaar / nur 282-283
Geb. 312 pagina’s
Formaat: 153 x 200 mm

Meer in deze reeks

ISBN: 978-9044839623

De vader met de stinkendste zweetvoeten van de
hele wereld. De snelste moeder op twee wielen. Een
pap die al het speelgoed van zijn kinderen afpakt.
En een supermam die met toiletborstel en dweil de
wereld te lijf gaat. Natuurlijk: de meeste papa’s en
mama’s zijn ronduit afschuwelijk … maar ze zijn niets
vergeleken met de ouders in dit boek.

Prijs: € 15,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4092 6
Titel: Camping Cruel
Auteur: Rik Peters (Hellevorst)
Illustrator: Federico van Lunter (Tongeren)
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 200 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

9 789044 839623

David Walliams is terug!

ISBN 978-9044840964
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Meer uit Hellevorst

Verkocht aan
Oekraïne

Prijs: € 22,95
isbn 9789 04 48 3883 1

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 2872 6

Derde druk reeds verschenen

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 4044 5
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek met illustraties, fictie,
reeks, trilogie, van eigen bodem,
avontuur, geschiedenis, scifi,
geheimen, vriendschap

‘Stranger Things’ voor kinderen

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties, fictie,
reeks, vertaling, Duits, shapeshifter,
avontuur, poema, school

Clavis Uitgeverij

Laat je meeslepen door Woodwalkers
Het laatste deel in de succesreeks, over buitenbeentjes met een bijzonder talent. Voor shapeshifters
vanaf 10 jaar.

Meer Team Leonardo

Het is zover. Carag en zijn vrienden doen eindexamen. Maar de poemajongen kan zich niet concentreren, nu ook de dag van de wraak eraan komt.
Samen met zijn vrienden probeert hij de mensen
te beschermen en hun vijand te verslaan. Maar
daarbij komt alles op het spel te staan: zijn school,
zijn vrienden, zijn familie en zijn leven. Lukt het
Carag om het geheim van Milling te ontdekken en
de gevaarlijke tegenstander te verslaan?
ISBN 978-9044834925

Prijs: € 14,95
Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3639 4
isbn 978 90 448 3904 3
Tweede druk reeds verschenen

Prijs: € 18,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 3492 5
Titel: Woodwalkers 6. Dag van de wraak
Auteur: Katja Brandis
Oorspronkelijke titel: Woodwalkers. Tag der Rache
Vertaling: Ingrid Vandekerckhove
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 360 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer in deze reeks

Het laatste deel in een snelle en spannende driedelige serie. Voor avonturiers
vanaf 10 jaar.
De laatste puzzelstukjes in het mysterie van Team Leonardo vallen in hun
plaats. Emil komt eindelijk te weten wat zijn grootvader met de raadselachtige groep wetenschappers te maken heeft. Samen met zijn vrienden doet hij
een verrassende ontdekking. Het zorgt echter ook voor een nieuw gevaar.

ISBN 978-9044840940
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Prijs: € 16,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4094 0
Titel: Team Leonardo 3. Project Pandora
Auteur: Erwin Claes (Kessel-Lo)
Illustrator: Michaël Olbrechts (Kessel-Lo)
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 200 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 17,95
Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3490 1
isbn 978 90 448 3487 1
Vierde druk reeds verschenen Tweede druk reeds verschenen
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Clavis Uitgeverij

klassieker met kleurenillustraties,
fictie, vertaling, Duits, hert,
natuur, woud, coming of age,
symboliek

Een klassieker in een nieuw jasje

Een reeks ond
er artistieke le
iding
van Benjamin
Lacombe

Nog meer klassiekers

De magische tekeningen van Benjamin Lacombe blazen
de originele tekst van deze klassieker nieuw leven in.
Voor lezers en luisteraars vanaf 8 jaar.
Dit boek vertelt over de eerste levensjaren van een reekalf en over de beproevingen die het tegenkomt op zijn
pad als zijn moeder door jagers wordt gedood. Het is
een combinatie van een coming-of-ageverhaal en een
hymne aan de natuur die uitnodigt om de betovering,
schoonheid én gevaren van een leven in de wildernis
te ondergaan.…
ISBN 978-9044841008

10

isbn

Prijs: € 29,95
isbn 978 90 448 3610 3

Prijs: € 29,95
978 90 448 3962 3

Prijs: € 29,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 4100 8
Titel: Bambi. Een leven in het woud
Auteur: Felix Salten
Illustrator: Benjamin Lacombe
Concept en realisatie vormgeving: Benjamin Lacombe
Oorspronkelijke titel: Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde
Vertaling: Uitgeverij Rainbow bv / Jet Quadekker
Vanaf 7 jaar / nur 277 / Geb. 176 pagina’s
Formaat: 220 x 300 mm

Prijs: € 29,95
isbn 978 90 448 3961 6

Prijs: € 29,95
isbn 978 90 448 3612 7

Prijs: € 29,95
isbn 978 90 448 3611 0
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Sleutelwoorden:

jeugdboek
young adult,
met illustraties,
Nederlands,
fictie,
van
vaneigen
eigenbodem,
bodem,reeks,
geweld,
populariteit,
misdaad,
pesten,
vriendschap,
sociale media,
liefde,smartphone,
moord,
vriendschap,
aanslagzombies

Clavis Uitgeverij

Weg met pesters!
Een inspirerend boek tegen pesten en voor vriendschap. Voor kleine helden vanaf 8 jaar.
Populair zijn! Dat is Mila’s grootste wens.
Daarom lost ze vuile klusjes op voor Ling, een
meisje dat zich wél heeft omringd met vrienden.
Totdat een van die klusjes uit de hand loopt, en
Mila in de problemen raakt. Gelukkig schieten
de Appers, een toffe club kinderen die opkomt
voor wie gepest wordt, ter hulp. Samen met de
zombiekinderen die opgesloten zitten in de kelders van de school. Of is dat maar een fabeltje?

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

ISBN 978-9044840704

Levensecht

Prijs: € 12,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4070 4
Titel: De Appers 2. Fake
Auteur: Emy Geyskens (Asse)
Illustrator: Conz (Oostende)
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer in deze reeks

Prijs: € 12,95
isbn 978 90 448 3637 0
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek met foto’s, fictie,
serie, turnen, kampioenschap,
vriendschap, gymchallenge,
freerunnen, boyband

Het kampioenschap komt eraan!

met een

coole tu

rnquiz

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

Sportschrijver Gerard van Gemert laat zien dat het
leven van een profvoetballer niet alleen bestaat uit
goed voetballen. Vanaf 12 jaar.
Na een succesvol WK zet Stijn Wouters zijn carrière
voort in de Premier League. Maar het gaat anders
dan hij voor ogen had. Zijn vorm blijft weg, de druk
neemt toe en er komen andere krachten los die zijn
prestaties beïnvloeden. Als er dan ook nog een strijd
losbarst binnen de gelederen van de club, met Stijn
als doelwit, wordt het helemaal lastig. Houdt het
talent zich staande of eindigt zijn carrière in de dop?

Meer Turntoppers

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3690 5

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3122 1

ISBN 978-9044840803

De toestelkampioenschappen komen eraan! De
meiden van Top Spirit kunnen niet wachten om uit
te komen op hun lievelingsonderdeel. Maar laat nu
net op dezelfde dag de favoriete boyband van Nikki
en Lotte een concert geven. Wat te doen? Lucas
en Marijke storten zich ondertussen op een nieuwe
gymchallenge, waarbij ze moeten leren freerunnen.
Een uitdaging die niet zonder gevolgen blijft.
Prijs: € 16,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4001 8
Titel: Turntoppers 7. Medailleregen
Auteur: Simone Kortsmit (Landsmeer)
Foto’s: Mieke Bakker.(Lisse)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 210 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Clavis Uitgeverij

Vechten voor de top

Het zevende deel in de zwierige serie ‘Turntoppers’.
Voor lezers vanaf 9 jaar, ook voor meisjes én jongens
die (nog) niet op turnen zitten.

ISBN 978-9044840018
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Prijs: € 16,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4080 3
Titel: Randje buitenspel
Serie: Stijn, Gouden belofte
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
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
jeugdboek met kleurenillustraties,
fictie, reeks, van eigen bodem,
mensen helpen, geuren, reukjes,
avontuur, geheime club, natuur

Een helpende hand en een helpende neus

young adult, fictie,
van eigen bodem,
oorlog, vluchteling, Syrië,
coming of age

Een indringende en realistische roman over de dromen
en de nachtmerries van een vluchtelingenjongen. Voor
young adults.
Na de dood van zijn ouders moest Abel in allerijl zijn
geboorteland Syrië verlaten. Hij zag er geen toekomst en
bovendien stond zijn veiligheid op het spel. Hij stond er
doodsangsten uit. Abdel zag maar één uitweg: vluchten
naar het kamp in Suruç in Turkije. Dankzij de steun van
leraar Frans Kusters en dokter De Gucht vond hij uiteindelijk opvang in het Belgische Anderlecht. Maar het was
zijn droom om ooit Engeland te bereiken …
ISBN 978-9044841077

9 789044 841589

Mara en de aan gebak verslaafde dames van de
geheime club vinden een nieuwe groep bewoners
die hulp nodig hebben. Maar als geurprof Harry voor
hen een geur wil maken, ontdekken ze dat er hiervoor
te weinig planten in de stad over zijn. Op reis naar
een buitenlandse geurprofessor belanden ze in een
onverwacht avontuur en is niets nog wat het lijkt.

Prijs: € 16,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4158 9
Titel: Op zoek naar het groene goud.
Het geheim van meneer Hartjes 2
Auteur: Simone de Jong (Landsmeer)
Illustrator: Joke Eikenaar (Wesp)
Vanaf 9 jaar / nur 283 / Geb. 190 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Clavis Uitgeverij

Op de vlucht

Een grappig, spannend en hartverwarmend verhaal
over de kracht van de natuur en het helpen van vergeten mensen. Vanaf 9 jaar.

ISBN: 978-9044841589
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Prijs: € 14,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 4107 7
Titel: Vlucht naar de hemel
Auteur: Berti Persoons (Maasmechelen)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 120 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Berti Persoons

Meer in deze reeks

Genom
ineer
Hotze d d voor de
e Roosp
rijs

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2711 8

d door
Bekroon indermse K
de Vlaa
jury
en Jeugd

Prijs: € 19,95
Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3054 5
isbn 978 90 448 2201 4
Derde druk reeds verschenen
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met kleurenillustraties,
vertaling, Spaans, puzzels, raadsels,
mysteries, oplossen, wetenschap

Clavis Uitgeverij

Eureka!
Een boek om samen of alleen op zoek te gaan naar
wetenschappelijke verklaringen. Voor onderzoekers
vanaf 8 jaar.
Ruth wil niet naar school om haar examen te maken.
Waarom mislukken de trucjes waarmee ze haar moeder wil doen geloven dat ze ziek is? En hoe kan het
dat James, die op de grond ligt te slapen, eerder dan
Adèle weet dat er een kudde olifanten aan komt? Dit
boek bevat 25 mysteries die je brein doen kraken. Je
vindt de antwoorden in de wetenschap! Observeer,
stel vragen, denk na, en experimenteer!

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.

ISBN 978-9044840773

Non-fictie

Prijs: € 19,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 4077 3
Titel: Hoe kan dat?
25 mysteries uit de wetenschap om op te lossen
Auteur: Ana Gallo
Illustrator: Víctor Escandell
Oorspronkelijke titel: Enigmas.
Desafía tu mente con 25 enigmas de ciencia
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 8 jaar / nur 219 / Geb. 72 pagina’s
Formaat: 295 x 240 mm

Meer in deze reeks

E=MC2
Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3021 7

Derde druk reeds verschenen

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3436 9
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
non-fictie, van eigen bodem,
Nederlands, reeks, wetenschap,
geschiedenis, Noordpool,
ontdekking, vliegtuigen

Een ijskoude expeditie

prentenboek, non-fictie, reeks,
van eigen bodem, geschiedenis,
wetenschap, uitvindingen,
onderzoek

Clavis Uitgeverij

Op pad met de grootste wetenschappers
Het vijfde deel in de serie over wetenschappelijke verwondering. Dromen, durven, denken én doen. Voor onderzoekers
vanaf 6 jaar.

De serie ‘Knappe koppen’ laat jonge kinderen kennismaken met de grootste wetenschappers aller tijden.
Deze keer: Alexander Von Humboldt, de vader van
de klimaatbeweging. Voor onderzoekers vanaf 5 jaar.

Roald Amundsen was een Noorse ontdekkingsreiziger
die onderzoek deed naar de poolgebieden. In het begin
van de twintigste eeuw was hij de eerste mens die voet
zette op de Zuidpool. Maar Roald wilde meer! Samen
met de Italiaanse ingenieur Umberto Nobile ontwierp hij
het luchtschip de ‘Norge’. Het doel van de mannen en
hun team? Een reis naar de Noordpool! Een expeditie
die natuurlijk niet zonder gevaren was …

De zakken van de jonge Alexander Von Humboldt puilen
altijd uit door de stenen, insecten, planten en fossielen
die hij op zijn zwerftochten in bossen rond Berlijn vindt.
Hij groeit in de tweede helft van de negentiende eeuw op
tot een echte Indiana Jones van de wetenschap, maar
je mag hem gerust ook een klimaatgenie noemen! Zijn
expedities leiden hem over de hele wereld en het avontuur
en de wetenschappelijke ontdekkingen zijn nooit veraf.

Meer in deze reeks

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3464 2

Prijs: € 15,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 3991 3
Titel: Alexander Von Humboldt
Serie: Knappe koppen
Auteur: Peter Nys (Wilrijk)
Illustrator: Conz (Oostende)
Vanaf 5 jaar / nur 212-273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Meer over Von Humboldt

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3891 6

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 2912 9

Vanaf 12 jaar

KN

Prijs: € 15,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 4097 1
Titel: Wonderwaar. Tocht naar de Noordpool
Auteur: Jan Leyssens (Gent)
Illustrator: Joachim Sneyers (Gent)
Vanaf 6 jaar / nur 212-232 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

ISBN 978-9044839913

ISBN 978-9044840971
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
fictie, reeks, van eigen bodem,
geschiedenis, Japan, samoerai,
akita, hond

Reis mee naar het verleden

Clavis Uitgeverij

jeugdboek met illustraties, fictie,
reeks, van eigen bodem,
geschiedenis, Rome, gladiator,
Colosseum, leeuw

Kleine helden van toen
In het vierde deel in de serie historische boeken gaat
het over heldendom in allerlei vormen. Voor kinderen
vanaf 7 jaar.
Trasus droomt ervan om gladiator te worden. Zijn grote
held is Urbicus, de gladiator die onverslaanbaar lijkt.
In de ogen van Trasus is Urbicus een man van eer,
die de terechtstellingen in het Colosseum in twijfel
trekt. Als een van de leeuwen, die bij terechtstellingen
worden ingezet, uit zijn kooi ontsnapt en Rome onveilig
maakt, denkt Trasus dat dit het moment is om te laten
zien hoe dapper hij is. Maar of dat verstandig is?

De vader van Kenji is een samoerai. Hij maakt deel
uit van het leger dat de goed uitgeruste Mongolen
af moet slaan. Yuki, de akita van Kenji, is ongewoon
onrustig als vader vertrekt voor de strijd. Het dier
reageert op het veranderende weer. Er is een storm
op komst, en dat is een nog groter gevaar dan de
Mongolen. Kenji besluit om samen met Yuki zijn vader
te gaan waarschuwen. Een race tegen de klok.
Prijs: € 12,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4068 1
Titel: Kenji en de akita
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 978-9044839654

In het derde deel in de serie historische boeken staat
de trouwe vriendschap tussen mens en hond centraal.
Voor kinderen vanaf 7 jaar.

ISBN 978-9044840681
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Prijs: € 12,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 3965 4
Titel: Trasus en de leeuw
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

Meer in deze reeks

Prijs: € 9,95
isbn 978 90 448 3875 6

Prijs: € 9,95
isbn 978 90 448 3876 3
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, fictie, heruitgave,
van eigen bodem, geschiedenis,
Congo, kolonialisme, Leopold II

Het begin van een nieuwe tijd

Perfect v
oor het n
ieuwe
leerplan
geschied
enis

young adult, fictie, van eigen bodem,
historische roman, middeleeuwen,
vrijheid van denken, geneeskunde,
rechtspraak, geloof, rooms-katholicisme,
inquisitie, brandstapel, hond

Een historische roman over vrijheid, geschreven vanuit
het perspectief van een hond. Voor young adults.

Prijs: € 16,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 4161 9
Titel: Ik ben de jachtluipaard
Auteur: Paul Kustermans (Landen)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 14 jaar / nur 285 / Geb. 200 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Paul Kustermans

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3004 0

Vier dagen. Zoveel tijd heeft Djibriel nog over om zich
te bekeren tot het rooms-katholicisme. Als hij weigert,
zet de inquisitie hem op de brandstapel. Het enige wat
hij altijd wilde, was de rechtspraak en de gezondheid
van mensen verbeteren. Nu is Djibriel vastberaden om
te sterven voor het vrije woord. Als zijn geliefde hem
bijzonder nieuws brengt, slaat de twijfel alsnog toe.
Hoe heeft het zo mis kunnen lopen? Djibriels trouwe
waakhond Lupo vertelt het.
ISBN 978-9044832525

1 januari 1901. Tessa’s vader had zich het begin
van de nieuwe eeuw wel anders voorgesteld.
Uitgerekend die dag brandt hun huis af en verliest hij zijn vrouw en twee kinderen. Hij en zijn
zestienjarige dochter Tessa blijven alleen achter.
Ze trekken naar Congo, het beloofde land … Maar
de werkelijkheid is minder fraai dan ze dachten.
Tessa’s vader wordt gedood en zijzelf moet vluchten. Alleen de jungle in …

Clavis Uitgeverij

Door de ogen van een hond

Nadat koning Filip zijn spijt betuigde over de gruweldaden in Congo-Vrijstaat van Leopold II, is dit boek
actueler dan ooit. Daarom een heruitgave van deze
prachtige historische roman voor lezers vanaf 14 jaar.

ISBN 978-9044841619
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Prijs: € 19,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4062 9
Titel: De laatste vier dagen
Auteur: Gemma Geurts (Amsterdam)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 424 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Gemma Geurts

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3544 1

Genomineerd voor de Hotze de Roosprijs
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Clavis Uitgeverij

Wegens succes herdrukt

Prijs: € 18,95
ISBN 978 90 448 3174 0
Tweede druk reeds verschenen

Prijs: € 15,95
ISBN 978 90 448 3531 1
Tweede druk reeds verschenen

Debuten
Talent is overal.
Ieder van ons kan grote dingen doen,
met doorzettingsvermogen en wilskracht.
En met een beetje hulp.
Clavis Uitgeverij geeft debutanten
een kans om te schitteren.

Prijs: € 14,95
ISBN 978 90 448 3521 2
Derde druk november 2020

Prijs: € 19,95
ISBN 978 90 448 3461 1
Tweede druk reeds verschenen

Prijs: € 16,95
ISBN 978 90 448 3877 0
Tweede druk reeds verschenen

Prijs: € 16,95
ISBN 978 90 448 3731 5
Tweede druk reeds verschenen

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties, fictie,
Clavis-debuut, van eigen bodem,
humor, school, vervelende
meesters en juffen, klasgenootjes,
dieren

Als jij dacht dat jouw school al erg was

jeugdboek met illustraties, fictie,
Clavis-debuut, van eigen bodem,
humor, griezelen, zombies,
vriendschap, avontuur,
oude fabriek

Clavis Uitgeverij

Een verhaal met scherpe tanden

Een grappig, maar ook donker verhaal over vrienden,
zombies, ketchup … en krokodillen. Voor avonturiers
vanaf 10 jaar.

Dit boek gaat over een vreselijke school. Heel wat
scholen zijn verschrikkelijk, maar soms is er één
nog net een tikkeltje erger. Wout en Nia hebben
de pech om op zo’n school te zitten. Hun leraar,
meester Bulder, vindt alle kinderen flapdrollen en
brult de hele dag. Maar dan verliest hij zijn stem
en komt er een bijzondere vervangleraar:
meester Wits. Vanaf dan volgt de ene
merkwaardige gebeurtenis de andere
op in het Ravensteincollege …

Tot die ene dag had mist geen speciale betekenis
voor Mila. Nu is de mist het startsein voor een reeks
bizarre gebeurtenissen. Hoe noem je anders het
verdwijnen van de pizzeria? Of de komst van een
monster dat de toegang tot hun favoriete speelplek
verspert? Maar Mila laat zich niet afschrikken. In de
oude ketchupfabriek maken zij en haar vrienden
kennis met de enge Igor, zombieachtige mannen en
de vreemde inhoud van de vroegere ketchupketels.

9 789044 839845

Prijs: € 14,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 4021 6
Titel: Niet spieken op pagina 39
Auteur: Nathalie Clefas (Lier)
Illustrator: Federico Van Lunter (Tongeren)
Vanaf 9 jaar / nur 282 / Geb. 120 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-9044839609

Een grappig en doldwaas boek over een school die
nóg erger is dan die van jou. Voor veel te nieuwsgierige kinderen vanaf 9.

ISBN: 978-9044839845
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Prijs: € 14,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 3960 9
Titel: De krokodillenfabriek
Auteur: Dries Deschepper (Heverlee)
Illustrator: Isabel Bouttens (Melle)
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties, fictie,
Clavis-debuut, van eigen bodem,
familie, coming of age, vriendschap,
woestijn, vliegtuig, cartografie

Een zinderende woestijn

young adult, fictie, Clavis-debuut,
van eigen bodem, beroemdheid,
popster, dubbelleven, sociale media,
stalker, afpersing

Clavis Uitgeverij

Licht uit, spot aan

Een betoverend verhaal over een zoektocht naar je eigen
weg en vriendschap. Voor lezers vanaf 9 jaar.

Een beklemmend debuut over een leven in en een
leven buiten de spotlights. Een young adult die onder
je huid kruipt.

Zacht zand, warm zand, zandzand: een eindeloze
woestijn en dromen over iets anders. Ourania woont
met haar vader aan de rand van de woestijn, en elke
dag vliegen ze rond om het gebied in kaart te brengen.
Tot Ourania het schrift vol woestijntekeningen uit het
vliegtuig laat vallen, en al hun werk voor niets lijkt te
zijn geweest. Ourania trekt de woestijn in, want ze moet
het boek terugvinden. Maar dan ontmoet ze David, die
om geheel eigen redenen door de zandvlakte trekt.
Prijs: € 14,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 4033 9
Titel: Ourania. De kleine woestijnwind
Auteur: Maaike Looijen (Amsterdam)
Illustrator: Carolien Westermann (Rotterdam)
Vanaf 9 jaar / nur 282-283
Geb. 144 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Kate Morrinson leidt een dubbelleven. Niemand weet
dat de onopvallende scholiere óók het meisje achter
de wereldberoemde popster Skyler is. En dat wil
Kate graag zo houden. Maar dan duikt er aan het
begin van het nieuwe schooljaar plotseling iemand
op die haar leven wil ruïneren. Deze anonieme stalker dreigt haar dierbaren iets aan te doen, tenzij Kate
een reeks van onheilspellende opdrachten uitvoert.
Moet Kate haar leven in de spotlights opgeven?
ISBN 978-9044840223

ISBN 978-9044840339
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Prijs: € 20,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4022 3
Titel: In de spotlights
Auteur: Manon Visser
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 432 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

kunstboek, non-fictie, verhalen,
van eigen bodem, fantasie,
verbeelding, wezentjes,
monsters

Een ode aan de fantasie
Geïnspireerd door gevonden voorwerpen in haar
omgeving creëert Eva een fantasiewereld voor jong
en oud. Laat je meeslepen en betoveren.
In de glinstering van een beekje. Of in het geritsel
van een boom. Als je weet waar je moet kijken,
dan kun je ze overal ontdekken. De wezentjes. Met
de juiste blik verandert een steen in een trollen-ei,
en blijken bloemen een eigen leven te leiden. Je
hoeft niet te zoeken naar magie en verwondering,
je hoeft slechts te kijken … en te zien.
ISBN 978-9044840506
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Prijs: € 24,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4050 6
Titel: De wondere wereld van Eva
Auteur en illustrator: Eva Toorenent (Heemstede)
Alle leeftijden / nur 350-370 / Geb. 56 pagina’s
Formaat: 235 x 325 mm

Sleutelwoorden:

35

young adult, fictie, van eigen bodem,
dystopie, het einde van de wereld,
meteoriet, keuzes maken,
leven en dood

Clavis Uitgeverij

Je laatste keuze …
Een donkere roman die je aan het denken zet. Voor
young adults.
Als Sarah het schokkende nieuws krijgt dat er
een allesvernietigende meteoriet op de aarde
afstevent, besluit ze samen met haar beste vriend
Daniel nog zo veel mogelijk uit het leven te halen.
Dan komt het bericht over een pil die ervoor zorgt
dat mensen rustig kunnen inslapen en geen vreselijke dood tegemoet hoeven gaan. Sarah en
Daniel twijfelen. Zullen ze de pil nemen of toch
tot het allerlaatste moment samenblijven? En is
alles wel zoals het lijkt?

Young adults

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.

ISBN 978-9044832525

Een boek is niet een boek.
Niet alléén een boek.
Een boek is een avontuur,
een wereld, een ervaring.

Prijs: € 14,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4243 2
Titel: Weerstand
Auteur: Kaat De Kock (Antwerpen)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 168 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Kaat De Kock

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3638 7

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3378 2
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

young adult, fictie, thriller,
van eigen bodem, vriendschap,
geheimen, mysterie,
schuld en boete

Als de school verandert in een escaperoom

young adult, fictie, vertaling,
Duits, hekserij, toneelstuk, hoofdrol,
roddels, geruchten

Clavis Uitgeverij

De dans van de heks
Meer van Antonia Michaelis

Een zenuwslopende thriller, beklemmend en claustrofobisch. Voor young adults.
Filmnacht op school! Het klinkt gezellig, maar
al snel loopt het mis. Als het beeld van de film
hapert en verandert, rent Boston in paniek de zaal
uit met twee anderen. Op het scherm verschijnt
een griezelige boodschap: Truth and dare. Ava en
drie klasgenoten besluiten niet af te wachten en
gaan op zoek naar een uitgang. Maar ontsnappen
lijkt onmogelijk uit het donkere schoolblok.

Prijs: € 24,95
isbn 978 90 448 3407 9

Prijs: € 16,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4101 5
Titel: Labyrint
Auteur: Inge Verbruggen (Putte)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 264 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 22,95
isbn 978 90 448 3696 7

Meer van Inge Verbruggen

Een spannend en meeslepend verhaal over de grenzen tussen spel en
werkelijkheid. Voor young adults.

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3709 4

Lilith is een buitenstaander. En dat wordt niet bepaald beter als ze in een
toneelstuk van de theatergroep ook nog de rol van Mexicaanse heks op
zich neemt. Zodra ze als la bruja het podium beklimt, lijkt iedereen betoverd in zijn rol. De grenzen tussen spel en werkelijkheid worden steeds
vager, en de geruchtenstroom komt op gang: is Lilith écht een heks?

ISBN 978-9044840827

ISBN 978-9044841015
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Prijs: € 23,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4082 7
Titel: Heksenlied
Auteur: Antonia Michaelis
Oorspronkelijke titel: Hexenlied
Vertaling: Joëlle Feijen
Young adult / nur 285 / Geb. 504 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

young adult, fictie, reeks,
van eigen bodem, toekomst,
dystopian, dag en nacht

Een nieuwe dag breekt aan

young adult, fictie, van eigen bodem,
rouw, vakantie, liefde, geheimen,
spreken en zwijgen,
selectief mutisme

Clavis Uitgeverij

Als je leven stilstaat
Een emotionele young adult waarin iedereen op
zijn eigen manier omgaat met verlies. Geschreven
door een behandelaar binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Het langverwachte vervolg op Als de nacht eindigt.
Donker, maar met een sprankeltje hoop, glinsterend
als de zonsopgang. Voor young adults.
Nog maar net ontsnapt aan een gruwelijke dood,
beslist Lya om zich aan te sluiten bij de Trium. Die
rebellengroep smeedt een groots plan om de wrede
koning Rogen van zijn troon te stoten. Maar de reis
daarnaartoe zit vol onverwachte gevaren. Gaandeweg
ontdekt Lya bovendien dat ze niet alleen tegen een
leger vecht, maar vooral ook tegen zichzelf. Kan ze
haar pijn omzetten in kracht? En zal de nacht ooit
eindigen?
Prijs: € 18,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4064 3
Titel: Als de morgen begint
Auteur: Laura Diane (Rotterdam)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 360 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Hoe ga je verder als je leven stilstaat? Sinds het
overlijden van haar moeder is de zeventienjarige
Tara erg in zichzelf gekeerd. Tot ze op een kampeervakantie de vijfjarige Eva ontmoet. Meteen
is er een klik tussen de twee, doordat ze elkaar
woordeloos aanvoelen. Maar Tara moet niets hebben van Eva’s negentienjarige broer Thom. Hij is
lief voor zijn familie, maar lijkt een geheim bij zich
te dragen. Wat verzwijgt hij?
ISBN 978-9044840667

ISBN 978-9044840643
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Prijs: € 19,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4066 7
Titel: De stilte zegt genoeg
Auteur: Jacodine van de Velde (Westkapelle)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 408 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Laura Diane
Meer van Jacodine van de Velde

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3711 7

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3909 8
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